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. gruodžio 20 d. Nr. 4-743
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 II skyriaus
penkioliktąjį skirsnį išdėstau taip:
„PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino
sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
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
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m.
gruodžio 31 d.
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R.S.313

R.N.804
R.N.818

R.N.845

P.B.202
P.B.206

7.

„Pridėtinė vertė gamybos
sąnaudomis, sukurta MVĮ,
tenkanti vienam darbuotojui“
„Investicijas gavusios įmonės
darbo našumo padidėjimas“
„Investicijas
gavusioje
įmonėje įdiegti gaminių ir (ar)
paslaugų dizainai“
„Investicijas
gavusioje
įmonėje įdiegti gaminių ir (ar)
paslaugų dizainai“
„Subsidijas gaunančių įmonių
skaičius“
„Privačios
investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“

Eur per
metus

14 550

Procentai
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17 726

93,73
Skaičius

1 200
1136

Skaičius

0

150

Įmonės

140

266

Eur

794 008
2 497 741

Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)

Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Iš viso – ne Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
2 900 000
0
2 497 741
0
0
0
2 497 741
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
2 900 000
0
2 497 741
0
0
0
2 497 741“

ES
Lietuvos
struktūrinių Respublikos
fondų
valstybės
lėšos – iki
biudžeto
lėšos – iki

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašą ir papildau 106 punktu:
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„106.

R.N.845

„Investicijas
gavusioje
įmonėje įdiegti
gaminių ir (ar)
paslaugų
dizainai“

Skaičius

Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme.
Investicijas gavusi įmonė – įmonė,
gavusi bet kokios formos paramą
iš Europos regioninės plėtros
fondo.
Dizainas – viso gaminio ar jo
dalies vaizdas, sudarytas iš
gaminio ir (arba) jo ornamentikos
specifinių savybių – linijų,
kontūrų, spalvų, formos, tekstūros
ir (arba) medžiagos.
Gaminys
suprantamas
kaip
pramoniniu būdu arba rankomis
pagamintas daiktas, įskaitant
sudėtiniam gaminiui sukonstruoti
skirtas
sudedamąsias
dalis,
pakuotę,
apipavidalinimą,
grafinius simbolius ir spaustuvės
šriftus, išskyrus kompiuterių
programas.
Sudėtinis gaminys – gaminys,
susidedantis iš sudedamųjų dalių,
kurias galima pakeisti tą gaminį
išardant ir vėl jį surenkant (daiktų
rinkiniai, kompozicijos).
Paslauga – veikla, patenkanti į
paslaugų veiklos rūšis pagal

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
investicijas
gavusioje
įmonėje
įdiegtų
gaminių ir
(ar) paslaugų
dizainų
skaičius per
projekto
veiklų
įgyvendinimo laikotarpį
ir (ar) per
1 metus po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Pirminiai šaltiniai:
gaminių ir (ar)
paslaugų
dizainų
įdiegimą įmonėje
įrodantys
dokumentai (pvz.,
sąskaitos faktūros,
perdavimopriėmimo
aktai,
sertifikatai, įdiegtų
gaminių
dizainų
fotonuotraukos ir
pan.).
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai, ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami
dokumentai (pvz.,
sąskaitos faktūros,
perdavimopriėmimo aktai,
sertifikatai,
įdiegtų gaminių
dizainų
fotonuotraukos ir
pan.),
patvirtinantys
projekto
veiklų
įgyvendinimo
metu arba per
1 metus
nuo
projekto
finansavimo
pabaigos 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
klasifikatorių.

veiklos

rūšių

Energetikos ministras, laikinai einantis
ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2019-12-12 raštu Nr. ((24.37E)-5K-1919612)-6K-1906515

Parengė
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Živilė Bilotienė

Žygimantas Vaičiūnas

