LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 4933 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ
STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. spalio 27 d. Nr. 4-673
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu 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 II skyriaus dešimtąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„DEŠIMTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-803 „REGIO INVEST 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 – modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus
gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti ir paslaugoms teikti.
Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir
įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių
reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir
efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat bus siekiama užtikrinti šių gamybos ir
paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.
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 kodas
pavadinimas
vienetas

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio 31
d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31
d.

2
R.S.313

„Pridėtinė vertė
gamybos
sąnaudomis, sukurta
MVĮ, tenkanti
vienam darbuotojui“

Eur per metus

14 550

17 726

R.N.804

„Investicijas
gavusios įmonės
darbo našumo
padidėjimas“

Procentai

9,41

23,52

R.N.805

„Investicijas
gavusios įmonės
pajamų
padidėjimas“

Procentai

6,02

15,05

P.B.202

„Subsidijas
gaunančių įmonių
skaičius“

Įmonės

96

240

P.B.206

„Privačios
investicijos,
atitinkančios viešąją
paramą įmonėms
(subsidijos)“

Eur

41 101 549

102 753 872

P.N.804

„Investicijas
gavusiose įmonėse
naujai sukurtos
ilgalaikės darbo
vietos“

Visos darbo
dienos
ekvivalentai

480

1 200

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos
– iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Kitos
Respublikos
Savivaldybės
Privačios
viešosios
valstybės
biudžeto lėšos
lėšos
lėšos
biudžeto lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
86 886
130 329
130 329
0
0
0
0
006
009
009
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
86 886
130 329
130 329
0
0
0
0
006
009
009“.
Iš viso – ne
mažiau
kaip

2. Pakeičiu V skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„KETVIRTASIS SKIRSNIS

3
PRIEMONĖ NR. 09.4.3-ESFA-K-827 „PAMEISTRYSTĖ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
DARBO VIETOJE“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
1.3.2. įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. privatieji juridiniai asmenys;
1.4.2. valstybės ir savivaldybės įmonės.
Prioritetas bus teikiamas MVĮ ir pameistrystės mokymo formai.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. licencijuoti profesinio mokymo teikėjai;
1.5.2. verslo asociacijos;
1.5.3. privatieji juridiniai asmenys;
1.5.4. prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Europos socialinio fondo agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos
finansuojamų programų priemonių
Pagal šią priemonę nefinansuojamas asmenų, kurie mokosi profesinėse mokyklose pagal pirminio
profesinio mokymo programas, pameistrystės forma organizuojamas mokymas.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.393
„Sėkmingai mokymus Procentai
baigusių asmenų, kurie
taiko įgytas žinias
darbe, dalis praėjus ne
mažiau kaip 6 mėn.,
bet ne daugiau kaip 24
mėn. po dalyvavimo
ESF veiklose“
P.S.404
Asmenys, kurie
Skaičius
dalyvavo ESF
veiklose, skirtose
mokytis pagal
formaliojo švietimo
programas ar modulius
P.S.406
„Apmokyti investicijas Skaičius
gavusių labai mažų,
mažų ir vidutinių
įmonių darbuotojai“

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio 31
d.
85

Galutinė reikšmė 2023
m. gruodžio 31 d.
85

697

4 643

420

2 592

4
P.S.407

„Dirbantieji, kurie
dalyvavo ESF
mokymuose
suteikiančiuose
kvalifikaciją arba
kompetenciją“

Skaičius

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

1 095

7 300

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
Kitos
Privačios
biudžeto
valstybės
viešosios lėšos
lėšos
lėšos
biudžeto lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
11 005
11 005
0
11 005 601
0
0
0
561
601
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
11 005
0
11 005 601
0
0
0
11 005 601“.
561
Iš viso – ne
mažiau kaip

Ūkio ministras

SUDERINTA
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2016-09-20 raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1618141)-6K-1606585

Parengė
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