VP2-1.3-ŪM-01-K priemonės
„Idėja LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
5 priedas
VP2-1.3-ŪM-01-K PRIEMONĖS „IDĖJA LT“ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ MATAVIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKA

1.

STEBĖSENOS
RODIKLIO
PAVADINIMAS

Rezultato rodiklis:
Pritraukta privačių
investicijų.

STEBĖSENOS RODIKLIO
PAAIŠKINIMAS

Sąvokos:
Privačios investicijos – pareiškėjo privatus
indėlis į projektą.
Pagrindiniai teiginiai
Rodikliui skaičiuoti bus įtraukiamos tik
tiesioginės privačios investicijos, tai yra
pareiškėjo indėlis, į tinkamas ir netinkamas
išlaidas.
Pastaba. Projekto vykdytojas, be šio
rezultato rodiklio, privalo pasirinkti bent
vieną iš toliau nurodytų rezultato rodiklių.
Pildydamas paraiškos dėl projekto
finansavimo bendrosios (A) dalies formos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu
Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861)
(toliau – paraiškos (A) dalis), 12 dalį
„Stebėsenos rodikliai“ pareiškėjas turi
įrašyti planuojamų pritraukti privačių
investicijų sumą (paraiškos (A) dalies
10 punktas) ir paraiškos (A) dalyje
nurodytą projekto netinkamų finansuoti
išlaidų sumą (paraiškos (A) dalies
11 punktas).

Mln. litų

SKAIČIAVIMO
BŪDAS

Eil.
Nr.

MATAVIMO
VIENETAS

STEBĖSENOS RODIKLIO MATAVIMAS

Sumuojamos
pritrauktos privačios
investicijos pagal
projektą.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Pirminiai šaltiniai:
Sąskaitos faktūros, apmokėjimą
pagrindžiantys ir kiti dokumentai.
Antriniai šaltiniai:
Mokėjimo prašymo forma, patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. balandžio 24 d. įsakymu
Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861,
Nr. 50-1868) (toliau – mokėjimo
prašymas) (informacija pateikiama
mokėjimo prašymo 3 punkte
„Stebėsenos rodikliai“). Mokėjimų
prašymo 3 punkte „stebėsenos rodikliai
prie rodiklio pasiekimo įrašoma tik
pritrauktų tinkamų išlaidų suma, kuri
atitinka pareiškėjo privačių investicijų
dalį nuo projekto pradžios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Kartu
su mokėjimo prašymu pateikiami tik
tinkamomis išlaidomis pripažinti išlaidų
pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo
įrodymo dokumentai.
Informacija apie netinkamų išlaidų
pritraukimą pateikiama su galutiniu
mokėjimo prašymu, tai yra galutiniame
mokėjimo prašyme nurodoma visa nuo
projekto pradžios iki pabaigos
pritraukta tinkamų išlaidų suma plius
netinkamų išlaidų suma (pridedama
deklaracija dėl netinkamų išlaidų
pritraukimo).

LAIKAS

INSTITUCIJA
ARBA JURIDINIS
ASMUO,
ATSAKINGAS UŽ
INFORMACIJOS
PATEIKIMĄ
ĮGYVENDINANČIAJAI IR (AR)
TARPINEI, IR (AR)
VADOVAUJANČIAJAI
INSTITUCIJOMS
Projekto vykdytojas.

Nuolat

Privatus indėlis į
tinkamas
išlaidas – kas
ketvirtį su
mokėjimo
prašymu.
Privatus indėlis į
tinkamas ir
netinkamas
išlaidas –
pasibaigus
projektui su
galutiniu
mokėjimo
prašymu.

2.

Rezultato rodiklis:

Sąvokos:

Atlikta „patentinės
švaros“ ar
„patentabilumo“
patikrinimų (iš visų
galimybių studijų).

„Patentinė švara“ ar „patentabilumas“ – tai
teisinė technikos objekto savybė, rodanti,
kad jame nėra elementų, kurių galiojančius
išradimų, naudingųjų modelių arba
pramonės dizaino patentus ir galiojančius
prekių ženklų liudijimus turi kas nors kitas.

Procentai

Pagrindiniai teiginiai:

Projekto vykdytojas,
pasirinkęs šį VP2-1.3ŪM-01-K priemonės
„Idėja LT“
įgyvendinimo
stebėsenos rodiklį,
paraiškos (A) dalies
12 punkto lentelėje
„Stebėsenos rodikliai“
žymi 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:
Pažyma dėl atliktos „patentinės švaros“
ar „patentabilumo“ patikrinimo.
Antriniai šaltiniai:
Mokėjimo prašymas, ataskaita po
projekto užbaigimo.

Už projekto rodiklio pasiekimą galutinai
atsiskaitoma 1 metai po projekto
įgyvendinimo.
2.1.

2.2.

3.

Bazinis rodiklis
(kintantis):
Mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros
(toliau – MTTP)
projektai (įmonių
MTTP veikla)
(MTTP projektai
Priemonės kontekste
suprantami kaip
atliktos galimybių
studijos).
Pokyčio rodiklis
(kintantis):
Atlikta „patentinės
švaros“ ar
„patentabilumo“
patikrinimų.
Rezultato rodiklis:
Techninių galimybių
studijų, virtusių
MTTP stadija ne
vėliau kaip dveji
metai po projekto
įgyvendinimo – iš
visų galimybių
studijų.

3.1.

Bazinis rodiklis
(kintantis):

Sąvokos:

Nuolat.

Įgyvendinančioji
institucija.

Kas pusmetį
teikiant mokėjimo
prašymą.
Kas metus teikiant
ataskaitą po
projekto
užbaigimo.

Skaičius

Sumuojamas užbaigtų
projektų skaičius.

Įgyvendinančioji
institucija.

Skaičius

Sumuojama, kiek
buvo atlikta
„patentinės švaros“ ar
„patentabilumo“
patikrinimų.

Įgyvendinančioji
institucija.

Procentai

Projekto vykdytojas,
pasirinkęs šį
Priemonės
įgyvendinimo
stebėsenos rodiklį,
paraiškos (A) dalies
12 punkte
„Stebėsenos rodikliai“
žymi 100 proc.

Techninė galimybių studija – tiriamasis
analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti
planuojamo įgyvendinti MTTP
technologinį, ekonominį ir komercinį
gyvybingumą. Taip pat gali apimti idėjos
„patentabilumo“ ir „patentinio švarumo“
analizę.
Moksliniai tyrimai – atitinka Komisijos
reglamento Nr. 800/2008 30 straipsnio 3
punkto sąvoką „pramoniniai tyrimai“.
Technologinė plėtra – atitinka Komisijos
reglamento Nr. 800/2008 30 straipsnio 4
punkto sąvoką „bandomoji taikomoji
veikla“.
Skaičius

Sumuojamas užbaigtų
projektų
skaičius.

Pirminiai šaltiniai:
Dokumentai įrodantys, kad techninė,
galimybių studija, perėjo į MTTP
stadiją.
Antriniai šaltiniai:
Mokėjimo prašymas, ataskaita po
projekto užbaigimo.

Nuolat.

Įgyvendinančioji
institucija.

Kas ketvirtį kartu
su mokėjimo
prašymu.
Kas metus teikiant
ataskaitą po
projekto
įgyvendinimo.

Įgyvendinančioji
institucija.

3.2.

MTTP projektai
(įmonių MTTP
veikla) (MTTP
projektai,
atsižvelgiant į
Priemonę, suprantami
kaip atliktos
galimybių studijos)
Pokyčio rodiklis
(kintantis):

Skaičius

Sumuojamos
techninių galimybių
studijos, virtusios
MTTP stadija ne
vėliau kaip dveji
metai po projekto
įgyvendinimo.

Skaičius

Skaičiuojami
sėkmingai užbaigti
MTTP projektai.

Techninių galimybių
studijos, virtusios
MTTP stadija ne
vėliau kaip dveji
metai po projekto
įgyvendinimo.
4.

Produkto rodiklis:

Sąvokos:

MTTP projektai.

Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią
funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma,
turinti apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo
laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus.

Įgyvendinančioji
institucija.

Pirminiai šaltiniai:
Galutinė projekto įgyvendinimo
ataskaita.
Antriniai šaltiniai:
Mokėjimo prašymas (informacija
pateikiama mokėjimo prašymo 3 punkte
„Stebėsenos rodikliai“).
Galutinai už rodiklio pasiekimą
atsiskaitoma su galutiniu mokėjimo
prašymu.

Pagrindiniai teiginiai:
MTTP projektai, Priemonės kontekste
suprantami kaip atliktos galimybių studijos.

______________

Projektui
pasibaigus.

Kas ketvirtį su
mokėjimo
prašymu.

Projekto vykdytojas

