LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2014 M.
GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 4-933 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. 4-541
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19
d. įsakymą Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą ir papildau I skyrių
septynioliktuoju skirsniu:
„SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-K-857 „SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ CENTRAI“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. investicijos skaitmeninių inovacijų centro infrastruktūrai, kuri nėra prieinama viešai
arba klasteriuose, kurti;
1.3.2. inovacijų grupės eksploatavimas;
1.3.3. inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos paslaugos.
1.4. Galimi pareiškėjai – inovacijų grupės koordinatorius, eksploatuojantis skaitmeninį
inovacijų centrą.
1.5. Partneriai negalimi.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
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Papildomi reikalavimai netaikomi.

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas

R.S.302

R.N.838

R.N.839

R.N.840

P.B.204

P.N.812
P.N.844

„Verslo sektoriaus išlaidos
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
„Pasinaudojusių
skaitmeninių
inovacijų
centro
infrastruktūra
įmonių skaičius“
„Skaitmeninių inovacijų
centro paslaugas gavusios
ir
(ar)
konsultuotos
įmonės, įsidiegusios ir (ar)
sukūrusios inovacijas“
„Skaitmeninių inovacijų
centro pajamų už suteiktas
paslaugas
projekto
įgyvendinimo metu ir 3 m.
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos
santykis su gautomis
investicijomis“
„Nefinansinę
paramą
gaunančių
įmonių
skaičius“
„Suteiktos konsultacijos“
„Įmonių, besinaudojančių
skaitmeninių
inovacijų
centro
paslaugomis,
sukurtų gaminių, paslaugų
ar procesų prototipai
(koncepcijos)
projekto
metu“

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.

Eur

38,74

Galutinė
reikšmė 2023
m. gruodžio
31 d.
60,70

Skaičius

0

150

Skaičius

0

70

Proc.

0

50

Įmonės

0

100

Valandos
Skaičius

0
0

3500
50

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės

Projektų vykdytojų lėšos

3
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Respubbiudžeto
Kitos
likos
lėšos
viešoPrivačios lėšos
valstybės
sios
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
18 322 815
0
10 081 084
0
0
0
10 081 084
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
18 322 815
0
10 081 084
0
0
0
10 081 084“
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašą:
2.1. Papildau 100 punktu:
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„100.

R.N.838

„Pasinaudojusių
skaitmeninių
inovacijų
centro
infrastruktūra įmonių
skaičius“

Skaičius

Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaitmeninių inovacijų centras –
organizacija ar organizacijų
susivienijimas (klasteris), kurio
pagrindinė veikla yra teikti
paslaugas ūkio subjektams,
diegiantiems
naujas
technologijas,
reikalingas
produktams
ir
procesams
skaitmeninti.

Sumuojamos
įmonės,
pasinaudojusios
skaitmeninių
inovacijų
centro
infrastruktūra
per projekto
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį
ir
(arba) per 3
metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos.

Pirminiai
šaltiniai:
sutartys
dėl
naudojimosi
skaitmeninių
inovacijų centro
infrastruktūra.

Skaičiuojamas
inovacijų
paramos
paslaugas
gavusių ir (ar)
konsultuotų
įmonių,
įsidiegusių ir
(ar) sukūrusių
inovacijas,
skaičius
per

Pirminiai
šaltiniai:
paslaugų
sutartys,
sąskaitos
faktūros,
produktų
sertifikatai ir (ar)
kiti dokumentai,
įrodantys,
inovacijų

Antriniai
šaltiniai:
mokėjimo
prašymai,
ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu,
kai projekto
vykdytojas,
remdamasis
prie pirminių
šaltinių
nurodytais
dokumentais,
apskaičiuoja
stebėsenos
rodiklio
reikšmę,
pasiektą per
projekto
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį
ir
(arba) per 3
metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos.

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu,
kai projekto
vykdytojas,
remdamasis
prie pirminių
šaltinių
nurodytais
dokumentais,

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose

2.2. Papildau 101 punktu:
„101.

R.N.839

„Skaitmeninių
inovacijų centro
paslaugas
gavusios ir (ar)
konsultuotos
įmonės,
įsidiegusios ir (ar)
sukūrusios
inovacijas“

Skaičius

Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme.
Inovacija – produkto inovacijos
kūrimas, organizacinių ir procesų
inovacijų
diegimas,
kuris
apibrėžtas Bendrojo bendrosios
išimties reglamento 2 straipsnio 96
ir 97 punktuose.

Automatiškai
apskaičiuojamas
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Konsultuota įmonė suprantama
kaip įmonė, gavusi konsultaciją.
Konsultacija – individualus ir (ar)
grupinis žinovo ar specialisto
patarimas, pagalba tam tikru
klausimu.

projekto
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį
ir
(arba) per 3
metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos.

įdiegimą ir ar
(sukūrimą).
Antriniai
šaltiniai:
mokėjimo
prašymai,
ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

apskaičiuoja
stebėsenos
rodiklio
reikšmę,
pasiektą per
projekto
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį
ir
(arba) per 3
metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos.

šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Investicijas
gavusio
skaitmeninių
inovacijų
centro pajamų,
gautų
už
suteiktas
paslaugas,
santykis
su
projektui
skirtomis
investicijomis,
apskaičiuojam
as
pagal formulę:
F=P/B*100
proc., čia:
F – investicijas
gavusio
skaitmeninių
inovacijų
centro pajamų

Pirminiai
šaltiniai:
finansavimo
skyrimo
įsakymai,
pažymos apie
gautas pajamas,
sąskaitos
faktūros,
projekto
vykdytojo
finansinės
atskaitomybės
dokumentai.

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu,
kai projekto
vykdytojas,
remdamasis
prie pirminių
šaltinių
nurodytais
dokumentais,
apskaičiuoja
stebėsenos
rodiklio
reikšmę,
pasiektą per 3
metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos (su

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

2.3. Papildau 102 punktu:
„102.

R.N.840

„Skaitmeninių
inovacijų centro
pajamų
už
suteiktas
paslaugas projekto
įgyvendinimo
metu ir 3 m. po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos santykis
su
gautomis
investicijomis“

Procentai

Investicijas gavęs skaitmeninių
inovacijų centras – bet kokios
formos paramą iš Europos
regioninės plėtros fondo gavęs
skaitmeninių inovacijų centras.
Skaitmeninių inovacijų centras –
organizacija
ar
organizacijų
susivienijimas (klasteris), kurio
pagrindinė veikla yra teikti
paslaugas
ūkio
subjektams,
diegiantiems naujas technologijas,
reikalingas
produktams
ir
procesams skaitmeninti.
Paslauga – veikla, patenkanti į
paslaugų veiklos rūšis pagal
Ekonominės
veiklos
rūšių
klasifikatorių.
Pajamos – ekonominės naudos
padidėjimas iš tiesiogiai dėl

Automatiškai
apskaičiuojamas

Antriniai
šaltiniai:
ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.
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projekto sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų.

santykis
su
skirtomis
investicijomis
procentais;
P – rodiklis
R.N.840-2;
B – rodiklis
R.N.840-1.

Skirtos investicijos – projekto
tinkamoms finansuoti išlaidoms
skiriamas finansavimas iš ES
struktūrinių
fondų,
Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir
projekto vykdytojų ir (ar) partnerių
lėšų.
Tinkamos finansuoti išlaidos
suprantamos taip, kaip jos yra
apibrėžtos
Projektų
administravimo ir finansavimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014
m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316
„Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo
taisyklių
patvirtinimo“.

2.4. Papildau 103 punktu:
„103.

R.N. 840-1

B
–
bazinis
rezultato rodiklis
(kintamasis):

Eurai

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant
atsiskaityti už rezultato rodiklį
R.N.840.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Nurodoma
projektui
skirto
finansavimo
suma.“

Eurai

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant
atsiskaityti už rezultato rodiklį
R.N.840.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Nurodomas
investicijas
gavusio
skaitmeninių
inovacijų
centro

„Skirtos
investicijos“

2.5. Papildau 104 punktu:
„104.

R.N.840-2

P
–
pokyčio
rezultato
rodiklis
(kintamasis):
„Investicijas
gavusio

teise pratęsti
iki 2 metų).
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skaitmeninių
inovacijų centro
pajamų, gautų už
suteiktas
paslaugas, dydis“

pajamų, gautų
už
suteiktas
paslaugas,
dydis,
kuris
apskaičiuojamas
kaip
pajamų, gautų
per 3 metus po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos (su
teise pratęsti
iki 2 metų),
suma.“

2.6. Papildau 105 punktu:
„105.

P.N.844

„Įmonių,
besinaudojančių
skaitmeninių
inovacijų
centro
paslaugomis,
sukurtų
gaminių,
paslaugų ar procesų
prototipai
(koncepcijos)
projekto metu“

Skaičius

Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta
Smulkiojo
ir
vidutinio
verslo
plėtros
įstatyme.
Prototipas – tai originalus
modelis, sukonstruotas taip,
kad jis pasižymėtų visomis
naujo produkto techninėmis
charakteristikomis
ir
eksploatacinėmis savybėmis
(Frascati vadovas, Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija, 2015).
Gaminys
–
materialus,
apčiuopiamas dalykas, tai, kas
gauta po gamybos proceso.
Paslauga – veikla, patenkanti į
paslaugų veiklos rūšis pagal

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
įmonių,
pasinaudojusių
skaitmeninių
inovacijų centro
teikiamomis
paslaugomis,
paslaugų
ar
procesų
prototipų
(koncepcijų)
skaičius
per
projekto veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį.

Pirminiai
šaltiniai:
prototipo
brėžiniai,
aprašymai arba
bandymų
protokolai ir (ar)
kiti
gaminių,
paslaugų
ar
procesų
prototipų
(koncepcijų)
sukūrimą
pagrindžiantys
dokumentai.
Antriniai
šaltiniai:
mokėjimo
prašymai,
ataskaita
projekto

po

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu,
kai
parengiami
prototipo
brėžiniai,
aprašymai arba
bandymų
protokolai ir (ar)
kiti dokumentai,
patvirtinantys
per
projekto
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę.

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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Ekonominės veiklos
klasifikatorių.

rūšių

finansavimo
pabaigos.

Procesas – tai tarpusavyje
susijusių,
vienas
kitą
veikiančių veiksmų visuma.

Energetikos ministras, pavaduojantis
ekonomikos ir inovacijų ministrą

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2019-08-28 raštu Nr. ((24.37E)-5K-1913427)-6K-1904456

Parengė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Edita Rudakaitė-Šaukštel

Žygimantas Vaičiūnas

