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Kosmoso programų finansavimas 2014-2020 



Kosmoso vieta programoje Horizon 2020 
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24 mrld.eurų 17 mrld.eurų 31 mrld.eurų 
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Kosmosas programoje Horizontas 2020 
Europos Komisijos finansuojami kosmoso tyrimai 2014-2020 
Kvietimai: 

Palydovinė navigacija (Galileo) 

Žemės stebėjimas 

Europos infrastuktūrų apsauga kosmose ir iš 
kosmoso 

Europos kosminės pramonės konkurencingumo 
užtikrinimas 

Smulkų ir vidutinį verslą (MVĮ) finansuojanti 
priemonė 

 



Kosmoso tema H2020 2014-2015 



Kosmoso tema H2020 2016-2017 

Palydovinė navigacija: 

 pritaikymai: transporte, masinėse rinkose, profesionalūs pritaikymai 

 viešinimas ir kompetencijų ugdymas 

Žemės stebėjimas: 

 paslaugų kūrimas ir vystymas, ypač viešajame sektoriuje 

 paslaugų plėtotė 

 didelių duomenų masyvų (Big Data) apdorojimas 

Konkurencingumo užtikrinimas: 

 technologijų vystymas,  

 naujų idėjų ( žemas TPL ) palaikymas,   

 parama strateginiams klasteriams – robotika, kosminių stočių varikliai, mokslo ir 
pramonės integravimas 

Europos infrastuktūrų apsauga kosmose ir iš kosmoso 

 Kosminis oras 



MVĮ rėmimo instrumentas (1) 

Bendros taisyklės: 

 Nereikia partnerių 

 Pareiškėjo siūlymai 

 Paraiškos teikiamos nuolat, vertinimas 4 kartus per metus 

 3 pakopos - finansavimas: 

1. 50 tūkst eurų 

2. 2,5 mln. eurų 

3. Netiesioginė parama 

 Finansavimo intensyvumas – 70% + 25% netiesioginėms išlaidoms 

 Artimiausi vertinimai: 2015-06-17; 2015-09-17; 2015-11-25 

 

 



MVĮ rėmimo instrumentas (2) 
Fazė 1 

Koncepcijos įvertinimas 
Galimybių studija 

Fazė 2 
MTTP, demonstravimas, 

rinkų paruošimas 

Fazė 3 
Komercializavimas 

Idėja/koncepcija 
Verslo planas (~10 psl.) 

Finansuojama: 
Galimybių studija 
Rizikos vertinimas 
INT apsauga 
Partnerių paieška 
Pilotiniai taikymai 
Pramoninis dizainas 
etc. 

Rezultatas: 
Detalizuotas verslo planas 

Finansavimas vienkartine 
išmoka iki 50.000 eurų 

Trukmė – iki 6 mėn. 

 

Detalus verslo planas ir 
tolimesnių veiklų 
aprašymas (~ 30 psl.) 

Finansuojama: 
Vystymas 
Prototipų kūrimas 
Testavimas 
Pilotiniai veiksmai diegiant 
Rinkų paruošimas 
etc. 

Rezultatas: 
Verslo planas skirtas 
investuotojams 

Finansavimas iki 2,5 mln. eurų 
Trukmė – nuo 12 iki 24 mėn 

Sėkmingų projektų 
skatinimo instrumentas 
(„kokybės ženklo“ 
suteikimas) 

Prieigos prie privačių 
investitorių palengvinimas 

Mokymai, įtinklinimas, 
informavimas, INT vadyba, 
sklaida, žinių perdavimas 

MVĮ prieiga prie ES 
finansinių instrumentų: 
paskolų ir  akcijų išpirkimo 
instrumento 

Tiesioginio finansavimo nėra 



MVĮ Instrumentas – Kosmoso tematika 

2016-2017 :: Engaging SMEs in space research and 
development 
 

actions in the areas of applications, especially in connection to the 

flagship programmes Galileo and Copernicus, spinning-in (i.e. 

application of terrestrial solutions to challenges in space) and the 

development of certain critical technologies could be adequately 

suited for this call. 



MVĮ Instrumentas – finansuotos paraiškos 

 Application of tailored fibre placement technology in integral composite structures for 
ultra-lightweight space applications 

 Earth observation farming 

 Multi-Payload satellite as an innovative service for technology experimentation in space 

 GNSS/INS Low-Cost Attitude Determination System 

 Galileo based inshore-VMS for fisheries 

 Precession-based drive mechanisms for high-Precision energy-efficient Positioning devices 
(Pre2Pos) 

 Ensuring pipeline integrity using Earth Observation Data 

 High European Laboratory for Institutes, Universities and Markets 

 Space-Compatible- Filters_in_dIelectric waveguide Technology 

 Amorphous Speculative Compression 

 High-tech commercial-off the-self electronics low-cost qualified for space 

 On board Processing for Compression  Clouds Classification in hyperspectral data 

 Automatic tracking of golf games for improvement and training purposes, using GNSS 
receivers, wearable sensors and Earth Observation information 

 Software defined Satellite Navigation Security Simulator Study 

 



COSMOS2020 projekto informacinis portalas 

http://ncp-space.net 
 

 Naujienos 

 Renginiai 

 FP7/H2020 kosmoso tematikos info 

 Pagalba / FAQ 

 Partnerių paieška 

H2020 nacionalinių atstovų konsorciumo projektas COSMOS2020: 

http://ncp-space.net/
http://ncp-space.net/
http://ncp-space.net/
http://ncp-space.net/


Europos palydovinės navigacijos konkursas 2015 (1) 

www.esnc.eu 
 

http://www.esnc.eu/


Europos palydovinės navigacijos konkursas 2015 (2) 

Skirtas verslui, viešajam sektoriui, mokslo institucijoms, įmonėms ir individualiems 
asmenims, kurie gali siūlyti inovatyvias idėjas palydovinės navigacijos srityje.  
Šios idėjos turi būti realizuojamos praktiškai ir atnešti komercinę naudą. 

Idėjos esmė - pritaikyti palydovinius signalus (tikslaus vietos nustatymo (<1 m 
tikslumu) ir tikslaus laiko). 

Galima pretenduoti iš karto į du prizus: 

Galileo Master - pagrindinį konkurso prizą, kuris sudaro 20 000 eurų + 
paslaugos  

ir vieną iš 6 sponsorių įsteigtų papildomų prizų: 
• BMVI ir BMWi :: PRS applications - reliable services for a secure digital 

society 
• GSA Special Prize :: The most promising EGNSS application idea 
• DLR Special Prize :: Navigation - Core Driver for the Digital World 
• ESA :: ESA space solutions® Prize 
• University Challenge :: studentams ir tyrėjams 
• GNSS Living Lab Prize :: turintiems prototipą 
Lietuvos laimėtojui MITA apmokės kelionę į apdovanojimo ceremoniją 
Miunchene ir paslaugų paketą verslui (konsultacijos, mokymai, rinkos tyrimai, 
patentavimas, ekspertų paslaugos ir kt.). 

 



Europos palydovinės navigacijos konkursas 2015 (3) 

www.esnc.eu 
 

Konkursui teikiama paraiška yra nesudėtinga:  

3 psl. apimties klausimyno forma (apie 20 klausimų)  yra pildoma 

 elektroniniu būdu organizatorių tinklalapyje. Idėjos konkursui 

 turi būti užregistruotos iki 2015 m. birželio 30 d.  
 

Daugiau informacijos: www.esnc.eu 
arba 

Viktoras Mongirdas 
viktoras.mongirdas@mita.lt 
tel. 2644 704 
 
 

http://www.esnc.eu/
http://www.galileo-masters.eu/
mailto:viktoras.mongirdas@mita.lt
mailto:viktoras.mongirdas@mita.lt
mailto:viktoras.mongirdas@mita.lt


Lietuvos – EKA bendradarbiavimas 

 2010-10-07 pasirašytas LRV ir EKA susitarimas dėl bendradarbiavimo taikiais 
tikslais kosmoso srityje. 

 Susitarimo galiojimo metu Lietuva kartu su EKA rengia  Europos 

bendradarbiaujančios valstybės planą :  kasmet skelbiami tik Lietuvos 
verslo ir mokslo subjektams skirtus kvietimus teikti paraiškas.  

 Atrinkti mokslininkų ir įmonių projektai bus įgyvendinami iš Lietuvos metinio 
įnašo.  

Pirmas Lietuvos PECS  (Plan for European Cooperating States) 
kvietimas teikti paraiškas – nuo 2014-10-24 iki 2014-12-08 : 

 Skrydžių technologijų kūrimas ( nuo TPL3 iki TPL5 ) 

 Tyrimai ir eksperimentinė plėtra (nuo TPL2 iki TPL5 ) 

 Veiklos, produktai ir paslaugos naudojančios kosmoso infrastruktūrą 

 Paruošiamosios veiklos (mokymai, apklausos, galimybių studijos, rinkos tyrimai) 

Kvietimo biudžetas – 2 mln. eurų 



EUMETSAT Informacinė diena 

Renginio programa: 

 EUMETSAT pristatymas, vykdomos programos ir 
dalyvavimo jose galimybės verslui 

 Kaip daryti verslą su EUMETSAT – užsakomųjų 
darbų prikimai ir taisyklės tiekėjams 

 Asmeninės konsultacijos verslo/tyrėjų 
atstovams ₊H2020 kosmoso tematikos info diena 

2015 m. birželio 17 d. 8.00 – 14.00 

ŪKIO MINISTERIJA – Gedimino pr. 38/2, Vilnius 



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

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

