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INOVACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IŠ ES PARAMOS LĖŠŲ / BIOTECH / VILNIUS
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), atstovaudama aukštos pridėtinės vertės sektorius, tarp
jų ir biotechnologijų sektorių, teikia informaciją ir siūlymus dėl inovacijų projektų finansavimo iš ES
paramos lėšų.
Lietuva Europos Komisijos (toliau – EK) sprendimu suskirstyta į 2 regionus – Sostinės (labiau
išsivystęs) ir likusi Lietuvos teritorija (mažiau išsivystęs) (toliau – VVL). EK sprendimas galios nuo
2021 m. iki 2027 m. pabaigos.
EK pateikė Finansų ministerijai paskaičiavimus, pagal kuriuos Sostinės regionui visam finansavimo
laikotarpiui (iki 2027 m. pabaigos) skiriama 42,7 mln. Eur, o likusiai Lietuvai - 4 558 mln. Eur (be
žemės ūkio). ERDF lėšų dalis sudaro 3 373 mln. Eur.
Finansavimo perskirstymas iš mažiau išsivysčiusių regionų į daugiau išsivysčiusius regionus galimas
tik su Europos Komisijos leidimu, ir tik iki 10 proc.
Article 105 Transferability of resources
1. The Commission may accept a proposal by a Member State in its submission of the
Partnership Agreement or in the context of the mid-term review, for a transfer:
(a) adding up to not more than 5 % of the initial allocations for less developed regions to
transition regions or more developed regions and from transition regions to more developed
regions.
By way of derogation from point (a) of paragraph 1, the Commission may accept an additional
transfer of up to 10% of the total allocations for less developed regions to transition regions or
more developed regions within those Member States whose GNI per capita, measured in PPS
for the period 2015- 2017, is less than 90 % of the average GNI per capita of the EU-27.
Resources of any additional transfer shall be used to contribute to the policy objectives referred
to in points (a) and (b) of Article 4(1) 1.
Lietuva gali nuspręsti pervesti 10 proc. nuo 3 373 mln. Eur. (337 mln. Eur), skiriamus inovacijoms ir
žaliajai energijai, bei papildomus 5 proc. Sostinės regionui, tokiu atveju paramos suma Vilniui 20212027 m. laikotarpiu galėtų būti 42.5 mln. + 337 mln. + 168.5 mln. Eur.
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Šiuo metu vyksta Partnerystės sutarties 2 ir struktūrinės paramos veiksmų programos (toliau –
Programa) rengimas ir derinimas su Europos Komisija (patvirtinti planuojama iki 2021 m. birželį).
Lietuva turi aiškiai parodyti Programoje, kokios veiklos bus vykdomos Sostinės ir VVL regionuose.
Lietuva pati sprendžia kokius prioritetus ir kokias veiklas vykdys Sostinės regione, apribojimas yra
tik skiriamų lėšų dydžiui, kuris negali būti viršytas.
Pagal ES reglamentus, paramos intensyvumas Sostinės regione maksimalus 50 proc. (reikia to
siekti ir didelėms įmonėms), o VVL – 85 proc. Išimčių, kurios galima būtų pasinaudoti, dėl paramos
intensyvumo keitimo ES reglamentai nenumato.
Siūlymai:
-

Kreiptis į EK dėl paramos perskirstymo tarp Lietuvos regionų taip, kad Sostinės regionas gautų
maksimalią sumą (42.5 mln. + 337 mln.+168.5 mln. Eur). Dėl maksimalaus perskirstymo reikia
įtikinti FinMin, kad Vilnius turi atitinkamą poreikį ir bus pajėgus panaudoti tokias lėšas;

-

Iš esmės labiausiai tik Vilniuje, kuriame koncentruota didžioji dalis biotechnologijų mokslo ir
industrijos, galima pasiekti proveržį strateginėje gyvybės mokslų inovacijų srityje susijusioje
su biotechnologijomis. Todėl praktiškai visas Vilniui skirtas finansavimas turi būti nukreipta
inovacijoms (ne infrastruktūrai, tokiai kaip keliai), o ypač gyvybės mokslų-biotechnologijų
sričiai;

-

Ir taip ribota parama inovacijoms dar turi būti padalinta tarp fundamentinių mokslų (tik
universitetų) ir taikomųjų mokslų inovacijų (verslo ar verslo-mokslo projektai). Reikia
nustatyti šioms sritims santykį – siūlome ne mažiau 70% taikomiesiems. EIMIN ir Inovacijų
agentūra būtų atsakinga >70 proc. paramos administravimą (taikomieji mokslai/inovacijos), o
ŠMSM ir MITA – <30 proc. (fundamentiniai mokslai);

-

Kadangi ES parama Vilniaus regionui yra ypatingai maža, o rimtas biotechnologijų proveržis
galimas iš esmės šiame regione, be ES lėšų, reikia nacionalinio biudžeto lėšomis papildomai
finansuoti inovacijas.
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