MVĮ tarptautiškumo skatinimas.

Expo konsultantas LT
Priemonės biudžetas – 40 mln. Lt
Priemonės elementai ir jų pagrindimas
Veiksmų programos prioritetas, investicinis prioritetas,
konkretus uždavinys
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir
vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, 3.2
investicinis prioritetas „Naujų MVĮ verslo modelių, ypač
internacionalizavimo, kūrimas ir įgyvendinimas“, 3.2.1
konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą.“
Priemonės problematika ir būtinumas
Pagrindinė problema – Lietuvos vietinės kilmės prekių
eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors
šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos ženkliam rezultatui
pasiekti.
Priemonės tikslas – suteikti reikiamą informacinę,
konsultacinę metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių
rinkų paieškos klausimais.
Siekiant padidinti paslaugų verslui prieinamumą ir pasiūlą,
planuojama sukurti Nacionalinį konsultantų registrą, kuriuo
siekiama sukurti galimybę verslininkams esant poreikiui
čekio
pavidalu
gauti
aukštos
kokybės
informavimo/konsultavimo paslaugas eksporto klausimais.
Pareiškėjai, partneriai
Pareiškėjai – MVĮ.
Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos, tinkamos išlaidos
Finansuotinos veiklos:
Konsultacijos MVĮ eksporto klausimais – INVEGA
išduodamas čekis, su kuriuo MVĮ gali kreiptis į Nacionalinį
konsultantų registrą* ir gauti jai skirtas paslaugas.
Vienos rūšies konsultaciją MVĮ gali gauti tik vieną kartą.
Tinkamos išlaidos:
konsultacijų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotuosius
projekto išlaidų vieneto įkainius arba fiksuotąsias sumas.
Paramos dydis, intensyvumas
Paramos dydis:
Didžiausia galima projekto fiksuotoji suma (bendra projekto
vertė) – 10.000 Lt.
Priklausys nuo fiksuoto įkainio arba fiksuotos sumos
dydžio. Dydis bus nustatytas iš istorinių duomenų arba
tyrimo.
Intensyvumas:
1. MVĮ iki 3 metų – iki 85 proc.;
2. MVĮ virš 3 metų – iki 50 proc.
Projekto dydis, trukmė, vieta

Priemonės teisinis pagrindas
ES teisės aktai:
1. Europos
Parlamento
ir
Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
(patvirtintas);
2. Europos
Parlamento
ir
Tarybos
reglamentas
(ES)
Nr.
1301/2013(patvirtintas);
3. Komisijos
reglamentas
ES
Nr.
1407/2013 (dėl de minimis pagalbos)
(patvirtintas);
4. Lietuvos
Respublikos
Partnerystės
sutartis (patvirtinta Europos Komisijos
2014-06-20);
5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programa (patvirtinta Europos Komisijos
2014-09-08).
LR teisės aktai:
1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą,
taisyklės;
Finansinių
priemonių
įgyvendinimo taisyklės ir jų priedas
(patvirtintos
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d.
nutarimu Nr. 528);
2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų veiksmų programos
administravimo taisyklės (toliau –
VPAT) (projektas);
3. Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklės (toliau – PAFT) (projektas);
4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos priedas (bus parengtas);
5. Priemonių įgyvendinimo planas (bus
parengtas);
6. Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020
metų gairės (patvirtintos);

*Pagrindas: studija „Sukurti naujus viešųjų paslaugų teikimo verslui instrumentus“.

Projekto dydis, vadovaujantis Europos Parlamento ir 7. Priemonės projektų finansavimo sąlygų
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis, negali
aprašas (bus parengtas).
būti didesnis kaip 172,64 mln. litų.
Projekto trukmė – 12 mėn.
Projekto vieta – projekto veiklos vykdomos tinkamoje
veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių 411 punkte
nustatytomis sąlygomis).
Pagalbos būtinumas/proporcingumas
Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei
projektui yra skirtas finansavimas, t. y. nuo sutarties
įsigaliojimo dienos.
Finansavimo forma
Negrąžintina subsidija – priemonė įgyvendinama visuotinės
dotacijos būdu (fiksuoti įkainiai, fiksuota suma).
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka. Atsakinga įstaiga – INVEGA.
Stebėsenos rodikliai:
I. Produkto rodikliai:
1. Veiksmų programos stebėsenos rodikliai:
1.1. bendrieji (ES Nr. 1301/2013):
 nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius (vnt.) (4
b.).
1.2. specifiniai: – nėra.
2. Nacionaliniai stebėsenos rodikliai:
 konsultacijų eksporto, potencialių rinkų paieškos
klausimais skaičius (vnt.);
 naujų įmonių, gavusių konsultacijas, skaičius (vnt.);
 pritraukta privataus finansavimo lėšų (eur).
3. Projekto pasiekimai (statistikai):
 atliktų užsienio rinkų tyrimų skaičius (vnt.);
 parengtų produkcijos eksporto plėtros strategijų skaičius
(vnt.).
II. Rezultato rodikliai:
1. Veiksmų programos stebėsenos rodikliai:
1.1. bendrieji (ES Nr. 1301/2013): – nėra.
1.2. specifiniai:
 lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksporto dalis nuo
BVP (proc.).
2. Nacionaliniai stebėsenos rodikliai:
 eksporto rinkos, į kurias paremtos įmonės pradėjo
vykdyti eksporto veiklas, per 3 metus po projekto
įgyvendinimo (vnt.).
 eksporto rinkų, į kurias paremtos įmonės pradėjo vykdyti
eksporto veiklas, plėtra per 3 metus po projekto
įgyvendinimo (proc.).
3. Projekto pasiekimai (statistikai): – nėra.
Projektų atrankos kriterijai (atitikties ir prioritetiniai
kriterijai)

