VP2-2.2-ŪM-02-K priemonės
„Asistentas-4“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
5 priedas
VP2-2.2-ŪM-02-K PRIEMONĖS „ASISTENTAS-4“ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA
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1. Rezultato
rodiklis:
Įmonėse,
kurios
pasinaudoj
o
suteiktomis
paslaugomi
s, sukurtos
naujos ir
išsaugotos
darbo
vietos.

STEBĖSENOS
RODIKLIO
PAAIŠKINIMAS

3
Sąvokos:
Sukurtos naujos darbo
vietos – su
investicijomis
susijusios veiklos
sukurtos darbo vietos,
įskaitant darbo vietas,
sukurtas padidėjus dėl
investicijų atsiradusių
pajėgumų naudojimo
lygiui.
Sukurtos naujos darbo
vietos turi būti
išlaikytos ne mažiau
kaip trejus metus.
Darbuotojų skaičius –
metinių darbo vienetų
(toliau – MDV)
skaičius, t. y. visą
darbo laiką dirbančių
asmenų skaičius per
metus; darbas ne visą
darbo dieną ir
sezoninis darbas
laikomi MDV dalimis.

SKAIČIAVIMO BŪDAS

STEBĖSEN
OS
EIL. RODIKLIO
Nr. PAVADINI
MAS

MATAVIMO VIENETAS

STEBĖSENOS RODIKLIO MATAVIMAS
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5
SkaičiuSumuojamos
s
projekto
įgyvendinimo
metu ir per 3
metus po
projekto
įgyvendinimo
sukurtos naujos
ir išsaugotos
darbo vietos.

INFORMACIJOS
ŠALTINIS

INSTITUCIJA
ARBA
JURIDINIS
ASMUO,
ATSAKINGA
S UŽ
INFORMACIJ
OS
PATEIKIMĄ
LAIKAS ĮGYVENDINA
NČIAJAI IR
(AR)
TARPINEI, IR
(AR)
VADOVAUJ
ANČIAJAI
INSTITUCIJA
I
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7
Pirminiai šaltiniai:
darbo sutartys ir kiti Nuolat.
dokumentai.
Antriniai šaltiniai:
Mokėjimo prašymo Kas
forma, patvirtinta
ketvirtį su
Lietuvos
mokėjimo
Respublikos finansų prašymu.
ministro 2008 m.
vasario 20 d.
įsakymu Nr. 1K-066
(Žin., 2008, Nr. 23861; 2010, Nr. 8369) (toliau –
mokėjimo
prašymas)
(informacija
Kasmet
pateikiama
po
mokėjimo prašymo projekto
3 punkte
įgyvendini
„Stebėsenos
mo.
rodikliai“).
Ataskaita po
projekto užbaigimo.

8
Projekto
vykdytojas.

2.

3.

Rezultato
rodiklis:

Sąvokos:

Pirminiai šaltiniai:
Dokumentas,
patvirtinantis
projekto vykdytojo
atliktą apklausą
(apklausos
ataskaita ar
panašaus pobūdžio
dokumentas su
apklausos
rezultatais).

Projekto
Po metų vykdytojas
projektui
pasibaigu
s.

Naujas SVV subjektas
– SVV subjektas,
įkurtas ne vėliau kaip 5
metai po projekto
įgyvendinimo pabaigos
fizinių asmenų, kuriems
projekto metu buvo
suteikta informacija,
konsultacijos ir (ar)
mokymai.

Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai
(informacija
pateikiama
mokėjimo prašymo
3 punkte
„Stebėsenos
rodikliai“).

Kas
ketvirtį su
mokėjimo
prašymu.

SkaičiuSumuojami
s
projekto
Smulkiojo ir vidutinio
įgyvendinimo
Įsteigti nauji verslo (toliau – SVV)
metu ir per 5
smulkiojo ir subjektas – taip, kaip
metus po
vidutinio
apibrėžta Lietuvos
projekto
verslo
Respublikos smulkiojo
įgyvendinimo
pabaigos įsteigti
subjektai. ir vidutinio verslo
plėtros įstatyme (Žin.,
nauji SVV
1998, Nr. 109-2993;
subjektai.
2007, Nr. 132-5354).

Produkto
rodiklis:
Verslo
aplinkos
gerinimo
projektai.

Sąvokos

SkaičiuSumuojami
s
sėkmingai
Verslo aplinkos
užbaigti verslo
gerinimas – paslaugų
aplinkos
verslui struktūros
gerinimo
projektai.
išplėtojimas, paslaugų
verslui kokybės
gerinimas, užtikrinant
jų teikimą ir galimybes
jomis naudotis bei
plėtojant fizinę verslo
infrastruktūrą,
konsultavimas, patirties
perdavimas, verslo
ryšių užmezgimo
palengvinimas.
Projektas –
ekonomiškai nedalomų
ir tikslią funkciją
atliekančių veiklos
rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą,
įgyvendinimo laikotarpį
ir aiškiai nustatytus
tikslus.
______________

Po metų
projektui
pasibaigu
s.

Ataskaita po
projekto užbaigimo.
Pirminiai šaltiniai:
Projekto
galutinė projekto
Rodiklis vykdytojas
įgyvendinimo
pasiekiam
ataskaita.
as,
teikiant
galutinę
projekto
įgyvendini
mo
ataskaitą,
tai
pažymim
a
Antriniai šaltiniai:
galutinia
mokėjimo prašymai me
(informacija
mokėjimo
pateikiama
prašyme.
mokėjimo prašymo
3 punkte
Kas
„Stebėsenos
ketvirtį su
mokėjimo
rodikliai“).
prašymu.

