PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 „VERSLO
KONSULTANTAS LT“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau – Aprašas)

Lietuvos
pramonininkų
konfederacijos,
Lietuvos inovacijų
centro, asociacijos
"Žinių ekonomikos
forumas", Lietuvos
lazerių asociacijos
ir Lietuvos
inžinerinės
pramonės
asociacijos
„Linpra“

PFSA
nuostatos
4.5.
Kompensacijos
laikotarpis – 6
kalendorinių
mėnesių
nepertraukiamas
laikotarpis,
skaičiuojamas
nuo dotacijos
sutarties
pasirašymo
dienos.
55. Projekto
vykdytojas,
gavęs
pasirašytą
dotacijos
sutartį iš
INVEGOS,
įgyja teisę
kreiptis į
konsultantus, už
kurių suteiktas
paslaugas
projekto

Pastabos, komentarai ir
pasiūlymai
Pagal 4.5 punkto nuostatas,
projekto vykdytojas gali pradėti
vykdyti projektą nuo dotacijos
sutarties pasirašymo dienos. Tačiau
pagal 55 punkto nuostatą, projektą
galima pradėti vykdyti tik gavus
pasirašytą dotacijos sutartį iš
INVEGOS. Laiko tarpas tarp
sutarties pasirašymo ir pasirašytos
sutarties gavimo nėra
reglamentuojas.
Siūlome tikslinti PFSA
punktą:
55. Projekto vykdytojas nuo
dotacijos sutarties pasirašymo
dienos įgyja teisę kreiptis į
konsultantus, už kurių suteiktas
paslaugas projekto vykdytojas
galės gauti kompensaciją ir kurių
sąrašas patalpintas internetiniame
puslapyje www.invega.lt ir
www.verslilietuva.lt

Atsižvelgta. Aprašas patikslintas.
4.5. Kompensacijos laikotarpis – 6 kalendorinių mėnesių
nepertraukiamas laikotarpis, skaičiuojamas nuo dotacijos
sutarties pasirašymo INVEGOJE dienos.
55. Projekto vykdytojas, nuo dotacijos sutarties pasirašymo
INVEGOJE dienos, įgyja teisę kreiptis į konsultantus, už kurių
suteiktas paslaugas projekto vykdytojas galės gauti
kompensaciją ir kurių sąrašas patalpintas internetiniame
puslapyje www.invega.lt ir www.verslilietuva.lt

vykdytojas galės
gauti
kompensaciją ir
kurių sąrašas
patalpintas
internetiniame
puslapyje
www.invega.lt ir
www.verslilietu
va.lt
4.7.
Konsultacijos
tipas –
konsultacijos
gali būti 2 tipų:
a) verslo
pradžios
konsultacijos,
skirtos iki 1
metų
veikiantiems
SVV
subjektams,
kurie atitinka
MVĮ
apibrėžimą; b)
verslo plėtros
konsultacijos,
skirtos nuo 1
metų (imtinai)
iki 5 metų
veikiantiems
SVV
subjektams,
kurie atitinka
MVĮ
apibrėžimą.

4.7 punkte ir kitur PFSA minima
sąvoka “veikiantis SVV subjektas”,
tačiau nėra pateikiamas šios
sąvokos apibūdinimas.
Rekomenduoja pateikti
vienareikšmišką “veikiančio
subjekto” sąvokos apibūdinimą,
pavyzdžiui:
Veikiantis SVV subjektas –
juridinių asmenų registre
įregistruotas subjektas, iki
paraiškos pateikimo vykdantis
ekonominę veiklą, turintys
darbuotojų ir (arba) pajamų.

Atsižvelgta. Aprašas patikslintas.
4.18. Veikiantis SVV subjektas – juridinių asmenų registre
įregistruotas SVV subjektas.

4.14.
Projektas –
projekto
vykdytojo
konsultacijų
išlaidų dalies
kompensavimas.

8. Pagal
Aprašą
projektams
įgyvendinti
numatoma skirti
iki 11 584 801
euro
(vienuolikos
milijonų penkių
šimtų
aštuoniasdešimt
keturių
tūkstančių
aštuonių šimtų
vieno euro), iš
kurių iki
11 584 801 euro
(vienuolikos
milijonų penkių
šimtų
aštuoniasdešimt
keturių
tūkstančių
aštuonių šimtų
vieno euro) –

PFSA pateikiamas “projekto”
sąvokos apibrėžimas neatitinka
bendrų ir visuotinai pripažintų
“projekto” sąvokos apibrėžimo
nuostatų, bei yra loginis
prieštaravimas sąvokų “projekto
vykdytojas” ir “projektas”
sankirtoje.
Prašome pakoreguoti
“projekto” sąvoką.
Planuojama investuoti 11 584
801 eurų, tačiau PFSA nėra
informacijos, pagrindžiančios
vienokį ar kitokį investavimo
efektyvumo užtikrinimo
mechanizmą.
Prašome pateikti informaciją,
atsakančią į šiuos klausimus:
Kokių kiekybinių ir
kokybinių rezultato ir poveikio
rodiklių reikšmių yra siekiama
investuojant minėtą
sumą?(prašome įvardinti
konkrečias reikšmes, pagal kuriuos
bus vertinama investavimo nauda);
Kuri institucija bus
atsakinga už atitinkamų rodiklių
pasiekimą?
Kokią atsakomybę
lėšų investavimo procese prisiima:
o
Pareiškėjai
(prašydami ir gaudami
konsultacijas, kurios apmokamos
investicinėmis lėšomis);

Atsižvelgta. Aprašas patikslintas.
4.14. Projektas – projekto
konsultavimasis.

vykdytojo

darbuotojų

Pateikiame informaciją, atsakančią į šiuos klausimus:
Kokių kiekybinių ir kokybinių rezultato ir poveikio rodiklių
reikšmių yra siekiama investuojant minėtą sumą?(prašome
įvardinti konkrečias reikšmes, pagal kuriuos bus vertinama
investavimo nauda);
Projektu siekiama žemiau išvardytų stebėsenos rodiklių:
- R.S.311 „Verslumo lygis: įmonių ir fizinių asmenų,
tenkančių 1000 gyventojų, skaičius“ – 48;
- P.S.204 „Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius“ –
500;
- P.S.206 „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“ – 3 861 600 eurų;
- P.N.813 „Gautos konsultacijos“ – 3000.
Už priemonės rodiklių pasiekimus yra atsakinga
įgyvendinančioji institucija. Projekto vykdytojas prisideda prie
rodiklių pasiekimo, jei pasinaudoja bent viena konsultacija.
Kuri institucija bus atsakinga už atitinkamų rodiklių
pasiekimą?
INVEGA.
Kokią atsakomybę lėšų investavimo procese prisiima
Pareiškėjai (prašydami ir gaudami konsultacijas, kurios
apmokamos investicinėmis lėšomis)?
Pareiškėjai prisiima atsakomybę prašyti konsultacijų iš

Europos
Sąjungos (toliau
– ES)
struktūrinių
fondų (Europos
regioninės
plėtros fondo)
lėšos.

o
Konsultantai
(teikdami konsultacijas, pilnai arba
dalinai apmokamas investicinėmis
lėšomis);
o
VšĮ „Versli Lietuva“
(administruodama konsultantų
tinklą);
o
INVEGA (priimdama
sprendimą dėl subsidijos skyrimo).

17.2.
Pareiškėjas yra
ne ilgiau kaip
vienerius metus
veikiantis SVV
subjektas arba
SVV subjektas,
veikiantis nuo
vienerių iki
penkerių metų ir
ne trumpiau
kaip dvylika

SVV subjektams, kurie yra
“mažosios bendrijos”, pagal LR
teisės aktus vykdantiems veiklą
nėra būtina turėti apdraustųjų, jau
nekalbant apie tai, kad šis
reikalavimas taikomas atgaline data
– “ne trumpiau kaip dvylika
mėnesių iki paraiškos pateikimo
momento turėti apdraustųjų“.
Manome, kad ši nuostata yra
diskriminacinė ir riboja
konkurenciją, priklausomai nuo

kokybiškas paslaugas teikiančių konsultantų (kreiptis į
Nacionaliniam verslo konsultantų tinklui priklausančius
konsultantus), taip pat sumokėti už gautas konsultacijas, pateikti
teisingus duomenis ir informaciją, reikalingą INVEGAI ir VšĮ
„Versli Lietuva“
Kokią atsakomybę lėšų investavimo procese prisiima
konsultantai (teikdami konsultacijas, pilnai arba dalinai
apmokamas investicinėmis lėšomis);
Konsultantai įsipareigoja teikti kokybiškas paslaugas ir atitikti
visus Nacionalinio verslo konsultantų tinklo konsultantams
keliamus reikalavimus, teikti teisingą ir savalaikę informaciją
VšĮ „Versli Lietuva“.
Kokią atsakomybę lėšų investavimo procese prisiima VšĮ
„Versli Lietuva“ (administruodama konsultantų tinklą);
VšĮ „Versli Lietuva“ stebi ir kontroliuoja Nacionaliniam
verslo konsultantų tinklui priklausančių konsultantų darbo
kokybę (atlieka patikras), viešina teikiamų konsultacijų
finansavimo šaltinius, kontroliuoja ir renka informaciją apie
įvykdytas konsultacijas ir jų apmokėjimą
Kokią atsakomybę lėšų investavimo procese prisiima INVEGA
(priimdama sprendimą dėl subsidijos skyrimo).
INVEGA prisiima atsakomybę, kad pareiškėjai atitiktų
priemonės keliamus reikalavimus ir priemonei skirtos lėšos būtų
panaudotos nepažeidžiant priemonės vykdymo reikalavimų,
numatytų apraše.
Neatsižvelgta. SVV subjektai, kurių teisinė forma mažoji
bendrija, gali turėti darbuotojų.
Priemonė, visų pirma, yra orientuota į aktyviai veiklą vykdantį
verslą, darbo vietų kūrimą. Antra, kadangi fiksuotąjį įkainį
sudaro dalies projekto vykdytojo besikonsultuojančio darbuotojo
darbo užmokesčio išlaidos, tikrinant SODROS duomenų bazėje
turi matytis, kad konkretus besikonsultuojantis asmuo yra
įdarbintas ir konsultacijos metu dirba pas projekto vykdytoją.
Todėl, priemone galės pasinaudoti tik tos mažosios bendrijos,
kurios turi apdraustųjų.

mėnesių iki
SVV subjekto teisinės registracijos
paraiškos
formos.
pateikimo
momento turėjęs
Prašome panaikinti
apdraustųjų.
apribojimą arba pateikti
informaciją, pagrindžiančią
diskriminacijos ir konkurencijos
ribojimo nebuvimą.
38. Paraiška
Remiantis viešai pateikiama
ir Aprašo 41
informacija, galima planuoti, kad
punkte nurodyti šios priemonės galimybėmis
dokumentai turi pasinaudos tūkstančiai SVV
būti pateikti
subjektų, kurie gaus nedidelę
vienu iš šių
subsidiją.
būdų:
Reikalavimas pristatyti fizinę
38.1. atsiųsti (popierinę) paraiškos formą esant
registruotu
tokiam subsidijų dydžio ir projektų
paštu;
skaičiaus santykiui yra
38.2. įteikti
“nedraugiškas gamtai” bei
asmeniškai
neefektyvus administravimo kaštų
pareiškėjo ar
prasme.
jam
atstovaujančio
Prašome numatyti galimybę
asmens;
pateikti skaitmeninę Paraišką ir
38.3.
Aprašo 41 punkte nurodytus
pristatyti pašto
dokumentus, pasirašytus
kurjerio.
skaitmeniniu sertifikuotu parašu.
54. Dotacijos
Mūsų manymu, yra
sutarties
prieštaravimas pagal PFSA 38
originalas gali
punkto nuostatas. Paraiškos, tame
būti rengiamas
tarpe ir pasirašytos dotacijos
ir teikiamas:
sutarties, kaip tai įvardinta PFSA
54.1. kaip
41 punkte, pateikimas nėra galimas
pasirašytas
elektroniniu būdu, tačiau PFSA 54
popierinis
punkte sakoma, kas Dotacijos
dokumentas
sutarties originalas gali būti
arba
rengiamas ir teikiamas kaip

Atsižvelgta. Aprašas patikslintas:
„36. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją raštu
INVEGAI Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.
Paraiška ir jos priedai gali būti rengiami ir teikiami kaip
pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai
dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu, priklausomai nuo to
kokią formą pasirenka pareiškėjas.“
„38.4. elektroniniu paštu tik tuo atveju, kai siunčiami
elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu sertifikuotu
parašu.“

Atsižvelgta. Aprašas patikslintas. Žr. ankstesnį paaiškinimą

54.2. kaip
elektroninis
dokumentas,
pasirašytas
elektroniniu
parašu,
priklausomai
nuo to, kokią šio
dokumentų
formą pasirenka
projekto
vykdytojas.
41. Kartu su
paraiška
pareiškėjas turi
pateikti šiuos
priedus:
<...> 41.5.
užpildytą ir
pasirašytą
dotacijos sutartį
(Aprašo 6
priedas);

elektroninis dokumentas.
Siūlome pakoreguoti PFSA,
kad visais atvejais būtų galima
tekti Paraišką ir kitus
dokumentus elektronine forma.

Vadovaujantis šia nuostata
Pareiškėjas privalo pilnai užpildyti
dotacijos sutartį, ją pasirašyti ir
teikti pasirašymui antrai sutarties
pusei – INVEGA, paliekant jai teisę
nepasirašyti sutarties. Manome, kad
šiame kontekste Pareiškėjas yra
laikytinas sutarties iniciatoriumi,
siūlančiu pasirašyti sutartį,
prarandančiu atitinkamas teises
pagal LR Civilinį kodeksą,
ginčijant sutartį, jei atsirastų toks
poreikis.
Manome, kad tai yra neteisinga
Pareiškėjo atžvilgiu.
Prašome atsisakyti 41.5
punkto nuostatos.

57. Kitam

Manome, kad šį nuostata kuria

Paaiškinta.
Kadangi tai yra ne tipiniai subsidiniai projektai, kuriems
skiriama daug dėmesio ir tiesiogiai bendraujama su pareiškėjais
ir projektų vykdytojais, toks sutarčių pasirašymo variantas yra
pasirinktas po ilgų diskusijų su įgyvendinančiąją bei
vadovaujančiąją institucijomis.
Norime atkreipti dėmesį, kad sutartis bus standartinė visiems
projektams, o skirsis tik galimos gauti kompensacijos sumos
apskaičiavimas ir sutarties galiojo laikotarpis (kurių
apskaičiavimai yra surašyti tiek Apraše, tiek ir dotacijos
sutarties šablone (Aprašo priedas).
Jeigu būtų atsisakyta tokios dotacijos sutarties pasirašymo
schemos – pareiškėjas turėtų du galimus pasirinkimus:
a)
Atvažiuoti pas įgyvendinančiąją instituciją sutartu
laiku pasirašyti dotacijos sutartį;
b)
Kai būtų patvirtintas paraiškėjo tinkamumas,
įgyvendinančioji institucija parengtų dotacijos sutartį, nusiųstų
nepasirašytą pareiškėjui (registruotu paštu ~1-2 sav.), tada
pareiškėjas ją pasirašytų ir išsiųstų atgal (registruotu paštu ~1-2
sav.), gavusi pasirašytą dotacijos sutartį įgyvendinančioji
institucija pasirašytų sutartį iš savo pusės ir informuotų projekto
vykdytoją. Toks variantas prailgintų sutarties pasirašymo
procesą ir jį išbrangintų.
Dalinai atsižvelgta. Aprašas patikslintas:

ūkio subjektui
perėmus teises į
projekto
vykdytojo
įsipareigojimus,
susijusius su
konsultacijomis,
kurių išlaidų
dalis yra
kompensuojama
pagal dotacijos
sutartį,
mokėjimu,
dotacijos sutartis
netenka galios.
Tokiu atveju, jei
nėra pasibaigęs
kompensacijos
laikotarpis, ūkio
subjektas,
perėmęs
projekto
vykdytojo
įsipareigojimus,
turi teisę
INVEGAI
pateikti naują
paraišką, kurią
INVEGA
vertina Apraše
nustatyta tvarka
ir sudaro
dotacijos sutartį
su nauju
projekto
vykdytoju.
58. Projektui

paskatas dirbtiniam deficitui bei
piktnaudžiavimui konsultacinių
paslaugų įsigijimo srityje, kai vieni
ūkio subjektai teikia paraiškas
konsultacijoms gauti, o vėliau
konsultacijų gavimo teisę
parduoda/perduoda kitam ūkio
subjektui, kuris nekonkuruodamas
su kitais gali perimti dalį arbą visą
subsidijos sumą naujam 6 mėn.
laikotarpiui.
Atsisakius vienam subjektui
subsidijos, atitinkama suma turi
būti perkelta į naują kvietimą teikti
paraiškas arba pasiūlyta eilėje
laukiantiems projektams, kurių
finansavimui nepakako lėšų prieš
tai buvusiame kvietime.

„57. Kitam ūkio subjektui perėmus teises į projekto vykdytojo
įsipareigojimus, susijusius su konsultacijomis, kurių išlaidų dalis
yra kompensuojama pagal dotacijos sutartį, mokėjimu, dotacijos
sutartis netenka galios. “

Siūlome atsisakyti 57 punkte
įvardintos nuostatos.

Šį nuostata neskatina pareiškėjų

Neatsižvelgta. Pagal Reglamentą Nr. 1303/2013 investicijų

netaikomi
investicijų
tęstinumo
reikalavimai.
Projekto
vykdytojas,
pasibaigus
dotacijos
sutarčiai,
neteikia
INVEGAI
ataskaitos po
projekto
finansavimo
pabaigos, o
projekto
finansavimo
pabaiga laikoma
po dotacijos
sutarties
pasibaigimo
atlikto
paskutinio
mokėjimo data.
Jeigu paskutinė
kompensacijos
mokėjimo
projekto
vykdytojui data
yra ankstesnė
nei sutarties
pabaigos data,
projekto
finansavimo
pabaiga laikoma
dotacijos
sutarties

priimti atsakingus sprendimus dėl
tęstinumo reikalavimai taikomi tik investicijoms į infrastruktūrą
konsultavimo paslaugų bei
arba gamybinėms investicijoms.
efektyviai panaudoti investicijas
konsultacijoms, ypač tuo atveju, kai
jos kompensuojamos 100 proc.
Privalomas tęstinumo
reikalavimas ne tik leistų vykdyti
lėšų investavimo efektyvumo
monitoringą bei būtų tam tikras
saugiklis, ribojantis Pareiškėjų
ketinimus siekti paramos.
Pavyzdžiui, būtų galima
numatyti, jog investicijų tęstinumo
laikotarpiu (3 metus) Projektų
vykdytojai privalėtų teikti
informaciją apie sukurtas naujas
darbo vietas ir darbo našumą.
Siūlome numatyti investicijų
tęstinumo laikotarpį su
reikalavimu teikti atitinkamą
informaciją.

pasibaigimo
data.
Verslo centrų
asociacija

Ar gerai supratome, kad projekto
dalyvis (naujai įkurta SVV įmonė),
kuri norės gauti pvz. 5 val.
nemokamų verslo konsultacijų,
turės INVEGAI pateikti ~20 psl.
paraišką su priedais?
Jeigu taip, kaip tai siejasi su
administracinės naštos mažinimu
SVV subjektams?

Paraiška, kuri sudaro 20 psl. yra pritaikyta visiems projektams.
Visuotinių dotacijų ir šios priemonės atveju ji yra sutrumpinta ir
supaprastinta, t. y., pareiškėjas privalo užpildyti tik šiuos
duomenis:
1)
Kontaktinius duomenis;
2)
Pažymėti
atitikimą
horizontaliesiems
reikalavimams;
3)
Numatomą projekto veiklų įgyvendinimo pradžią;
4)
Užrašyti savo veiklos EVRK kodą;
5)
Užrašyti savo mokėtojo kodą;
6)
Užpildyti de minimis klausimyną;
7)
Pateikti darbuotojo sutikimą dėl duomenų
naudojimo;
8)
Pateikti pažymą apie atsiskaitomąją sąskaitą
9)
Užpildyti
dotacijos
sutartį
kontaktiniais
duomenimis.
Palyginimui, siūlome peržvelgti, kokie duomenys reikalaujami
užpildyti subsidiniuose projektuose, kurią reikia užpildyti visą ir
pateikti
papildomų
dokumentų:
http://www.esinvesticijos.lt/docview/?url=/uploads/documents/d
ocs/198_89ba9ab85db749541ec6a501798c48fc.doc

27.3. projekto
vykdytojas už
gautas
konsultacijas yra
sumokėjęs
konsultantui;

Prašome pakeisti 27.3 punktą
taip, kad įmonės iki 1 metų nebūtų
priverstos avansu apsimokėti už
konsultacijas.
27.3. projekto vykdytojas už
gautas konsultacijas yra sumokėjęs
konsultantui;

Neatsižvelgta.
Suteikus galimybę įmonėms gauti konsultacijų išlaidų dalies
apmokėjimą (o ne apmokėtų konsultacijų dalies išlaidų
kompensavimą) visas procesas labai išilgėtų laiko atžvilgiu ir
išbrangtų (projekto vykdytojui), kadangi padaugėtų pagal
Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ privalomų vykdyti
procedūrų:
- po dotacijos sutarties pasirašymo, projekto vykdytojas
turi pateikti INVEGAI mokėjimo prašymų teikimo
grafiką (vėliau su kiekvienu mokėjimų prašymu jį
atnaujinti), o INVEGA jį patvirtinti (211 p.);
- po kiekvienos konsultacijos projekto vykdytojas turėtų
INVEGAI pateikti mokėjimų prašymą (užpildant
atitinkamą patvirtintą formą) ir tinkamų finansuoti
išlaidų patvirtinimo dokumentus (212 p.228 p.229 p.);
- gavęs lėšas iš INVEGOS, pateikti pranešimą INVEGAI,
kad lėšos pervestos konsultantui (214,2 p.);
- užtikrinti projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą nuo
įmonės sąskaitos (116 p.) bei turėti kredito įstaigoje
atskirą sąskaitą projektui skiriamų finansavimo lėšų
apskaitai tvarkyti (217 p.).
Manome, kad dėl aukščiau nurodytų priežasčių, priemonė būtų
mažiau patraukli ir naudingą pareiškėjams.

