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Verslo klasteris LT (paraiškos iki 2019 03 18)



Verslo klasteris LT
(3 600 000 Eur)

TIKSLAS - paskatinti klasterio narius įsitraukti į tarptautines 
tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas 
eksporto rinkas
PAREIŠKĖJAI - klasterio koordinatoriai: 
- viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ (>1 metai; 2018 m. eksportas > 100 000 EUR)
- verslo asociacija *
- prekybos, pramonės ir amatų rūmai *
* įgyvendinęs ne mažiau 3 projektus tarptautiškumo skatinimo srityje per pastaruosius 3 metus)

PARTNERIAI:
-klasterio įmonės – MVĮ

PARAMA: 75 000 – 320 000 EUR



Verslo klasteris (2)
- ne mažiau kaip 5 savarankiškos MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija
turi būti integruota į gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines;

- ne mažiau negu 3 verslo klasterio nariai turi veikti ne trumpiau kaip vienerius metus iki
paraiškos pateikimo:

- ir kiekvieno jų metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 145 000 eurų
- arba visų klasterio narių bendros metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 1 000 000

eurų.
Metinės pajamos vertinamos pagal pateiktus MVĮ metinių finansinių ataskaitų rinkinius

Pridėtinės vertės kūrimo grandinė – produkto (produkcijos) kūrimo ciklas, susidedantis (bet 
neapsiribojantis) iš tokių procesų kaip produkto koncepcijos kūrimas, projektavimas, medžiagų gavyba, 
medžiagų tiekimas, gamyba, logistika, marketingas, vartojimas, šalinimas, perdirbimas, kurio kiekvieno 
sudedamojo proceso metu sukuriama pridėtinė vertė, suprantama ne tik kaip ekonominė pridėtinė 
vertė, bet ir kaip apimanti pridėtinę vertę socialiniu, etiniu, galutinio vartotojo, ekologiniu požiūriu, pvz., 
gaminių ekologiškumas per visą jų gyvavimo ciklą)



Privalomas  LT produkcijos eksporto didėjimas!!!
Turi prisidėti prie bent vieno iš šių dviejų prioritetinių Lietuvos
eksporto plėtros tikslų:

- išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose;
- skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas;
- skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą

Projekto veiklos turi vykti bent vienoje šalyje:
Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija,
Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina,
Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, PAR

Laikoma, kad projekto veikla vyksta bent vienoje šalyje iš aukščiau nurodytų trijų prioritetinių eksporto rinkų grupių, 
kai vykdoma ekspertų veikla (pvz., komandiruotės)

Lietuvos eksporto plėtros 
2014–2020 m. gairės

Verslo klasteris (3)



Naujų eksporto rinkų paiešką (iki 24 mėn.)
SUB-VEIKLA X1 X2 X3 X4 Xn VISO
Narystė tinkluose (platformuose) ...
Ekspertų veikla ...
Tyrimų ir analizių atlikimas ...
Rinkodaros priemonių rengimas ...

Visa gaunama finansavimo lėšų suma turi būti perduodama
klasterio nariams (MVĮ) kaip
de minimis pagalba

vadovaujantis jungtinėje veiklos sutartyje nurodytu proporcingumu 

Verslo klasteris (4)



Tinkamos išlaidos (1)
Išlaidos Klasterio  koordinatorius Klasterio 

nariai (MVĮ)Asoc. / PPAR MVĮ

5.1. Klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose 
(platformose) mokestis

+, 50 % +, 50 %

5.2. Klasterio narių ekspertų darbo užmokestis ir 
komandiruočių išlaidos (FIKSUOTI ĮKAINIS)

+, 50 % +, 50 %

5.3. Projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių 
atlikimo/pirkimo išlaidos

+, 50 % +, 50 %

5.4. Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų 
ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti 
ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius) išlaidos 

+, 50 % +, 50 %

5.5. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir 
komandiruočių išlaidos  (FIKSUOTI ĮKAINIS)

+, 100 % +, 100 %

6. Išlaidos privalomiems informavimo apie projektą 
veiksmams

+, 100 % +, 100 %

7. Netiesioginių projekto išlaidos (fiksuota norma) +, 100 % +, 100 %



Tinkamos išlaidos (netiesioginės išlaidos)

Eil. Nr. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų  suma, 
eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai veiklų rangos išlaidų dalis 
sudaro

iki 85 proc. 
tinkamų 
finansuoti 
projekto išlaidų 

nuo 85 
(imtinai) iki 95  
proc. tinkamų 
finansuoti 
projekto išlaidų

nuo 95 (imtinai) 
iki 98 proc. 
tinkamų 
finansuoti 
projekto išlaidų

nuo 98 (imtinai) 
iki 99,99  proc. 
(imtinai) 
tinkamų 
finansuoti 
projekto išlaidų

1. iki 175.000 11,35 7,63 2,89 1,33
2. nuo 175.001 iki 435.000 8,31 5,99 2,87 1,10
3. nuo 435.001 iki 780.000 8,03 5,85 2,84 1,01
4. nuo 780.001 iki 2.260.000 7,74 5,50 2,63 0,89
5. nuo 2.260.001 4,11 4,11 2,02 0,59

7.1. projektą administruojančių asmenų darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais
susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2. su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos.
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GERAS PROJEKTAS



Kriterijus BALAI
Klasterio MVĮ pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos 
eksporto augimas 
Pardavimo pajamų augimo potencialas=(N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P);  Eurais

P – eksporto vertė 2018 m;

N+n – eksporto vertė n-iais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

40 balai - pirmiems 20 proc.; 32 balai – sekantiems 20 proc.; ir t.t.

40

Projekto efektyvumas - santykis tarp klasterio MVĮ pačių pagamintos lietuviškos kilmės 
produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos
Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)/projekto 
finansavimas
P – eksporto vertė 2018 m.; N+n – eksporto vertė n-iais finansiniais metais po projekto 

įgyvendinimo;

30 balų - pirmiems 20 proc.; 24 balai – sekantiems 20 proc.; ir t.t.

30

Vertinimo kriterijai (1) (nauda ir kokybė)



Kriterijus BALAI
Pareiškėjo patirtis klasterio veiklos vykdyme per pastaruosius 2 
metus iki paraiškos pateikimo
Sėkmingai įgyvendintos bendros klasterio 
narių veiklos tarptautiškumo skatinimo 
srityje , pvz.:
-pareiškėjo koordinuojamas klasteris buvo 
pasirašęs bendradarbiavimo sutartį (arba 
sudaręs konsorciumą bendroms veikloms) 
su klasteriu, veikiančiu kitoje valstybėje arba 
veikiančiu keliose valstybėse; 
-buvo parengta įsiliejimo į kitas rinkas strategija pagal partnerystės su kitos šalies klasteriu 
sutartį; 
-yra įsijungta į (narystė) kitoje valstybėje ar keliose valstybėse veikiantį klasterį, organizuoti 
susitikimai klasterio nariams su kitose valstybėse veikiančių klasterių nariais;
- ir pan.

25

Vertinimo kriterijai (2) (nauda ir kokybė)

Patirtis Bendros veiklos Balai

ne mažiau
2 metai

5 25

4 20

3 15

2 10

1 5



Kriterijus BALAI
Pareiškėjas arba bent vienas partneris per pastaruosius 2 metus iki 
paraiškos pateikimo vykdė arba šiuo metu vykdo bent vieną 
projektą, kurio veiklos atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos 
(sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo 
programos nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto 
prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.

5

Vertinimo kriterijai (3) (nauda ir kokybė)

Minimumas – 40 balų



Kriterijus BALAI
Klasterio MVĮ pardavimo pajamų augimas 6, 12, 18, 24, 30
Klasterio MVĮ pačių pagamintos lietuviškos 
kilmės produkcijos eksporto augimas

7, 14, 21, 28, 35

Projekto efektyvumas - eksporto augimas /  
prašomas finansavimas

3, 6, 9, 12, 15

Pareiškėjo patirtis klasterio veiklos vykdyme 1, 2, 3, 4, 5
Kūrybinės ir kultūrinės industrijos 5
Projekto partneris iš šalių Danija, Estija, 
Suomija, Vokietija, Latvija, Lenkija ir Švedija

5

Vykdytas/vykdomas projektas Sumanios 
specializacijos kryptyse

5

Minimumas – 40 balų

Vertinimo kriterijai  (6) (nauda ir kokybė)
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InoConnect LT (tęstinis)
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InoConnect

Veikla – dalyvavimas EĮT renginiuose, ieškant galimybių dalyvauti 

tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose ir užmegzti ryšius su 

tarptautiniais partneriais

Pareiškėjas – privatieji juridiniai asmenys arba klasterio 

koordinatorius, arba MTparkas (apyvarta > 50 t.Eur)

Iki 18 mėn.
De minimis pagalba
Sumani specializacija

Tinkamos išlaidos Parama (Eur)

Projektą vykdančio personalo:

-darbo užmokesčio išlaidos;

-komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir 

dienpinigių) išlaidos

3 000 – 10 000 

Valstybių grupės Dalyvavimo tarptautinių 
MTEPI veiklos iniciatyvos 
renginiuose fiksuotasis 
įkainis vienam dalyviui, Eur

Pirmoji valstybių grupė 1 717,46 *

Antroji valstybių grupė 2 094,33 *

Trečioji valstybių grupė 2 895,42 *

Kompensuojama - 50 proc.) 
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Privalomi stebėsenos rodikliai 
(įsipareigojimai)
Rezultato stebėsenos rodiklis (projekto metu + 3 metai po 
projekto):

- „Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai“, kodas R.N. 834; 

Produkto stebėsenos rodikliai (projekto metu):

Ø„Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B. 202
Ø„Pasirašyti susitarimai su tarptautiniais partneriais“, kodas P.N.828
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InoStartasLT (tęstinis)
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InoStartas

10.1 Idėjos vystymas (rezultatas – sukurtas prototipas), vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus

10.2 Tyrėjų / mokslininkų įdarbinimas (kartu vystomi įmonės produktai, siekiant jų komercinio realizavimo)

10.3 Produkto vystymas (rezultatas – įvertinta galutinio produkto bandomoji partija), vykdant MTEP veiklų

7-9 etapus

Remiama veikla Finansuojamoji dalis nuo fiksuotų sumų
Vilnius, Kaunas, Klaipėda

ir jų rajonai
Visi, išskyrus Vilnių, 

Kauną, Klaipėdą
ir jų rajonus

Idėjos vystymas (SVV) 70 proc. 85 proc.

Idėjos vystymas (SVV) 60 proc. (maža)

50 proc. (vidutinė)

70 proc. (maža)

60 proc. (vidutinė)

Produkto vystymas SVV) 65 proc. 80 proc.

10.1 SVV (iki 12 mėn.)

10.2 MVĮ (>12 mėn.; vykdančios MTEP)

10.3 SVV (12-36 mėn.; 15 t. eur. apyvarta)
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EcoInovacijos LT+ (paraiškos iki 2019 04 10 )
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Eco-Inovacijos LT+ (32 000 000 EUR)

Tikslas – diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamą klimato 
kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes

PAREIŠKĖJAI: MVĮ 
(>1 metai; savo produkcijos vid. apyvarta 145 000 eurų, per 3 metus)

Remiamos veiklos Maks. Eur Trukmė
Technologinių ekoinovacijų diegimas 1 500 000 (45, 35)

50 000 (min)
iki 36 mėn.

Ekologinio projektavimo savybės:
- produktui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis;
- produktas sunaudoja mažiau energijos;
- produktui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių
kenksmingų medžiagų;
- produktą galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.



Turi atitikti bent vieną punktą:

A. Diegiami  technologiniai procesai, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos 

ištekliai:

proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius; 

įrangos pakeitimas (esamos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus pagerintas proceso efektyvumas bei sumažinta tarša);

technologijos pakeitimai (technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių pasiūlymų sintezė siekiant, kad  procesų metu 

sumažėtų tarša bei gamtos išteklių sąnaudos);

B. Kuriamas bent vienas produktas, kuriuos gaminant taupomi gamtos ištekliai ir (ar) žaliavos, susijusi su:

žaliavų, turinčių kenksmingų medžiagų, pakeitimu (esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimu mažiau kenksmingomis 

arba pakartotinai panaudojamomis medžiagomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra ilgesnis, t. y. 

suvartojama mažiau medžiagų);

gaminio pakeitimu (taikant ekologinio projektavimo principus (gaminio savybių modifikavimu, paliekant jo įprastines funkcijas, 

siekiant sumažinti gaminio neigiamą poveikį aplinkai jo viso būvio ciklo metu;

atliekų antriniu panaudojimu (gamybinių atliekų panaudojimu gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams;

naujojo produkto gamyba (naujojo produkto gamyba iš atliekų)

2019-02-21

Eco-Inovacijos LT+(1)



Eco-Inovacijos LT+(2)
Tinkamos išlaidos:
ØĮrangos ir įrenginių įrangos įsigijimas (su papildomomis paslaugomis)
ØTikslinių transporto priemonių įsigijimas 
ØDarbo užmokestis (tik papildomos darbo vietoms, išlaikomoms ne mažiau 3 metus)

Atrankos kriterijai
ØPrivačių investicijų dalis į technologines ekoinovacijas (į ilgalaikį materialųjų turtą, proc.) (45 
balai)
ØPlanuojami gaminti produktai pasižymi bent viena ekologinio projektavimo savybe (suma 
savybių) (25 balai)
Ømažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau 
atliekų, proc.) (25 balai)
ØProjekte diegiamos technologinės ekoinovacijos atitinka Sumanią specializaciją (5 balai)
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Regio Potencialas LT (paraiškos iki 2019 02 25 )



Regio potencialas LT (1)
(20 344 514Eur )
Remiamos veiklos:
Modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus 
gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti;
Pareiškėjas - MVĮ
Parama (iki 20 mėn.+4 jei statyba)
- iki 0,5 mln. (dalinai grąžinama subsidija)

Statusas Finansuojamoji 
dalis 

Finansuojamoji 
dalis jei

de minimis

Labai maža ir maža 
įmonė 

45 proc.
65 proc.

Vidutinė įmonė 35 proc.
Grąžinimo terminas – 5 metai, pradedant grąžinti 
ketvirtais metais po projekto veiklų įgyvendinimo 
pabaigos. Grąžinimai atliekami vieną kartą per 
metus: iki einamųjų metų birželio 30 d.



Regio potencialas LT (2)

Verslo plane pateikiama informacija apie tai, ar pagalbos prašoma:

- naujos įmonės kūrimui

- esamos įmonės pajėgumų didinimui

- esamos įmonės produkcijos įvairinimui *

- įmonės gamybos proceso esminiam keitimui 

* Jei valstybės pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi 

viršyti bent 200 proc. pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš 

darbų pradžią. 



Regio potencialas LT (2)
Tinkamos išlaidos:
ØStatybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, vietinių inžinerinių tinklų įrengimas, jei turtas yra 
pareiškėjo nuosavybė (iki 20 %)
ØĮrangos, baldų, kompiuterių, programinės įrangos įsigijimas 
ØTikslinių transporto priemonių, skirtų gamybinei veiklai vykdyti, įsigijimas

Atrankos kriterijai
ØDarbo našumo augimas (eur, kaupimas, atskirai: l.mažos, mažos, vidutinės)
ØPareiškėjo visų darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų 
(bruto) vidurkis 2018 metais



Kiekviena apskritis turi savo krepšelį
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio (eliminuojant Vilniaus miesto, Vilniaus 

rajono, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybes) 

Skirta kiekvienam po - 1 220 670 Eur
Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos. 

Skirta kiekvienam po - 2 848 232 Eur 

2019-02-21

Regio potencialas LT (3)

Grąžintina subsidija:
nuo 5 iki 10 procentų („force majeure“ iki 20 proc.) tinkamų finansuoti išlaidų lėšų sumos ir priklauso 
nuo projekto vykdytojo pasiektų rezultatų.

Grąžinimo terminas – ilgiausiai per 5 metus, pradedant grąžinti penktais metais po projekto finansavimo 
pabaigos
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InoStažuotė LT (tęstinis)
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InoStažuotė
Veikla
ØMTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir 
technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) 
MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse
Parama
- iki 0,03 mln.

Statusas Finansuojamoji 
dalis 

Finansuojamoji dalis 
(neįgaliems) 

Labai maža ir maža 
įmonė 

70 proc. 70 proc.

Vidutinė įmonė 60 proc. 70 proc.
Didelė įmonė 50 proc. 60 proc.
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MTEPI mokesčių lengvatos (iki 2019 06 01)



LR pelno mokesčio įstatymas
Ø Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) 

sąnaudų lengvata (171 str.)

Ø Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto 
amortizacija (18 str.)

Ø Pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto
(461 str.)

Ø 5 proc. mokestis pelnui iš IN (57 str.)



Sąnaudos

ØDarbuotojų DU + visi susiję mokesčiai

ØKomandiruočių sąnaudos;

ØMTEP veiklose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;

ØSąnaudos, patirtos perkant paslaugas, tiesiogiai susijusias su MTEP veiklomis ir būtinas MTEP veikloms 
atlikti;

ØSąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP veiklų sudedamuosius darbus iš kito apmokestinamojo vieneto ar fizinio 
asmens (tik valstybės: Europos ekonominės erdvės arba dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis)

ØPVM, kuris neatskaitomas pagal LR PVM nuostatas

MTEP sąnaudų lengvata (1)
MTEP sąnaudos tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu 

laikotarpiu, kuriuo patiriamos



PAVYZDYS!!!
Pajamos: 100 000 EUR

Išlaidos: 60 000 EUR iš jų 10 000 EUR – išlaidos MTEP

Išlaidos taikant lengvatą: 50 000 + 10 000 x 3 = 80 000 EUR 

Pelnas nepritaikius lengvatos: 100 000 – 60 000 = 40 000 EUR

Pelnas taikant lengvatą: 100 000 – 80 000 = 20 000 EUR

MTEP sąnaudų lengvata (2)

Kiek sutaupote ?



Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacija

TURTO GRUPĖ ĮPRASTAS LAIKOTARPIS MTEP
Mašinos ir įrengimai 5 2
Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) 8 2
Kompiuterinė technika ir ryšių 
priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir 
įranga)

3 2

Programinė įranga 3 2
Įsigytos teisės 3 2
Kitas materialus/nematerialus turtas 4 2

Kiek sutaupote ?



Pelno sumažinimas dėl investicinio projekto (nuo 2018 m.)
Ø Vykdant investicinį projektą, apmokestinamąjį pelną galima sumažinti faktiškai patirtų išlaidų 

turtui įsigyti dydžiu (įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, galima 

sumažinti tik iki 300 000 eurų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma), jei:

Ø 1) turtas yra priskirtinas turto grupėms: mašinos ir įrengimai, įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.), 

kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga), programinė įranga, įsigytos 

teisės ir krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės;

Ø 2) turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo turto naudojimo 

pradžios);

Ø Turtas turi būti naudojamas ne trumpiau nei 3 metus

Ø Pelnas sumažinamas iki 100 %. Viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius 
keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius pelno sumoms sumažinti iki 100 %.
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Pelnas iš IN naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 
apmokestinama taikant 5 % mokesčio tarifą (nuo 2018 m.)
Ø 1) pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį 

sukūręs Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas 
išlaidas ir

Ø 2) turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus 
(naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos 
patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma 
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais 

Pelnas iš turto naudojimo – apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš paties mokesčio mokėtojo 
vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 
gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) 
atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus 
atskaitymus. Kiek sutaupote ?



VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius
Tel.: +370 5 235 61 16   Faks.: +370 5 213 27 81

lic@lic.lt

Rimantas Serva
+370 618 18029

r.serva@lic.lt
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