2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“
priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801
„Naujos galimybės LT“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
5 priedas
INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Galutinių projekto naudos gavėjų vykdomos veiklos ir projekto veiklos priskiriamos
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m.
spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.).
Galutinio naudos
gavėjo pavadinimas

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
...

Galutinio naudos
gavėjo vykdoma
veikla (-os) pagal
EVRK 2 red.

Galutinio naudos
gavėjo veikla (os) pagal EVRK 2
red., kuriai (ioms) vykdyti bus
naudojami
projekto rezultatai

Galutinio naudos gavėjo
veiklos priskyrimo kultūros
ir kūrybos sektoriams
pagrindimas.
(Kūrybinė ir kultūrinė
industrija atitinka sąvoką
„kultūros ir kūrybos
sektoriai“, kaip apibrėžta
2013 m. gruodžio 11 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr.
1295/2013 kuriuo sukuriama
programa „Kūrybiška
Europa“ (2014–2020 m.) ir
panaikinami sprendimai Nr.
1718/2006/EB, Nr.
1855/2006/EB ir Nr.
1041/2009/EB (OL 2013 L
347, p. 221) 2 straipsnio 1
punkte).

2. Projekto išlaidos, kurioms taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai (toliau –
fiksuotieji įkainiai).

Parodos / mugės ar
verslo misijos
pavadinimas, data ir
šalis, kurioje vyks
paroda / mugė

Parodoje / mugėje ar
verslo misijoje
dalyvaujantys
galutiniai naudos
gavėjai

Vienetų
skaičius

Vienetų įkainis Tinkamų išlaidų
(eurais), kaip
suma (eurais)
nurodyta
Metodiniuose
nurodymuose
dėl fiksuotųjų
įkainių taikymo
(Aprašo 4
priedas)

2.1.
2.2.
2.3.
...
Iš viso:
3. Galutiniam projekto naudos gavėjui tenkanti tinkamų projekto išlaidų dalis ir leistinas
de minimis pagalbos dydis.
Galutinio naudos gavėjo
pavadinimas

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Projekto tinkamos išlaidos
(eurais), tenkančios
galutiniam naudos gavėjui

Leistinas de minimis pagalbos dydis
Suteiktos valstybės pagalbos
registro, įsteigto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m.
sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl
Suteiktos valstybės pagalbos
registro įsteigimo, jo nuostatų
patvirtinimo ir veiklos pradžios
nustatymo“, duomenimis

...

4. Galutinių projekto naudos gavėjų statusas.
Galutinio
naudos gavėjo
pavadinimas

Galutinio naudos
gavėjo statusas
(labai maža, maža
ar vidutinė
įmonė)

Darbuotojų
skaičius 2014
m.

Metinės
pajamos,mln.
Eur 2014 m.

Turto balansinė
vertė, mln. Eur
2014 m.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
...
4. Informacija, reikalinga projektų atitikčiai prioritetiniams projektų atrankos kriterijams,
nurodytiems Aprašo 2 priede, įvertinti:
4.1. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant grupines eksporto skatinimo veiklas (tarptautinės
parodos, mugės, verslo misijos) per pastaruosius 2 metus (iki paraiškos pateikimo dienos).
Nr.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Sėkmingai įgyvendinto projekto
pavadinimas, numeris ir trumpas
aprašymas (projekto pradžia,
pabaiga, kokios veiklos buvo
vykdomos).

Tarptautinės
parodos, mugės,
verslo misijos
pavadinimas, data ir
šalis, kurioje vyko
tarptautinė paroda,
mugė

Tarptautinėje
parodoje,
mugėje ar verslo
misijoje
dalyvavusių
įmonių
pavadinimai

Pareiškėjo
sėkmingai
įgyvendinto
projekto per
pastaruosius
dvejus metus
iki paraiškos
pateikimo
vertė (Eur)

...
Iš viso:

4.2. Projekto poveikis pareiškėjo atstovaujamų įmonių eksporto apimties didėjimui.
Paraiškos
pateikimo
metai (2014)

N (projekto
Pirmieji
Antrieji metai Tretieji metai
įgyvendinimo
metai po
po projekto
po projekto
pabaigos
projekto
įgyvendinimo įgyvendinimo
metai)
įgyvendinimo
(20.... m.)
(20.... m.)
(20.... m.)
(20.... m.)

Eksportuojami
produktai
(paslaugos)
Šalys, į kurias
eksportuojama
Eksportas vertine
išraiška (eurais)
Eksporto pajamų
padidėjimas
procentais
(eksporto pajamų
padidėjimo
procentais
reikšmė
trečiaisiais metais
po projekto
įgyvendinimo
(nepildoma)
turi atitikti
rodiklio
„Investicijas
gavusio įmonių
klasterio
lietuviškos kilmės
produkcijos
eksporto
padidėjimas“
reikšmę)
Aprašomas ir pagrindžiamas projekto poveikis pareiškėjo atstovaujamų įmonių eksporto apimties
didėjimui – detalizuojamas eksportas pagal kiekvieną galutinį projekto naudos gavėją (įmonės
pavadinimas, jos eksportuojama produkcija (paslaugos), šalys, į kurias eksportuojama, eksporto

vertinė išraiška (eurais), eksporto pajamų padidėjimas procentais. Informacija pateikiama
paraiškos pateikimo metais, projekto įgyvendinimo pabaigos metais ir pirmaisiais, antraisiais ir
trečiaisiais metais po projekto įgyvendinimo. Aprašomi veiksniai, prielaidos, pateikiami
skaičiavimai. Šioje lentelėje pateiktiems duomenims pagrįsti kartu su paraiška turi būti pateiktos
klasterio įmonių deklaracijos (kopijos) ar pažymos (kopijos) apie įmonių eksportą.

