
EUROSTARS 3
Daiva Keršienė
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra



Eurostars2 skaičiais
2014-2021
Pateikta paraiškų 164

Finansuota projektų 41

Skirtas finansavimas 4,7 mln. 
eurų



Partneriai
Danija
Šveicarija
Vokietija
Austrija
Prancūzija
Ispanija



EUROSTARS3 - EUROPOS HORIZONTAS



EUROSTARS3 TAI..
Bendra 
Eureka 

sekretoriato ir 
EK programa

Orientuota į 
rinką

Temos iš 
apačios į 

viršų

Tarptautinė 
lygiavertė 

partnerystė

Skirta 
inovatyvioms 

įmonėms



Austria
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Czech Republic

Denmark

Estonia
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France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Italy
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Lithuania
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Norway
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Slovak Republic

Slovenia

South Africa

South Korea
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Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

Eurostars programos 
valstybės narės



Taisyklės

Programa yra finansuojama 
valstybių narių nacionalinėmis 
lėšomis

Kiekvienos valstybės 
nacionalinės finansavimo 
taisyklės gali skirtis 

Prieš teikiant paraišką visada 
rekomenduojama susisiekti su 
nacionaliniais atstovais



Kvietimas
Atidarytas 
2021 m. rugsėjo 2 d.

uždaromas
2021 m. lapkričio 4 d. 
14 val. Briuselio laiku



Reikalavimai 
koordinatoriui



Projekto 
koordinatorius Inovatyvi įmonė, bet kuri labai 

maža, maža ar vidutinė įmonė, 
siekianti bendradarbiauti MTEP ir 
inovacijų srityje su tarptautiniais 

partneriais, kurti naujus 
produktus, procesus ir paslaugas 

Europos ir pasaulio rinkoms 



Dalyviai
Eurostars3 programoje gali 
dalyvauti visų tipų 
organizacijos:
• Mažos, vidutinės įmonės;
• Didelės įmonės;
• Tyrimų centrai,
• Universitetai ir kt.

Ne Eurostars valstybių narių dalyviai 
gali dalyvauti projektuose tik su 
nuosavu indėliu



Eurostars 
projektai

• Yra bet kokios technologinės ir 
rinkos srities

• Yra skirti išimtinai civiliniams 
tikslams

• Yra orientuoti į rinką

• Rezultatas naujas produktas, 
paslauga, procesas, kuris gali būti 
greitai komercializuotas



Tinkamumo 
kriterijai

Ø Projekto koordinatorius Inovatyvi įmonė (MVĮ) 
įsteigta  Eurostars valstybėje narėje

Ø Konsorciume dalyvauja dvi nesusijusios 
įmonės

Ø Konsorciume įtrauktos įmonės iš ne mažiau kaip 
dviejų Eurostars valstybių narių, (privaloma viena 
įmonė turėtų būti iš ES narės arba programos 
„Europos Horizonto“ asocijuotos narės)

Ø Įmonių, iš Eurostars valstybių narių, biudžetas 
negali būti mažesnis nei 50 proc. projekto 
biudžeto

Ø Nė vienas projekto dalyvis ar šalis negali turėti 
daugiau kaip 70 proc. projekto biudžeto

Ø Projekto trukmė iki  36 mėn.

Ø Projektas ne karinės paskirties



Eurostars
projektas

Universitetas

Įmonė

Didelė įmonė

NFA NFA

NFA NFA

Įmonė



ĮGYVENDINIMAS 
– projekto 
planavimas ir 
konsorciumas

ü Pagrįstas biudžetas
ü Bendradarbiavimo 
kuriama pridėtinė vertė
ü Konsorciumo 
kompetencija
ü Realistinis ir aiškus 
projekto valdymas ir 
planavimas

KOKYBĖ –
inovacijos ir 
MTEP 

üInovacijos
üNaujų žinių 

pritaikymas
üTechnologinė 

pažanga
üTechnologinis 

išbaigtumas ir 
rizika

POVEIKIS 
rinka ir 
komercializavi
mas

üRinkos dydis
üRinkos 

prieinamumas 
ir rizika

üKonkurencinis 
pranašumas

üVerslo planas



Paraiškų teikimas



Kitos galimybės
Partnerių paieška

Akceleravimas JAV



Partnerių paieška
• užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai

programų pristatymo renginiai;
• užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai

projektų paraiškų rengimo seminarai;
• užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai

partnerių paieškos renginiai, kuriuose
organizuojamos partnerių paieškos sesijos;

• užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai
konsorciumų susitikimai, skirti parengti
projektų paraiškas;

• Lietuvos Respublikoje organizuojami fiziniai
tarptautiniai konsorciumų susitikimai, skirti
parengti projektų paraiškas



Tinkamos išlaidos
Fiksuotoji suma

Užsienio valstybių grupė Fiksuotoji suma, 
Eur

Grupė Nr. 1: Latvijos Respublika, Lenkijos
Respublika 608 

Grupė Nr. 2: Austrijos Respublika, Danijos
Karalystė, Estijos Respublika, Italijos Respublika,
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Norvegijos
Karalystė, Prancūzijos Respublika, Suomijos
Respublika, Švedijos Karalystė, Šveicarijos
Konfederacija, Vokietijos Federacinė Respublika
(taip pat taikoma dalyvavimui renginyje užsienio
valstybėje, nenurodytoje nei vienoje užsienio
valstybių grupėje)

779

Grupė Nr. 3: Izraelio Valstybė 1082
Grupė Nr. 4: Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinijos
Liaudies Respublika, Korėjos Respublika 1461
Grupė Nr. 5: Japonija 2078



Akceleravimas JAV
Tikslas 
Priemonė skirta skatinti įmonių augimą, inovatyvių 
gaminių, paslaugų ir technologijų (produktų) 
vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, 
bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio 
valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių 
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
programose.



Tinkami pareiškėjai,
atrankos kriterijai 

Pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys

__________________________
Ø pareiškėjo vystomo produkto inovatyvumas

ir perspektyvumas;

Ø pareiškėjo (dalyvio) patirtis ir galimybės
išvystyti produktą;

Ø pareiškėjo pasirengimas dalyvauti 
tarptautinėse mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
programose ir poreikis vystyti produktą 
tarptautiniu mastu



Paskelbti 
kvietimai

Aceleravimo programa bus vykdoma dviem etapais:
- Pirmasis etapas vyks 2021 m. spalio 18-22 d. Vilniuje. 
Jo metu bus organizuojami mokymai apie inovatyvaus 
verslo vystymą ir teikiamos individualios konsultacijos 
dėl verslo plėtros JAV. 

- Antrasis etapas vyks 2021 m. lapkričio 15-19 d. 
Bostone (JAV)*, jame dalyvaus pirmojo etapo metu 
atrinktos įmonės. Jo metu bus:
•organizuojami individualūs susitikimai su potencialiais 
partneriais, klientais, investuotojais;
•užtikrintas dalyvavimas ryšių mezgimo renginiuose, 
investuotojų ir verslininkų susirinkimuose (Venture
Café ir pan.);
•suteikta darbo vieta Kembridže (Masačiusetsas, JAV).

*Jei bus galima skristi į JAV



MTEP 
lengvatos

MITA nuolatos atlieka 
įmonėms MTEP veiklų 
vertinimą

Dokumentai teikiami 
elektroninėmis 
priemonėmis 
www.e-mokslovartai.lt



DAIVA KERŠIENĖ
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Tel. +370 604 79828
El. paštas daiva.Keršienė@mita.lt


