2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projekto pastabų derinimo lentelė
Eil.
Nr.
1.

Juridinis arba fizinis
asmuo
UAB "Finovus"

Pastabos

ŪM pozicija

Aprašo 1 lentelės 5.1 punkte nurodytos išlaidos Atsižvelgta
būtų finansuojamos kelis kartus
Aprašo 1 lentelėje (39 punktas) nurodyta, kad
tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:
 5.1. projektą vykdančio personalo darbo
užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio
personalo komandiruočių išlaidos;
 5.2. stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo
ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet
kurioje konkrečioje tarptautinėje parodoje,
tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio
registracijos
mokesčio,
kelionės
ir
pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta tarptautinė
paroda, išlaidos.
1)

Tuo pat metu Aprašo 41 punkte nurodyta, kad
„Dalyvavimo
tarptautinėse
parodose
išlaidos,
nurodytos Aprašo 1 lentelės 5.2 papunktyje,
apmokamos taikant fiksuotuosius projekto išlaidų
vieneto įkainius (toliau – fiksuotieji įkainiai).“
Tai reiškia, kad Aprašo 1 lentelės 5.2 punkte
nurodytoms išlaidoms taikomi fiksuotieji įkainiai, o
Aprašo 1 lentelės 5.1 punkte nurodytos išlaidos galėtų
būti deklaruojamos kaip faktiškai patirtos išlaidos.
Mūsų žiniomis, nustatant dalyvavimo tarptautinėse
parodose fiksuotąjį įkainį, į jį buvo įtrauktos:
 Vidutinės parodos ploto nuomos išlaidos;
 Vidutinis registracijos parodoje mokesčio
dydis;

ŪM argumentai
Atsižvelgiant į tai, kad pagal fiksuotąjį įkainį
numatoma finansuoti Aprašo 1 lentelės 5.1 ir
5.2 papunkčiuose nurodytas tinkamas
finansuoti išlaidas, planuojama patikslinti
Aprašo 41 punktą, įtraukiant Aprašo lentelės
5.1 punktą ir atitinkamai nurodant, kad
„Dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidos,
nurodytos Aprašo 1 lentelės 5.1 ir 5.2
papunkčiuose,
apmokamos
taikant
fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius
(toliau – fiksuotieji įkainiai).“
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Vidutinės parodos stendo įrengimo išlaidos;
Vidutinės darbo užmokesčio išlaidos;
Vidutinės
vieno
dalyvio
kelionės
ir
pragyvenimo išlaidos.

Atsižvelgiant į tai, kad projektą vykdančio personalo
darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio
personalo komandiruočių išlaidos jau buvo įvertintos
skaičiuojant fiksuotąjį įkainį, darytina išvada, kad dar
kartą deklaravus 5.1 punkte nurodytas išlaidas kaip
faktiškai patirtas išlaidas, jos būtų finansuojamos antrą
kartą.
Atsižvelgta
2) Per sudėtingas finansavimo mechanizmas
Mūsų nuomone, nedidelio projekto finansavimui (iki
45 tūkst. EUR finansavimo lėšos) yra numatytas per
sudėtingas finansavimo mechanizmas, apimantis tiek
supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus, tiek faktinių
sąnaudų kompensavimą (angl. real cost) Aprašo 1
lentelės 5.1, 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose numatytoms
išlaidoms.
Manome, kad tokios projektų finansavimo nuostatos
labai padidina projektų kompleksiškumą ir sąlygos
neproporcingas projekto administravimo sąnaudas tiek
LVPA, tiek projektų vykdytojams (kurie į projektą
įtrauks Aprašo 1 priedo 6 punkte nurodytas išlaidas).
Siekiant to išvengti ir užtikrinti paprastą projektų
administravimą, mūsų manymu būtų tikslinga viso
projekto finansavimui taikyti tik supaprastintas išlaidas
(pvz. dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotuosius
įkainius ir vienodo dydžio normą netiesioginėms
išlaidoms).

Siekiant sumažinti tinkamiems pareiškėjams
administracinę naštą ir užtikrinti paprastą
projektų administravimą, numatoma pagal šią
priemonę taikyti tik dalyvavimo tarptautinėse
parodose fiksuotąjį projekto išlaidų vieneto
įkainį, kuris nustatytas, atsižvelgiant į
Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo
įkainio
nustatymo
VP2-2.1-ŪM-04-K
priemonės „Naujos galimybės“ tyrimo
ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri skelbiama
Europos Sąjungos struktūrinės paramos
svetainėje adresu www.esinvesticijos.lt.
Ataskaitoje
numatyta,
kad
Dalyvavimo
tarptautinėse
parodose
fiksuotojo įkainio (FĮP) dydis skaičiuojamas
pagal formulę:
FĮp(gr1|gr2|gr3) = P1+P2+P3+P4
+P5(gr1|gr2|gr3), kur
P1 – vidutinės parodos ploto nuomos
išlaidos;
P2 – vidutinis registracijos parodoje
mokesčio dydis;
P3 – vidutinės parodos stendo
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įrengimo išlaidos;
P4 – vidutinės darbo užmokesčio
išlaidos;
P5 – vidutinės vieno dalyvio kelionės
ir pragyvenimo išlaidos.
gr1|gr2|gr3 – šalių grupė

Projektų taisyklių 10 priedo 4 punkte nurodyta, kad
fiksuotoji norma diferencijuojama pagal tai, kokią
tinkamų finansuoti išlaidų dalį sudaro veiklų rangos
išlaidos. ERPF projektams, kurių tinkamų finansuoti
išlaidų suma neviršija 175 000 eurų, fiksuotoji norma
gali kisti nuo 1,33% iki 11.35%.

Vidutinės parodos ploto nuomos (P1),
registracijos parodoje mokesčio (P2) ir
parodos stendo įrengimo (P3) išlaidos
apskaičiuotos vienam projekto vykdytojui.
Darbo užmokesčio (P4) ir kelionės ir
pragyvenimo (P5) išlaidos apskaičiuotos
vienam asmeniui.
Siekiant sumažinti tinkamiems pareiškėjams
administracinę naštą ir užtikrinti paprastą
projektų administravimą, numatoma pagal šią
priemonę taikyti tik dalyvavimo tarptautinėse
parodose fiksuotąjį projekto išlaidų vieneto
įkainį, kuris nustatytas, atsižvelgiant į
Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo
įkainio
nustatymo
VP2-2.1-ŪM-04-K
priemonės „Naujos galimybės“ tyrimo
ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri skelbiama
Europos Sąjungos struktūrinės paramos
svetainėje adresu www.esinvesticijos.lt.

Manome, kad bus projektų kurių visos tiesioginės
išlaidos (taip pat žr. 1 ir 2 pastabas) bus finansuojamos
pagal dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotuosius
įkainius. Kaip tokiu atveju bus nustatoma veiklos
rangos išlaidų dalis ir taikytina fiksuotoji norma
netiesioginėms išlaidoms? Taip pat, kaip fiksuotosios
normos dydis (jei ji būtų 11,35%) koreliuos su PFSA
40 punkto nuostatomis.
Įmonėms padedame parengti paraiškas dėl ES Neatsižvelgta

Ši priemonė skirta tik labai mažoms, mažoms

Atsižvelgta
3) Neaiškus netiesioginių išlaidų dydis
Aprašo 1 lentelės 7 punkte nurodyta, kad Netiesioginių
projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją normą
apskaičiuojama
vadovaujantis
Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priedu.

2.

Tomas Birkantas

4

UAB "SVV
Sprendimai"

paramos, šiuo metu turime keletą įmonių
susidomėjusių priemone "Naujos galimybės", tačiau
sąlygų apraše yra nepalanki sąlyga, kuri teigia, kad
išlaidos patirtos iki paraiškos pateikimo yra laikomos
netinkamomis finansuoti paramos lėšomis (44.3 p.)
Parama besidominčios įmonės labai iš anksto planuoja
dalyvavimą
parodose,
atlieka
išankstinius
atsiskaitymus iki parodų likus 3 ir daugiau mėnesių,
todėl "pataikyti" į terminą einantį po kvietimo teikti
paraiškas yra itin sudėtinga, o verslui aktualios
parodos vyksta kartą į metus.

3.

UAB „Mūsų odisėja“

1. Apraše skelbiami reikalavimai nepriklausomai Neatsižvelgta
nuo įmonės dydžio ir veiklos trukmės yra 145.000
eurų per metus. Todėl siūlytume šią sumą palikti
vidutinėms įmonėms, o mažoms įmonėms pajamų
sumą mažinti iki 120.000 Eur per metus, mikro

ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) remti.
Todėl paramos skyrimo metu būtina įsitikinti,
ar pareiškėjas yra MVĮ. Tikrinama pagal
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso
deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d.
įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir
vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo
tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo
subjekto
statuso
deklaracijos
formos
patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių
ataskaitinių finansinių metų duomenis.
Taip pat būtina patikrinti informaciją dėl
įmonių tarpusavio santykių, nurodytų 2013 m.
gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr.
1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de
minimis pagalbai 2 straipsnio 2 dalyje,
reikalingą vienos įmonės, kaip nurodyta de
minimis reglamente, apimčiai nustatyti
(pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija pagal
Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse
www.esinvesticijos.lt ir www.ukmin.lt paskelbtą
rekomenduojamą formą).
Atsižvelgiant į tai, kad paramos skyrimo
metu būtina patikrinti MVĮ statusą, o tą būtų
sudėtinga padaryti, jei pareiškėjas būtų
dalyvavęs labai iš anksto vykusioje parodoje,
numatytas reikalavimas, kad patirtos iki
paraiškos pateikimo išlaidos yra netinkamos
finansuoti.
Šis specialusis projektų atrankos kriterijus
buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2015 m.
rugsėjo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-8
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įmonėms iki 100.000 Eur per metus. Tuomet būtų
sąžininga konkurencija ir neužkirstų kelio dalyvauti
verslo skatinime ir labai mažoms įmonėms. Nes
gaunasi užburtas ratas: labai mažos ir mažos įmonės
nedalyvauja, nes neatitinka reikalavimų, negali
plėstis, nes negauna paramos ir taip sukasi ratas.

2.
Mažoms ir labai mažoms įmonėms siūlytume Neatsižvelgta
skirti didesnę paramą , kad būtent ir jos galėtų
sėkmingiau konkuruoti ne tik vietinėje, bet ir

(10), todėl jį pakeisti nėra galimybės.
Tvirtinant
šios
priemonės
kriterijus
Stebėsenos komitete, pastabų ir pasiūlymų dėl
pareiškėjo nebuvo gauta.
Atkreipiame dėmesį, kad šiuo kriterijumi
siekiama įvertinti, ar pareiškėjas yra MVĮ,
kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia
ne trumpiau kaip vienerius metus ir yra
finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės
metinės pajamos iš pačios pagamintos
produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3
finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ
įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą
mažiau nei 3 finansinius metus) patvirtintos
finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne
mažesnės kaip 145 000 Eur.
Šis kriterijus pasirinktas siekiant įsitikinti, ar
pareiškėjas turi veiklos patirties ir yra
veikiantis. Priemone remiamos veiklos yra
aktualios veiklą vykdančiai ir patirtį turinčiai
MVĮ, o ne ką tik įsikūrusiai įmonei (angl.
„start-up“), veikiančiai iki 1 metų.
Pareiškėjo turima patirtis ir vidutinių metinių
pajamų (145 000 Eur) suma buvo nustatytos
remiantis 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio patirtimi. Remiantis 2007–2013
m. laikotarpio patirtimi, MVĮ, kurių vidutinės
metinės pajamos buvo ne mažesnės kaip 145
000 eurų, sėkmingai įgyvendino iš Europos
Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamus
projektus.
Aprašo 36 punktas numato, kad didžiausia
galima projekto finansuojamoji dalis sudaro
50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų. Atitinkamai pareiškėjas privalo
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tarptautinėje rinkoje.

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau
nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų.
Pasirinktas
toks
finansavimo
intensyvumas, siekiant pareiškėjo svaraus
indėlio į projektą, taip pat siekiant užtikrinti,
kad būtų dalyvaujama tik tikslingose
tarptautinėse parodose.

