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tikslas:

įgyvendinti inovacijų ir MTEP politiką Lietuvoje

Tarptautinių 
programų 

koordinavimas

Technologinio 
verslo kūrimo 

skatinimas

Nacionalinių 
priemonių 

administravimas



MITA – tarptautinės programos



„Horizontas 2020“ yra didžiausia ES mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa. Per septynerius 

metus (2014–2020) bus galima pasinaudoti 
daugiau kaip 70 milijardų eurų finansavimu

http://h2020.lt/

http://h2020.lt/


ES prioritetai tyrimams ir inovacijomsPolitinis kontekstas



Horizontas 2020Programos struktūra



Horizontas 2020Technologinio pasirengimo lygmenys (TRL)



http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/find-your-area

Tyrimų sritys



H2020 programos nacionaliniai atstovai (NA)Kas gali dalyvauti?

 EU narės(28)
 Šalys kandidatės

• pvz. Turkija, Serbija
 Asocijuotos šalys

• pvz. Šveicarija, 
Norvegija, Izraelis

 Tarptautinio 
bendradarbiavimo šalys 
(ICPC)
• pvz: Armėnija.

 MVĮ 
 Didelės įmonės
 Tyrimų centrai
 Universitetai & kitos 

mokslo ir studijų 
institucijos

 Viešosios įstaigos
 Prekybos asociacijos
 Tarptautinės 

organizacijos



Horizontas 2020 - finansavimas
Gaunamas finansavimas, jeigu pasiūlymas laimės:

 Siūlydamas sprendimo būdą EK iškeltoms 
problemoms iššūkių visuomenei 
tematikose (Sveikata, Žemės ūkis, Klimato 
kaita, Transportas, Energetika ...)

 Siūlydamas inovatyvius sprendimus 
pramonei (IRT, Biotechnologijos, Naujos ir 
Nanomedžiagos, Inovatyvi gamyba, 
Kosmoso tematika...)

 Siūlydamas koordinuoti tarptautines
veiklas arba tyrimus, rengti konferencijas, 
kurti strategijas.... 

 siūlydamas kurti inovatyvų produktą 
tarptautinei rinkai (MVĮ instrumentas)

Teikiant paraišką, 
reikia bent trijų 
partnerių iš skirtingų 
šalių

Partneriai nebūtini

Dalyvavimo sąlygos



Bendradarbiavimo projektai

EK tikslas - 13% biudžeto skirti MVĮ



Finansuojamos veiklos



Projektų finansavimasProjektų finansavimas



Projektų finansavimasProjektų finansavimas



Projektų finansavimasTinkamos išlaidos



Projektų finansavimasParaiškų vertinimo kriterijai



Projektų finansavimasViešo ir privataus sektorių bendradarbiavimas

PPP - ne pelno siekiančios tarptautinės 

asociacijos turinčios užtikinti privataus 
verslo interesus EK finansuojamuose 
tyrimuose per Horizon 2020 programą

PPP privalumai:
 Ilgalaikiai įsipareigojimai ir strategijos
 Trikdžių rinkose sprendimas
 Finansavimo efektyvumo padidėjimas
 Apima visą vertės kūrimo grandinę susijusiose sektoriuose
 Technologinių kompetencijų ugdymas
 Komercializavimo trukmės sumažinimas
 Aktyvus MVĮ dalyvavimas
 Potenciali sinergija su Struktūriniais fondais

Dviejų rūšių:
JTI – Jungtinės technologinės iniciatyvos - ilgalaikė viešo ir 
privataus sektorių partnerystė, turinti nuosavą valdymo struktūrą 
ir savo darbo programas

Sutartinių įsipareigojimų (Contractual) PPP – veikia pagal H2020 
taisykles, finansuojamos iš teminių sričių biudžetų



Projektų finansavimasPPP Europoje

Sutartinių įsipareigojimų partnerystės
FoF - Factories of the Future: factsheet – Ateities gamyba
EEB - Energy-efficient Buildings: factsheet Energetiškai efektyvūs statiniai
EGVI - European Green Vehicles Initiative: factsheet Europos elektromobilių iniciatyva
SPIRE - Sustainable Process Industry: factsheet Tvarių gamybinių procesų pramonė
Photonics: factsheet Fotonika
SPARC - Robotics: factsheet Robotika
HPC - High Performance Computing: factsheet Didelio  našumo kompiuterija
5G - Advanced 5G networks for the Future Internet: factsheet

Jungtinės technologinės iniciatyvos

Innovative Medicines 2 (IMI2) (website | factsheet) – Naujoviškų vaistų iniciatyva

Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2)(website | factsheet)

Clean Sky 2 (CS2) (website | factsheet)

Bio-based Industries (BBI) (website | factsheet) 

Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) (website | 
factsheet)

Shift2Rail (website | factsheet)

Single European Sky ATM Research (SESAR) 2020 (website | factsheet)

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/fof_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/eeb_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/egvi_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/spire_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/photonics_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/robotics_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/hpc_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/5g_factsheet.pdf
http://www.imi.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/press/jti/factsheet_imi2-web.pdf
http://www.fch-ju.eu/
http://ec.europa.eu/research/press/jti/factsheet_fch2-web.pdf
http://www.cleansky.eu/
http://ec.europa.eu/research/press/jti/factsheet_cs2-web.pdf
http://bbi-europe.eu/
http://ec.europa.eu/research/press/jti/factsheet_bbi-web.pdf
http://www.ecsel-ju.eu/
http://ec.europa.eu/research/press/jti/factsheet_ecsel-web.pdf
http://www.shift2rail.org/
http://ec.europa.eu/research/press/jti/factsheet_s2r-web.pdf
http://www.sesarju.eu/
http://ec.europa.eu/research/press/jti/factsheet_sesar-web.pdf


Energetiškai efektyvūs statiniai  - EEB PPP

https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/energy-efficient-buildings_en.html

 Inovatyvių statybos ir 
renovavimo 
technologijų kūrimas

 Tyrimų prioritetų 
apibrėžimas

 Naujos rinkos ES 
kompanijoms 

 Naujos darbo vietos

http://www.e2b-ei.eu

2014 – 2020 biudžetas 
H2020 programoje

~600 mln. €

https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/energy-efficient-buildings_en.html
http://www.e2b-ei.eu/


Tvarių procesų pramonė - SPIRE PPP

http://www.spire2030.eu/

 Energijos vartojimo 
pramoniniams tikslams 
mažinimas

 Atsinaujinančių 
energijos šaltinių 
naudojimas

 CO2 išmetimo 
mažinimas

 Naujos rinkos ES 
kompanijoms 

 Naujos darbo vietos

2014 – 2020 biudžetas 
H2020 programoje

~900 mln. €

http://www.spire2030.eu/


http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/other-ppps_en.html

Kitos PPP Europoje

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/other-ppps_en.html


Horizontas 2020 - finansavimas

Ši ES programos Horizontas 2020 priemonės tikslas – finansuoti ir 
patarti įgyvendinant MVĮ inovacinius projektus taip prisidedant prie 
Europai svarbių problemų sprendimo.
Jeigu turite novatorišką produktų, paslaugų ar procesų idėją, kuri 
gali konkuruoti pasaulinėje rinkoje, MVĮ instrumentas remia netoli 
rinkos esančias komercializavimo veiklas.
Daugiau apie priemonę –
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/sme-instrument

MVĮ instrumentas

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument


Horizontas 2020 - finansavimas
MVĮ instrumentas

MITA – tarptautinės programos



Techninė ir/ar 
komercinė 

galimybių studija

Inovatyvaus
produkto vystymas ir 

demonstravimas

Inovacijų paramos
konsultavimo 

paslaugos
(3 dienos – 1 etapo ir 
12 dienų – 2 etapo 

projektams) 
komercializavimui ir 
produkto diegimui į 

rinką. 

H2020: MVĮ priemonė - etapai

Teikta
paraiškų 

Finansuota
paraiškų

Sėkmės 
rodiklis LT

Sėkmės
rodiklis EU

1 FAZĖ 182 16 8,94 % 8,30 %

2 FAZĖ 24 1 4,17 % 5,38 %



MVĮ priemonės laimėtojai

1   F A Z Ė 2   F A Z Ė

800 000 EUR 1 194 624 EUR



H2020 programos nacionaliniai atstovai (NA)

Lietuvoje programą administruojančios institucijos

http://www.mita.lt/lt/kontaktai/

http://www.lmt.lt/lt/tarybos_kontaktai.html
http://lic.lt/index.php?646025351

Nacionaliniai atstovai (NCP)

http://www.mita.lt/lt/kontaktai/
http://www.lmt.lt/lt/tarybos_kontaktai.html
http://lic.lt/index.php?646025351


H2020 mos nacionaliniai atstovai (NA)

Lietuvos dalyvių 
skaičius 

pateiktose 
paraiškose

1456

EK skirta dotacija

21,7 mln. Eur

Lietuvos

dalyvių skaičius 
projektuose

170

Sėkmės rodiklis 
pagal dalyvavimų 

skaičių 

11,7 %

Lietuvos dalyvavimo statistika

(EK 2016-09-30 duomenys)



H2020 mos nacionaliniai atstovai (NA)



H2020 mos nacionaliniai atstovai (NA)

EU13



1
• Susipažinkite 

su kvietimo 
programa

2
• Susipažinkite su 

kvietimo 
biudžetu

Dalyvių portalas



Dalyvių portalas

3

• Pasirinkite 
kvietimo temą

• Išsiaiškinkite 
finansavimo 
schemą

• Susipažinkite su 
paraiškų 
teikimo sąlygas



Tarptautinių partnerių paieška - priemonės

Informaciniai renginiai, susiję su paraiškų rengimu ir 
MTEPI projektų valdymu, partnerystės renginiai, 
tyrėjų misijos (Projektas „Tyrėjų tarptautinės 
kompetencijos ugdymas 2“)
http://h2020.lt/tyku2/

Nacionalinių atstovų tinklas LT
http://h2020.lt/nacionaliniai-kontaktiniai-asmenys-lietuvoje/

Europos įmonių tinklas (EEN)
http://www.paramaverslui.eu/



Europos įmonių tinklas partnerių paieškai

Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network, EEN) 
yra didžiausias Europoje, vieno langelio principu veikiantis, verslo 
paramos tinklas, kuris vienija beveik 600 organizacijų iš daugiau 
nei 60 šalių. Į tinklą susijungę organizacijos teikia paslaugas 
smulkiam ir vidutiniam verslui pasitelkdami duomenų bazes bei 
daugelio metų tarpusavio bendradarbiavimo patirtį. 



 Vasario 23-28 d. MITA Konsultacinės dienos. H2020: MVĮ priemonė - praktiniai
patarimai paraiškų rengėjams. Būtina iš anksto užsiregistruoti.

 Vasario 28 d. Europos pramonės diena: renginys bus transliuojamas internetu:
įžvalgos, debatai siekiant bendros ateities Europos pramonės vizijos, apžvelgiamos
ateities technologijos, regioninių ekosistemų vaidmuo pramonės pokyčiams, kliūtys
progresui.

 Vasario 28 d. Horizon 2020 – Performance and Further Simplification renginys
transliuojamas internetu. C.Moedas susitikimas su programos dalyviais.

 Kovo 1 d. H2020 – Coordinator‘s Day: renginys transliuojamas internetu. Dotacijos
sutarties rengimas, teisiniai ir finansiniai klausimai.

 Kovo 6-7 d. Horizon 2020 Secure Societies Information Day, renginys skirtas temos
„Saugios visuomenės“ kvietimams H2020-CIP 2017, H2020-SEC 2017 and H2020-DS-
2017.

 Kovo 10 d. Horizon 2020 - Science with and for Society 2017, renginys skirtas temos
„Mokslas su visuomene ir visuomenei“ kvietimams.

Registracija vykimui į tarptautinius renginius: http://h2020.lt/tyku2-renginiai/

Artimiausi renginiai

http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/mita_konsultacines_dienos_h2020_mvi_priemone_-_praktiniai_patarimai_paraisku_rengejams/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-grant-agreement-preparation/register.cfm
https://www.b2match.eu/seren3brussels2017
https://www.b2match.eu/horizon-swafs2017


Anzelma Ūselienė, el. p. anzelma.useliene@mita.lt, tel. (8 5) 2 127 437
Horizontas 2020 programa:
Ateities ir kuriamos technologijos
Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, pažangi gamyba, biotechnologijos
Informacinės ir ryšių technologijos
Edita Bagdonaitė, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt, tel. (8 5) 2 644 700
Horizontas 2020 programa:
Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir bioekonomika,
MVĮ priemonė,
Inovatyvios medicinos iniciatyva

Kovo mėn. pasikeitimai - NA ir Komitetų narių kontaktai:
http://h2020.lt/nacionaliniai-kontaktiniai-asmenys-lietuvoje/
http://h2020.lt/atstovai-ekspertai/

Nacionaliniai atstovai (MITA)

mailto:anzelma.useliene@mita.lt
mailto:edita.bagdonaite@mita.lt
http://h2020.lt/nacionaliniai-kontaktiniai-asmenys-lietuvoje/
http://h2020.lt/atstovai-ekspertai/


Online Manual

• Praktinės instrukcijos apie Participant Portal procesus pradedant 
paraiškos parengimu baigiant ataskaitų teikimu. 

• Nuorodos į dokumentus, spec. procesų nuorodos

• 2 būdai rasti informaciją: meniu ir tiesioginės nuorodos spec. klausimais

DUK duomenų bazė 

• Informaciją galima rasti pagal kategorijas arba raktinius žodžius.

Research Inquiry Service

• Jei kyla klausimų dėl Europos mokslinių tyrimų bendrųjų programų.

IT helpdesk

IGLO – informal group of RTD Liaison Offices

Kita pagalba

Kaip dalyvauti programoje?

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_service.html
https://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/indexcontacthd.html
http://www.iglortd.org/


Dėkoju už dėmesį!
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!

http://www.mita.lt/
http://www.facebook.com/pages/MITA
http://www.facebook.com/pages/MITA

