
Projekto „Market 4.0“ atvirieji kvietimai aukštųjų technologijų 
įrangos gamintojams, tiekėjams ir pirkėjams

Gražina Žardalevičienė

2020 m. lapkričio 12 d.



B2B elektroninės prekybos platforma 
A Multi-Sided Business Platform for Plug and Produce Industrial 

Product Service Systems

➢ MARKET4.0 Projektas

➢ Kvietimas dalyvauti pilotiniuose 
projektuose

➢ Dalyvavimo sąlygos



MARKET4.0 Projektas



MARKET 4.0 – ES H2020 projektas

Apie projektą

❖ Pradžia: 01/11/2018

❖ Trukmė: 42 mėn.

❖ Partnerių skaičius: 19

❖ Dalyvaujančių šalių skaičius: 10

❖ Projekto koordinatorius: Intrasoft

❖ Puslapis: www.market40.eu



TIKSLAS

MARKET4.0 H2020 projekto tikslas yra sukurti atvirą saugią 
skaitmeninę platformą, kurioje gamybinės įrangos ir paslaugų tiekėjai 
gali atrasti vieni kitus ir susijusių paslaugų, komponentų bei kitų prekių 
tiekėjus. Platforma orientuota į metalo, plastiko produktų 
gamintojus/paslaugų tiekėjus, aukštųjų technologijų kūrėjus.



MARKET4.0: Prekybos platforma gamybininkams

Market4.0 paslaugos

✓ Sujungti

✓ Surasti

✓ Testuoti / Bandyti

✓ Paklausimas - Pasiūlymas

✓ Palyginti

✓ Gauti grįžtamąjį ryšį/atsiliepimą

Gamybos įrangos tiekėjai 

(Mažos ir vidutinės įmonės)

Gamybos įrangos tiekėjai

Gamybos įranga kaip paslauga

Užsakomosios gamybos paslauga

Bendradarbiaujančios gamybos 

paslaugos

Gamybinės 

įmonės/sistemų 

integruotojai

Nestandartinių gaminių 

gamyba (OEM)

Tier-N programinė įranga

Sistemų integravimas

Infrastruktūra / Apps‘ų kūrėjai

Virtualios realybės  programos 

Simuliacinės programos

Bendradarbiavimo programos

IoT programos



Ką siūlo Market 4.0 platforma ?

✓ Elektroninės prekybos portalą
✓ Industrial Data Space (IDS) sistemą užtikrinančią saugų apsikeitimą 

duomenimis

✓Aplikacijų programavimo sąsają (angl. Application Programming
Interface API) trečiosioms šalims prisijungti prie Market 4.0 
platformos

✓Programėles (Apps), skirtas palengvinti tiekėjo ir pirkėjo 
bendradarbiavimą

✓Pagalbą naujiems nariams 

✓Naujų programėlių integraciją į platformą



MARKET4.0 e-prekybos portalas: http://platform.market40.eu/

Interneto portalas

✓ Online katalogas

✓ Produktai

✓ Paslaugos

✓ Paieška



Open Call #2 Kvietimas dalyvauti pilotiniuose projektuose



Finansuojamų projektų tipai

✓ A tipo – 5 vnt. (Finansavimas 100 K eur

visam projektui)

Tikslas – išplėsti tiekėjų ratą (metalo,   
plastikų ir aukštųjų technologijų          
srityse)

✓ B tipo – 3 vnt. 
(Finansavimas 50 K eur visam projektui)

Tikslas – įdiegti daugiau programėlių, 
užtikrinančių patogų platformos veikimą 
nariams

✓ C tipo – 2 vnt. (Finansavimas 250 K eur visam 

projektui)

Tikslas – papildyti platformą kitų    
gamybinių sričių atstovais



A tipo projektai : Dėmesys tiekėjams

✓ A tipas

▪ 100 K EUR projektui

▪ Tikslas – pritraukti 
tiekėjų

Reikalavimai:

➢ Konsorciumas iš mažiausiai 2 partnerių

➢ 1 partneris – metalo, plastikų, paslaugų įmonė (SME) – tiekėjas

➢ 2 partneris – IT įmonė, galinti padėti prisijungti prie platformos per IDS 
sistemą ir pasiūlyti papildomų patobulinimų ar programėlių 
platformai.



A tipo: Pavyzdys 1

1. Gamybos įrangos tiekėjas
• Siūlo savo produkciją Market4.0

platformoje
• Įtraukia savo prekes į Market4.0 prekių

katalogą
• Įsidiegia IDS sistemą/jungtį (IDS 

connector) saugiam dalinimuisi 
informacija

• Gali būti kelių rūšių prekių (įrangos) 
pardavėjas

• Maža arba vidutinė įmonė

2. Programinės įrangos kūrėjas/IT kompanija 
• Padeda gamybos įrangos tiekėjui konfigūruoti ir įdiegti 

Market4.0 programas
• Pasiūlo programėlių, kurios palengvintų gamybos įrangos 

tiekėjo prekių pardavimą (pvz.: prekių 
konfigūravimo/pritaikymo programėlė, įrangos veikimo 
simuliavimo programėlė)

• Programėlės turi būti suderintos su IDS
• (Antraeilis vaidmuo) Būti produkto tiekėju (pvz. pasiūlyti 

programėles, kaip savo produktą Market 4.0 platformoje)
• Maža arba vidutinė įmonė



A tipo: Pavyzdys 2

1. Gamybos kaip paslaugos tiekėjas/Užsakomosios gamybos tiekėjas (MoD) 
• Siūlo savo gamybinius pajėgumus kitoms gamybinėms įmonėms
• Įtraukia savo gamybinius pajėgumus į Market4.0 katalogą
• Instaliuoja IDS jungtį saugiam dalinimuisi informacija (dalinantis gamybiniais pajėgumais)
• Prisijungia prie tiekėjų atrankos programėlės (Supplier Selection app) Market 4.0 platformoje (jeigu siūlo metalo apdirbimo paslaugas)  
• Gali būti daugiau nei vienos gamybos paslaugos tiekėjas
• Maža arba vidutinė įmonė

2. IT kompanija
• Padeda gamybos įrangos tiekėjui konfigūruoti ir įdiegti Market4.0 programas.
• Pasiūlo programėlių, kurios palengvintų tiekėjo paslaugų pardavimą (pvz.: gamybos pajėgumų vizualizacija, pajėgumų pardavimo 

valdymo, užsakymo programėlė)
• Programėlės turi būti suderintos su IDS
• (Antraeilis vaidmuo) Būti produkto tiekėju (pvz. pasiūlyti programėles ,kaip savo produktą Market 4.0 platformoje)
• Maža arba vidutinė įmonė

3. Gamybinė įmonė (pvz. Nestandartinių gaminių gamyba - OEM)
• Dalyvauja kaip gamybinių pajėgumų pirkėjas iš gamybinių paslaugų tiekėjo
• Naudoja IT kompanijos pasiūlytas programėles arba Market 4.0 platformoje esančias programėles
• Gali gaminti kelių rūšių nestandartinius produktus
• Didelės, mažos ir vidutinės įmonės



B tipo projektai: Dėmesys programėlių kūrėjams

Type B

B tipo projektai

▪ 50 K EUR projektui

▪ Tikslas- įtraukti daugiau 
platformos infrastruktūros 
tobulinimo programėlių

▪ Gali būti ir 1 pareiškėjas

Leidžiama, bet 
nėra tiksliniai B 
tipo projekto 
pareiškėjai



B tipo: Pavyzdys 1

1. Programinės įrangos/programėlių kūrimo 
kompanija

• Siūlo programėles, kurios palengvina kai kurių gamybinės 
įrangos tiekėjo prekių įsigijimą (pvz. prekių 
konfigūracijos/nustatymų programavimo programėlė, 
prekės veikimo simuliavimo programėlė, pirkimo 
programėlė)

• Programėlės turi būti pritaikytos IDS sistemai
• Gali būti produkto tiekėjas (pvz. pasiūlyti savo programėles 

kaip produktą Market 4.0 platformoje)
• Maža arba vidutinė įmonė

2. Gamybinė įmonė 
(pvz.: nestandartinių gaminių gamyba -
OEM)

• Naudoja IT kompanijos sukurtas programėles
• Įdiegia IDS sistemą saugiam dalinimuisi 

informacija (pasirinktinai)
• Gali būti daugiau nei vienos rūšies produktų 

gamybinė įmonė
• Prioritetas mažoms bei vidutinėms įmonėms



C tipo projektai: siekis įtraukti naujų sričių narius

✓ C tipas

▪ Turi būti nors 3 
partneriai

▪ Projekto finansavimas 
– 250 K EUR

Kviečiamos įmonės, dirbančios šiose srityse:
• Robotic grippers;
• Mixers (sand, resins, etc.) 
• Feeders (bolts, nuts, labels, etc.) 
• Robots (pneumatic, electric, etc.) 
• Marking equipment (laser, water, etc.) 
• Pumps (water, paint, oil, etc.) 
• Cleaning machines (air, water, etc.) 
• Cranes
• Air compressors
• Foundry equipment (core making machines, molding machines, etc.) 
• Ovens
• Bottling equipment
• Packaging equipment
• Welding guns



C tipo pavyzdys

1. Gamybos įrangos tiekėjas
• Siūlo savo gamybinius pajėgumus kitoms 

gamybinėms įmonėms
• Įtraukia savo gamybinius pajėgumus į Market4.0 

katalogą
• Instaliuoja IDS jungtį saugiam dalinimuisi informacija 

(dalinantis gamybiniais pajėgumais)
• Gali būti daugiau nei vienos gamybos paslaugos 

tiekėjas
• Maža arba vidutinė įmonė

2. ir 3. Programinės įrangos kūrėjai/IT kompanija 
• Padeda gamybos įrangos tiekėjui konfigūruoti ir įdiegti 

Market4.0 programas.
• Pasiūlo programėlių, kurios palengvintų gamybos įrangos 

tiekėjo prekių pardavimą (pvz.: prekių 
konfigūravimo/pritaikymo programėlė, įrangos veikimo 
simuliavimo programėlė)

• Programėlės turi būti suderintos su IDS
• Gali būti produkto tiekėju (pvz. pasiūlyti programėles ,kaip 

savo produktą Market 4.0 platformoje)
• Maža arba vidutinė įmonė



Dėmesio!

Šie A, B ir C projektai yra

tik PAVYZDŽIAI. 

Pareiškėjai gali siūlyti įvairių kitų sudėčių konsorciumus, kurie 
nebuvo paminėti pavyzdžiuose



Open Call #2 Dalyvavimo sąlygos



Open Call #2 - Terminai

✓ Paraiškų pateikimas iki 2021 m. sausio 28 d.

✓ Pilotinių projektų trukmė – 12 mėn.

2020 m. lapkričio 1 d.

Open Call-2
Kvietimas

2021 m. sausio 28 d.

Open Call-2
Paraiškų pateikimo 

terminas

2021 m. balandžio 1 d.

Open Call-2 projektų 
pradžia

2022 m. kovo 31 d.

Open Call-2 projektų
pabaiga



Bendra informacija apie kvietimus

1. Paraiškos pateikimas
Internetu: https://www.f6s.com/market4.0opencall1/apply

2. Kalba
Anglų

3.Dokumentų formatas
Pdf

4. Finansavimo šaltinis
Europos Sąjungos komisija, skyrusi lėšas Market 4.0 projekto įgyvendinimui

https://www.f6s.com/market4.0opencall1/apply


KAS GALI DALYVAUTI?

1. Gamybinės įrangos tiekėjai ar susijusių paslaugų tiekėjai 
Mažos bei vidutinės gamybinę įrangą gaminančios įmonės ir su ja susijusias paslaugas teikiančios įmonės

2. Technologijų tiekėjai/programinės įrangos kompanijos
Mažos bei vidutinės įmonės, kurios gali pasiūlyti papildomų programėlių ar paslaugų Market 4.0 platformai

3. Gamybinės įmonės
Įmonės, kurios gamina produktus ir dalis (pvz. nestandartinių gaminių gamintojai,  Tier-1 tiekėjai, Tier-2 tiekėjai, 
Tier-3 tiekėjai įvairiuose sektoriuose: automobilių gamybai, buitinės technikos gamybai ir pan.) Tai gali būti 
gamybinės įrangos pirkėjai. Leidžiama dalyvauti ir didelėms įmonėms.

3. Tyrimų/ne pramoninės organizacijos
Turi ekspertinės patirties ir gali kartu su pramonės atstovais/partneriais pasiūlyti inovatyvių sprendimų Market 4.0 
platformai (Tyrimų centrai, universitetai)



Reikalavimai pareiškėjams ir konsorciumui

• Visi konsorciumo nariai turi būti juridiniai asmenys, įsteigti vienoje iš ES šalių narių 

• Konsorciumo lyderiu gali būti tik maža ar vidutinė įmonė, ar midcap pramoninė 
įmonė/partneris 

• Minimalus konsorciumo narių skaičius A tipo projektuose yra 2, B tipo projektuose – 1, 
C tipo projektuose – 3.

SME
• Darbuotojų skaičius < 250
• Metinė apyvarta <= 50 M EUR arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija <= 43 M EUR

Midcap
• Darbuotojų skaičius < 3000



Finansai

i. Finansavimas pilotiniams projektams : €100.000 (A tipo projektams), €50.000 (B tipo 
projektams) ir €250.000 (C tipo projektams) 

ii. Partneriui, kuris nėra pramonės įmonė ar yra ne pelno siekianti organizacija (jei tokių 
būtų), finansavimas ne didesnis nei 40% viso projekto biudžeto sumos

iii. Vienai organizacijai skiriamas biudžetas Market 4.0 projektuose negali viršyti €100.000.



Dalyvavimas konsorciumuose

i. Kaip konsorciumo partneris, organizacija gali dalyvauti ne daugiau kaip trijų 
paraiškų konsorciumuose

ii. Kaip koordinatorius, organizacija gali dalyvauti tik vienos paraiškos konsorciume (iš 
trijų galimų). Koordinatorius yra atsakingas už paraiškos parengimą ir pateikimą. 



KĄ DARYTI NORINT DALYVAUTI?

1. Išsirinkti, kokio tipo projektui labiausiai tinkate
2. Surasti konsorciumo partnerius (išskyrus B tipo projektus)
3. Nuspręsti, kas bus konsorciumo lyderis – koordinatorius
4. Užpildyti paraiškai reikalingus dokumentus (aprašyti projektą)
5. Pateikti paraiškos dokumentus



PARAIŠKA PILDOMA ČIA: https://www.f6s.com/market4.0opencall2/apply

PRIEŠ PILDANT PARAIŠKĄ TURI BŪTI PARUOŠTI DOKUMENTAI (formos: 
http://market40.eu/open-calls/):

1. Projekto rezultatai ir finansinis planas: MARKET4.0 OC2 Annex 3.1 Proposal Supplement -
http://market40.eu/download/2013/

2. Informacija apie konsorciumą: MARKET4.0 OC2 Annex-V Consortium and honor Declaration -
http://market40.eu/download/2019/

3. Informacija apie dalyvaujančių įmonių dydį: MARKET4.0 OC2 Annex-VI SME Declaration -
http://market40.eu/download/2022/

4. Banko sąskaitų informacija (prireiks laimėjus): MARKET4.0 OC2 Annex-VII Bank account information
- http://market40.eu/download/2024/

https://www.f6s.com/market4.0opencall2/apply
http://market40.eu/download/2013/
http://market40.eu/download/2013/
http://market40.eu/download/2019/
http://market40.eu/download/2019/
http://market40.eu/download/2022/
http://market40.eu/download/2022/
http://market40.eu/download/2024/
http://market40.eu/download/2024/


Daugiau informacijos apie Market4.0 Open Call #2

Projekto puslapis (Info): www.market40.eu/open-calls/

F6S Platforma klausimams ir atsakymams (Q&A): 
www.f6s.com/market4.0

El. paštas (Q&A): market40opencalls@market40.eu

http://www.market40.eu/open-calls/
http://www.f6s.com/market4.0
mailto:market40opencalls@market40.eu


AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

This project has received funding from the European Union’s 

Horizon 2020 research and innovation programme under grant 

agreement No 822064 

Projekto koordinatorė Linproje: Gražina Žardalevičienė

Tel. nr.: +370 67461978, el. paštas: grazina.zardaleviciene@linpra.lt

www.market40.eu


