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Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?

2019-11-19
X Taip
Ne

Jei pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma ir žemiau
esanti lentelė nepildoma

Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta?

Taip X Ne

Jei atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti lentelė
nepildoma

Nr.
1.

Institucija
Lietuvos verslo
konfederacija

Pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) –
didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų
įmones vienijanti verslo organizacija Lietuvoje,
susipažino su 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
aprašų Nr. 3 ir Nr. 4 (toliau – Aprašai) keitimo
projektais, ir teikia šias pastabas:
➢ Minėtų Aprašų projektų 4-uose prieduose
„Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių
taikymo“ panaikinami maksimalūs fiksuotieji įkainiai
ir pateikiama nuoroda į Fiksuotųjų įkainių tyrimo
ataskaitas. Tai suponuoja aplinkybę, jog projekto
eigoje maksimalūs įkainiai gali kisti tiek į didesnę, tiek
į mažesnę pusę, ko pasekoje projekto vykdytojas
negalės planuoti ne tik projekto renginių (parodų /

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma) argumentai,
kodėl neatsižvelgta į pastabas ar pasiūlymus
Neatsižvelgta.
Priemonės “Naujos galimybės LT” projektų finansavimo sąlygų
aprašai, skirti pavieniam ir grupiniam labai mažų, mažų ir vidutinių
įmonių dalyvavimui tarptautinėse parodose, mugėse, verslo misijose,
tikslinami, gavus Valstybės kontrolės pastabą – projektų finansavimo
sąlygų aprašuose nenurodyti fiksuotųjų įkainių sumų, o pateikti tik
nuorodas į Fiksuotųjų įkainių tyrimo ataskaitas. Atsižvelgiant į
Valstybės kontrolės pastabą ir į tai, kad pasikeitus Fiksuotųjų įkainių
tyrimo ataskaitose naudojamiems teisės aktams, kiekvieną kartą
atnaujinamos Fiksuotųjų įkainių tyrimo ataskaitos ir perskaičiuojami
fiksuotieji įkainiai, kas lemia, kad projektų finansavimo sąlygų
aprašuose nurodyti fiksuotųjų įkainių dydžiai tampa neaktualūs,
tikslinami priemonės ,,Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo
sąlygų aprašų Nr. 3 ir Nr. 4 priedai ,,Metodiniai nurodymai dėl
fiksuotųjų įkainių taikymo“, pateikiant nuorodą į Fiksuotųjų įkainių
tyrimo ataskaitas.

verslo misijų / mugių) dėl neaiškaus fiksuoto įkainio Pažymime, kad šiuo 2014-2020 metų programavimo laikotarpiu
dydžio, bet ir racionaliai suplanuoti bendro projekto daugiau kvietimų pagal priemonę “Naujos galimybės LT” skelbti
biudžeto, kadangi įkainiams sumažėjus liks dalis neplanuojama.
nepanaudotų lėšų (kurių nebūtinai užteks naujai
grupinei iniciatyvai įgyvendinti), ko pirminėmis
aplinkybėmis būtų buvę išvengta. Įkainiams
padidėjus, kyla rizika, jog biudžete numatytos sumos
neužteks planuojamiems renginiams.
➢ Projekte renginiai planuojami likus ne mažiau nei
6 mėnesiams iki jų datos: parodų plotai pradedami
pirkti likus 10-12 mėn. iki parodos, misijų atvejų –
lėktuvo bilietai bei apgyvendinimas išperkami likus
maždaug 6 mėnesiams iki renginio, taip stengiantis ne
tik racionaliau naudoti projekto ir galutinių naudos
gavėjų lėšas, bet ir sukurti didesnę pridėtinę vertę
galutiniams naudos gavėjams, todėl manytina, kad
nauji Aprašų pakeitimai ir nuorodos į Fiksuotųjų
įkainių tyrimo ataskaitas būtų taikomos ne anksčiau
nei po 6 mėnesių nuo jų priėmimo datos.
➢ Vadovaujantis LR Teisingumo ministro 2013 m.
gruodžio 23 d. įsakymu dėl teisės aktų projektų
rengimo rekomendacijų patvirtinimo, teisės akte
turėtų būti kuo mažiau nuorodų į kitus teisės aktus, bei
aukštesnės teisinės galios teisės akte taip pat turėtų
būti vengiama nuorodų į konkrečius žemesnės galios
teisės aktus. Šiuo atveju Apraše bus numatyta nuoroda
į Fiksuotųjų įkainių tyrimo ataskaitą, kuri gali kisti
(vadovaujantis dabartine praktika, tai daroma
maždaug kartą per metus) ir taip sugriauti bendrą
projekto logiką.
➢ Atsižvelgiant į tai, kad projektai pagal kvietimus
Nr. 3 ir Nr. 4 jau beveik įgyvendinti ir renginiai
suplanuoti iki projektų pabaigos, prašome pakeitimų

2.

Lietuvos
prekybos,
pramonės ir
amatų rūmų
asociacija

taikymą atidėti bent 6 mėnesiams nuo priėmimo
datos.
Pabrėžiama, kad Grupinio dalyvavimo tarptautinėse
parodose ir mugėse iniciatyva vertinama dėl realios
naudos įmonėms, ypač kuomet dalyvaujama
tarptautinėse
parodose
grupiniame
stende:
palankesnės
finansavimo
sąlygos,
didesnis
matomumas – geriau reprezentuojama mūsų šalis.
Atkreipiame dėmesį, kad grupinėse iniciatyvose gali
prisijungti daugiau įmonių, nes ne visos įmonės turi
patirties rengti paraišką, teikti ataskaitą, o grupinėse
iniciatyvose tai atlieka pareiškėjas.
Prašytume informuoti, ar toks kvietimas grupinėms
iniciatyvoms yra planuojamas, jei šiuo metu nėra
planuojamas, siūlome įvertinus praeitų laikotarpių
pasiekimus, svarstyti galimybę numatyti finansavimo
galimybę ir grupinėms iniciatyvoms.

Neatsižvelgta.
Pažymime, kad išnaudojus visas priemonei „Naujos galimybės LT“
skirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, šiuo 2014-2020
metų programavimo laikotarpiu daugiau kvietimų pagal priemonę
“Naujos galimybės LT” skelbti neplanuojama.

