Programų
esminiai reikalavimai
7BP
Paraišką teikia tarptautinis konsorciumas – ne mažiau kaip
3 partneriai iš skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių ir
asocijuotų šalių arba pavieniai dalyviai priklausomai nuo
finansavimo schemos. Projektuose gali dalyvauti įvairios
organizacijos iš Lietuvos, taip pat MVĮ.
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Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 partneriai iš
skirtingų EUREKA valstybių narių. Lietuvos ūkio subjekto
dalyvavimas yra būtinas. Projektą gali koordinuoti tiek
įmonė, tiek mokslo institucija.

EUROSTARS
Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 partneriai iš
skirtingų EUROSTARS valstybių narių. Projektą privalo
koordinuoti mokslinius tyrimus vykdanti maža ir
vidutinė įmonė*. Projekte kaip partneriai gali dalyvauti
tiek MVĮ, tiek mokslo institucijos.

* Tai tokia įmonė, kuri 10 proc. (ar daugiau) savo apyvartinių
lėšų skiria moksliniams tyrimams arba 10 proc. (ar daugiau) visų
jos darbuotojų vykdo mokslinę veiklą, skirdami ne mažiau kaip
90 proc. savo darbo laiko.

Kaip inicijuojamos
projektų temos?
Pagal principą
„iš apačios į viršų“
– projekto temas
inicijuoja patys
dalyviai

Pagal principą
„iš viršaus į
apačią“ – temas
siūlo Europos
Komisija

7BP
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

EUREKA,
EUROSTARS
7BP MVĮ skirti
moksliniai tyrimai
7BP specifinėse
programose:
BENDRADARBIAVIMAS,
PAJĖGUMAI
(dalyje sričių)

EUREKA
http://www.eurekanetwork.org

EUROSTARS
http://www.eurostars-eureka.eu

Dalyvauk:
7BP, Eureka
ir Eurostars!

Tarptautinės programos –
Lietuvos verslui

Kas finansuojama？

Paraiškų teikimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA)
koordinuojamos tarptautinės programos 7BP, EUREKA
ir EUROSTARS yra atviros Lietuvos smulkiam ir
vidutiniam verslui ir pramonės įmonėms, kurios domisi
naujovėmis, investuoja į naujų technologijų ir inovacijų
kūrimą ar užsiima mokslinių tyrimų veikla.

7BP

7BP

7BP
Bendradarbiavimas, Idėjos, Žmonės,
Pajėgumai – Europos pažangai!
Tai didžiausioji Europos Sąjungos mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (2007–2013), skirta finansuoti aktualias Europos
mastu mokslinių tyrimų iniciatyvas. Ji prisideda prie žinių ekonomikos ir visuomenės kūrimo Europoje.

Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) gali dalyvauti specifinės programos „Bendradarbiavimas“ teminėse srityse
(sveikata, maistas, informacinės technologijos, kosmosas, energetika, transportas, saugumas ir kt.). „Pajėgumų“ programoje yra sritis - MVĮ bei jų asociacijoms skirti
moksliniai tyrimai. „Žmonių“ programoje yra tyrimus
vykdančioms MVĮ skirta iniciatyva IAPP.

EUREKA
Naujos technologijos – verslo ateitis!
Tai tarpvyriausybinė iniciatyva, skirta remti į rinką
orientuotus mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir
inovacijų projektus, kuriuos inicijuoja pramonė, verslas
ir mokslas įvairiose technologijų srityse. Įmonės gali
dalyvauti individualiuose, klasteriniuose (pramoninės
iniciatyvos) ir skėtiniuose (teminiai tinklai) projektuose.

EUROSTARS

Finansuojamos veiklos:

Tiksliniai tyrimai konsorciumuose;
Užsakomieji tyrimai;
Tyrėjų samdos ir mobilumo išlaidos;
Konferencijos, pasikeitimas gerąja praktika;
Prieiga prie tyrimų infrastruktūrų, jų naudojimas, kūrimas.

Finansavimo intensyvumas:

Mokslinių tyrimų veiklos MVĮ – iki 75 proc.;
Demonstracinės veiklos – iki 50 proc.;
Valdymo ir projekto administravimo veiklos – iki 100
proc.;
Kitos veiklos (mokymai, koordinavimas, sklaidos renginiai) – iki 100 proc.
Finansavimo šaltiniai: Europos Komisijos ir pačių dalyvių nuosavos lėšos.

EUREKA
Finansuojami moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra.
Finansavimo šaltiniai: nacionalinės ir (arba) projektų
dalyvių nuosavos lėšos.

EUROSTARS
Finansuojami moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra.
Finansavimo intensyvumas: MVĮ skiriama
iki 75 proc. projekto tinkamų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: Europos Komisijos, nacionalinės
ir pačių dalyvių nuosavos lėšos.

Paraiškos
teikiamos
pagal kvietimus
elektroniniu
būdu

Europos
Komisijai

Paraiškas vertina tarptautiniai ekspertai.

EUREKA
Dalyvavimo
paraiškos
teikiamos nuolat

MITA

Finansinės paraiškos teikiamos
pagal kvietimus
Paraiškas vertina nacionaliniai ekspertai.

EUROSTARS
Dalyvavimo
paraiškos
teikiamos pagal
tęstinį kvietimą
elektroniniu būdu

EUREKA
sekretoriatui

Paraiškas vertina tarptautiniai ekspertai.

Su inovacijomis sparčiau į rinką!
Tai pirmoji Europos inovacijų programa, skirta specialiai
remti Europos MVĮ, atliekančias mokslinius tyrimus. Ji
skatina įmones kurti konkurencingus produktus pasaulinėje rinkoje ir tapti lyderėmis savo srityse. Programą
inicijavo EUREKA valstybės narės ir Europos Komisija.

Finansinės
paraiškos
teikiamos pagal
kvietimus

MITA

