LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO 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
2018 m. gegužės 28 d. Nr.4-319
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio 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 nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą ir I skyriaus
penktąjį skirsnį išdėstau taip:
„PENKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-K-828 „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO
PROJEKTAI“
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. MTEP;
1.3.2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės
MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
1.3.3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
1.4.2. jei vykdomos 1.3.1 ir (ar) 1.3.2 veiklos, viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas
(išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. privatieji juridiniai asmenys;
1.5.2. mokslo ir studijų institucijos.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
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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
R.S.302
„Verslo sektoriaus išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.810
„Investicijas gavusios įmonės
Procentai
pajamų, gautų iš sukurtų ir
rinkai pateiktų produktų,
santykis su skirtomis
investicijomis“
R.N.811
„Investicijas gavusiose
Visos darbo
įmonėse sukurtos tyrėjų darbo
dienos
vietos“
ekvivalentai
P.B.202
„Subsidijas gaunančių įmonių
Įmonės
skaičius“
P.B.227
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP
projektams“
P.B.226
„Įmonių, bendradarbiaujančių
Įmonės
su tyrimų institucijomis,
skaičius“
P.B.228
„Įmonių, gavusių investicijas
Įmonės
siekiant, kad jos pateiktų naujų
rinkos produktų, skaičius“
P.B.229
„Įmonių, gavusių investicijas
Įmonės
siekiant, kad jos pateiktų naujų
įmonės produktų, skaičius“
P.N.804
„Investicijas gavusiose
Visos darbo
įmonėse naujai sukurtos
dienos
ilgalaikės darbo vietos“
ekvivalentai
P.N.814
„Investicijas gavusių įmonių
Skaičius
sukurti gaminių, paslaugų ar
procesų prototipai
(koncepcijos)“
P.N.815
„Investicijas gavusių įmonių
Skaičius
sertifikuoti produktai MTEP
srityje“
P.N.816
„Investicijas gavusių įmonių
Skaičius
sertifikuotos technologijos
MTEP srityje“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
38,74

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
60,70
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Respublikos
biudžeto
viešosi
valstybės
lėšos
Privačios lėšos
os
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
169 902 632
170 061 526
0
170 061 526
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
4 310 880
0
6 897 408
0
0
0
6 897 408
3. Iš viso
174 213 512
0
176 958 934
0
0
0
176 958 934“.
2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašą:
2.1. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:
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„40.

R.N.826

„Investicijas
gavusių įmonių
investicijų
į
netechnologines
ekoinovacijas
padidėjimas“

Procentai

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

Automatiškai
apskaičiuojamas

Investicijas gavusi įmonė –
įmonė, gavusi bet kokios formos
paramą iš Europos regioninės
plėtros fondo. Skaičiuojant
investicijas
neįskaičiuojamas
susigrąžinamas
(grąžintinas)
pridėtinės vertės mokestis.
Netechnologinės ekoinovacijos
–inovatyvūs sprendimai, susiję
su
aplinkosaugos
vadybos/valdymo
sistemų
diegimu, gamybos technologijų
ir (ar) aplinkosaugos auditų
atlikimu
bei
ekologinio
projektavimo
veiklomis,
siekiant padėti įmonėms spręsti
su
aplinkosauga
susijusias
problemas.

Investicijas
gavusių įmonių
investicijų
į
netechnologines
ekoinovacijas
padidėjimas
skaičiuojamas
pagal formulę:
F=P/B*100
proc., kur:
F – investicijas
gavusios įmonės
investicijų į
netechnologines
ekoinovacijas
padidėjimas
procentais;
P – pokyčio
stebėsenos
rodiklis
R.N.826-2;
B – bazinis
stebėsenos
rodiklis
R.N.826-1.

Pirminiai
šaltiniai:
įmonės
finansinės
atskaitomybės
dokumentai,
PVM
deklaracijos ir
kiti dokumentai,
galintys pagrįsti
įmonės
investicijų į
ekoinovacijas
dydį.

Investicijas
gavusios įmonės
investicijų
į
technologines
ekoinovacijas
padidėjimas
skaičiuojamas
pagal formulę:
F=P/B*100
proc., kur:
F – investicijas
gavusios įmonės
investicijų į
technologines

Pirminiai
šaltiniai:
įmonės
finansinės
atskaitomybės
dokumentai,
PVM
deklaracijos,
sąskaitos
faktūros ir kiti
dokumentai,
galintys pagrįsti
įmonės
investicijų į

Antriniai
šaltiniai:
ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami įmonės
finansinės
atskaitomybės
dokumentai, PVM
deklaracijos ir kiti
dokumentai,
patvirtinantys per
3
metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę.

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

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami įmonės
finansinės
atskaitomybės
dokumentai, PVM
deklaracijos,
sąskaitos faktūros
ir kiti dokumentai,
patvirtinantys per
3
metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo

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

2.2. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:
„43.

R.N.829

„Investicijas
gavusių įmonių
investicijų
į
technologines
ekoinovacijas
padidėjimas“

Procentai

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.
Investicijos suprantamos taip,
kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos
Respublikos investicijų įstatyme.
Skaičiuojant
investicijas
neįskaičiuojamas susigrąžinamas

Automatiškai
apskaičiuojamas
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(grąžintinas)
mokestis.

pridėtinės

vertės

Technologinės ekoinovacijos – tai
naujų ar reikšmingai patobulintų
produktų (prekių ar paslaugų),
naujų ar reikšmingai patobulintų
technologinių procesų (susijusių
su įrenginių, technologijų ir pan.
keitimu), kuriuos įdiegus mažėja
neigiamas ūkinės veiklos poveikis
aplinkai, skatinama pramoninė
simbiozė ir užtikrinamas tęstinis
aplinkos
apsaugos
efektas,
diegimas įmonėje. Technologinės
ekoinovacijos apima racionalių
išteklių naudojimo ir taršos
prevencijos metodus (pavyzdžiui,
proceso
modernizavimas
(optimizavimas) tikslu sumažinti
neigiamą poveikį aplinkai ir (ar)
tausoti
gamtos
išteklius,
beatliekinę
gamybą,
atliekų
pakartotinį naudojimą ir (ar)
perdirbimą, atliekamos šilumos
panaudojimą
(rekuperavimas,
regeneravimas), srautų atskyrimas
ir kt.).

ekoinovacijas
padidėjimas
procentais;
P – pokyčio
stebėsenos
rodiklis
R.N.829-2;
B – bazinis
stebėsenos
rodiklis
R.N.829-1.

ekoinovacijas
dydį.

Sumuojamos
investicijas
gavusiose
įmonėse naujai
sukurtos
ilgalaikės darbo
vietos,
naudojant visos
darbo
dienos
ekvivalentus,
per 1 metus po

Pirminiai
šaltiniai:
įmonės
etatų
sąrašai, darbo
sutarčių
pažymos,
įsakymai
dėl
darbuotojų
priskyrimo
ir
kiti dokumentai,
patvirtinantys

pabaigos pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę.

Antriniai
šaltiniai:
ataskaita po
projekto
finansavimo
pabaigos.

2.3. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:
„55.

P.N.804

„Investicijas
gavusiose
įmonėse naujai
sukurtos
ilgalaikės darbo
vietos“

Visos darbo
dienos
ekvivalentai

Darbo vieta – investicijas
gavusios įmonės veiklai vykdyti
naujai sukurta darbo vieta.
Neįskaičiuojamos
vien
tik
projekto
veikloms
vykdyti
naujai sukurtos darbo vietos.
Darbo vietos turi būti užimtos
(neužimtos darbo vietos nėra
skaičiuojamos).
Ilgalaikė darbo vieta – darbo

Automatiškai
apskaičiuojamas

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami įmonės
etatų
sąrašai,
darbo
sutarčių
pažymos,
įsakymai
dėl
darbuotojų
priskyrimo ir kiti
dokumentai,

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
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vieta, sukurta neterminuotam
laikotarpiui.

projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigos.

Visos darbo dienos ekvivalentai
– darbo vietos gali būti visos
darbo dienos, ne visos darbo
dienos
arba
sezoninės.
Sezoninės ir ne visos darbo
dienos darbo vietos turi būti
konvertuojamos į visos darbo
dienos ekvivalentus.

investicijas
gavusiose
įmonėse
dirbančių
darbuotojų
skaičių (visos
darbo
dienos
ekvivalentais).

patvirtinantys per
1
metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę.

atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami įmonės
finansinės
atskaitomybės
dokumentai,
MTEP
metinė
statistinė
ataskaita,
teikiama Lietuvos
statistikos
departamentui,
pažymos ir kiti
dokumentai,
patvirtinantys per
3
metus
po

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

Antriniai
šaltiniai:
ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatymo 2
straipsnio 6 ir 19 dalyse.
Investicijas gavusi įmonė –
įmonė, gavusi bet kokios formos
paramą iš Europos regioninės
plėtros fondo.

2.4. Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:
„89.

R.N.827

„Investicijas
gavusių įmonių
išlaidos
MTEP
veikloms“

Eurai

MTEP – moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė plėtra.
Moksliniai tyrimai suprantami
kaip pramoniniai tyrimai, kurie
apibrėžti Bendrojo bendrosios
išimties
reglamento
2 straipsnio 85 punkte.
Eksperimentinė plėtra suprantama
kaip bandomoji taikomoji veikla,
kuri
apibrėžta
Bendrojo
bendrosios išimties reglamento
2 straipsnio 86 punkte.
Išlaidos
MTEP
veikloms
suprantamos
kaip
įmonės
skiriamos lėšos MTEP veikloms

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojamos
investicijas
gavusios įmonės
išlaidos MTEP
projektams per
3 metus po
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigos,
laikant,
kad
projektui
pasibaigus,
išlaidos MTEP
veikloms lygios
nuliui eurų.

Pirminiai
šaltiniai:
MTEP metinė
statistinė
ataskaita,
teikiama
Lietuvos
statistikos
departamentui,
pažymos ir kiti
dokumentai,
patvirtinantys
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę.
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vykdyti.
Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio
verslo
plėtros
įstatymo
2
straipsnio 6 ir 19 dalyse.
Investicijas gavusi įmonė –
įmonė, gavusi bet kokios formos
finansavimą iš Europos regioninės
plėtros fondo.

Ūkio ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2018-04-16 raštu Nr. ((24.37)-5K-1806195-6K-1802141
2018-05-07 raštu Nr. ((24.37)-5K-1807621)-6K-1802552

Parengė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento
Struktūrinės paramos politikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vaida Vislavičiūtė

Antriniai
šaltiniai:
ataskaita 3
metai po
projekto
finansavimo
pabaigos,
įmonės
finansinės
atskaitomybės
dokumentai.

projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę.

Virginijus Sinkevičius

