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Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?

2019-12-10
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

Ne

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

Nr.

1.

Institucija

Pastabos ir pasiūlymai

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
ir (jei taikoma) argumentai,
kodėl neatsižvelgta į pastabas ar
pasiūlymus

Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų
rūmų asociacija

Manome, kad galimi pareiškėjai turėtų būti ne tik privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir
savivaldybės įmonės, bet ir sektorinės verslo asociacijos bei prekybos, pramonės ir amatų
rūmai, o partneriais - švietimo įstaigos, profesinės mokyklos, vykdančios mokymus pagal
formaliojo ir neformaliojo mokymo programas. Tokią nuomonę grindžiame šiais argumentais:
1) sektorinės verslo asociacijos ir Rūmai turi didesnes galimybes užtikrinti kokybišką ir
platesnį mokymą pameistrystės forma, kadangi besimokantiems gali pasiūlyti daugiau įmonių
(kiekybiškai) mokiniams atlikti praktikas bei pasirinkti progresyviausias ir technologiniu, ir
vadybos lygiu įmones;
2) galima būtų apimti didesnį mokomų profesijų skaičių;
3) verslo asociacijos ir Rūmai, bendradarbiaudami su verslo įmonėmis, turi informacijos,
kokių profesijų labiausiai reikia darbo rinkai.
Asociacijoms ir Rūmams esant pareiškėjui, labai sumažėtų projekto partnerėms įmonėms
(ypač SVV įmonėms) administracinė projekto valdymo našta.

Neatsižvelgta.
Šioje priemonėje galimais
pareiškėjais negali būti asociacijos bei
prekybos, pramonės ir amatų rūmai
dėl takoskyros su kita 2014-2020 m.
ES fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto priemone
„Kompetencijos LT“, kur galimi
pareiškėjai – verslo asociacijos,
prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
klasterio koordinatoriai, viešosios
įstaigos, skaitmeninių inovacijų
centrai, ir juridiniai asmenys. Projekto
vykdytojo ir partnerio funkcijos
apibrėžiamos jungtinėje veiklos
(partnerystės) sutartyje, kur
asociaciją galima skirti

2.

Lietuvos viešbučių
ir restoranų
asociacija

16. Jeigu pareiškėjas ar partneris įgyvendina (dalyvauja) kaip partneris projekte pagal
Priemonę (2016-11-21 paskelbtą kvietimą teikti paraiškas Nr. 1 ir 2017-09-22 paskelbtą
kvietimą teikti paraiškas Nr. 2), priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ ir
(arba) priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“, jis
gali teikti paraišką pagal Aprašą tik tuo atveju, jeigu pagal nurodytas priemones
įgyvendinamuose projektuose įsisavintų lėšų dalis pagal patvirtintus mokėjimo prašymus
paraiškos pateikimo dieną yra ne mažesnė nei 50 procentų.
Projektai pagal 2017-09-22 paskelbtą kvietimą teikti paraiškas Nr. 2, priemonę Nr. 09.4.3ESFA-K-814 „Kompetencijos LT yra įgyvendinami be partnerių. Taip pat
įgyvendinantys projektus pareiškėjai fiziškai šiuo metu tik pradeda vykdyti projektus ir 50
proc. projektų įgyvendinimo galės užtikrinti anksčiausiai tik 2020m. pabaigoje. Tai reiškia,
kad nustatyta šiame punkte sąlyga eliminuotų tikrai pajėgius ir suinteresuotus pareiškėjus bei
partnerius.

administruojančia, koordinuojančia
projekto veiklas ir pan.
Neatsižvelgta.
Įvertinus pagal antrąjį (skelbtas 201709-22) priemonės „Praktinių įgūdžių
įgijimo rėmimas ir skatinimas“
kvietimą įgyvendinamų projektų lėšų
įsisavinimo procentą 2019-01-17,
matome, kad tik 1 iš 7 projektų nėra
pasiekęs 50 proc. lėšų įsisavinimo
pagal patvirtintus mokėjimo
prašymus. Tikėtina, kad iki priemonės
kvietimo paskelbimo ir šis pareiškėjas
bus pasiekęs 50 proc. lėšų įsisavinimo
ribą.

Siūlymas koreguoti finansavimo sąlygų aprašo 16 punktą atitinkamai:
Jeigu pareiškėjas ar partneris įgyvendina (dalyvauja) kaip partneris projekte pagal Priemonę
(2016-11-21 paskelbtą kvietimą teikti paraiškas Nr. 1 ir 2017-09-22 paskelbtą kvietimą teikti
paraiškas Nr. 2), priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ ir (arba) priemonę Nr.
09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“, jis gali teikti paraišką
pagal Aprašą tik tuo atveju, jeigu pagal nurodytas priemones įgyvendinamuose projektuose
įsisavintų lėšų dalis pagal patvirtintus mokėjimo prašymus paraiškos pateikimo dieną yra ne
mažesnė nei 50 procentų.

3.

Jaunimo verslumo
skatinimo
asociacija, Lietuvos
verslo
konfederacija ir
UAB „Arginta
group“ jungtines
pastabos,
pasiūlymai

Ar asociacijos gali būti pareiškėjais? Kol kas parašyta, kad gali būti tik partneriais, tada
nelabai aišku kam jos apskritai bus reikalingos.

Asociacijos pagal PFSA projektą gali
būti tik partneriais. Kokias funkcijas
projekte atliktų asociacija priklausytų
nuo funkcijų pasidalijimo tarp
projekto pareiškėjo ir partnerio, kas
butų numatyta jungtinėje veiklos
(partnerystės) sutartyje. Asociacija
kaip pvz., galėtų atlikti projekto
veiklų koordinatoriaus vaidmenį.
Sektorinės verslo asociacijos turi

Kaip suprantama darbo vieta, pvz., vairuotojų arba renginių aptarnautojų atveju?

Kaip turėtų būti įforminamas mokymas darbo vietoje

Ar turi būti meistras (atsakingas už organizavimą įmonėje)?

didesnes galimybes užtikrinti
kokybišką ir įvairialypį mokymą
pameistrystės forma, turi sukaupę
patirties ir informacijos, kokios
profesijos reikalingos darbo rinkai ir
pan.
Sąvoka pateikta PFSA projekto 4.2.
papunktyje. Darbo vieta – vieta,
kurioje vykdomas praktinis mokymas,
suteikiantis darbuotojui (-ams)
konkrečioje darbo vietoje reikalingų
kompetencijų. Darbo vieta gali būti
suprantama ir kaip kita vieta tinkama
mokymui, nebūtinai tai turi būti
įmonė.
Veiklai pagrįsti, projekto vykdytojas
turi pateikti mokymų (renginio)
dalyvių sąrašą su parašais kiekvienai
renginio dienai, pažymėjimų
suvestinę ir baigimo pažymėjimo
pavyzdį arba pažymėjimų
kopijas. Patikrų metų
įgyvendinančioji agentūra (ESFA)
patikrina mokymų medžiagą.
Mokymai turi vykti pagal mokymo
programas, pateiktas kartu su
paraiška.
Lektoriaus ir dalyvių darbo
užmokesčio išlaidoms pagrįsti
teikiami dokumentai, nurodyti
Rekomendacijose dėl projektų išlaidų
atitikties Europos Sąjungos
struktūrinių fondų reikalavimams.
Lietuvos Respublikos
darbo kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo

4.

VšĮ „Investuok
Lietuvoje“

Apraše numatyta, kad priemonės tikslas - užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio
palaikymą, jų profesinį mobilumą. Aprašo 83 p. numato, kad su mokomu asmeniu pareiškėjas
turi sudaryti pameistrystės darbo sutartį, o pameistrystės darbo sutartis gali būti sudaroma tiek
su projekto veiklų įgyvendinimo metu pradėjusiu dirbti asmeniu, tiek su esamu darbuotoju.
Konsultacijų metu Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (toliau - VDI) informavo, kad išaiškinimas numato, kad:
- pameistrystės darbo sutartys gali būti sudaromos tik su naujai priimamais
darbuotojais;
- asmuo vienu metu negali turėti daugiau nei vienos darbo sutarties su ta pačia įmone.
Atsižvelgiant į konsultacijų metu pateiktą VDI išaiškinimą Investuok Lietuvoje vertinimu
Aprašo 83 punktas negalės būti įgyvendintas praktikoje. Siekiant pameistrystės būdu kelti
esamų darbuotojų kvalifikaciją darbdaviai bus įpareigoti nutraukti esamas darbo sutartis bei
sudaryti pameistrystės darbo sutartis. Investuok Lietuvoje manymu tokios praktikos
įgyvendinimas ne tik sukurtų papildomą administracinę naštą darbdaviams, tačiau ir galimai
pažeistų darbuotojų interesus.
Siūloma papildyti 83 punktą numatant, kad su esamais darbuotojais pareiškėjas turi
sudaryti pameistrystės mokymo sutartį ir (ar) pameistrystės darbo sutartį. Siūlome
Aprašo 83 punktą išdėstyti tokia redakcija:
Su mokomu asmeniu pareiškėjas ir partneris(-iai) (jei projektas įgyvendinamas kartu su
partneriu(-iais), kuris yra privatusis juridinis asmuo) turi sudaryti pameistrystės darbo sutartį
ir (ar) pameistrystės mokymosi sutartį (taikoma, kai vykdoma Aprašo 10.1 papunktyje
nurodyta veikla). Pameistrystės darbo sutartis ir (ar) pameistrystės mokymosi sutartis gali
būti sudaroma tiek su projekto veiklų įgyvendinimo metu pradėjusiu dirbti asmeniu, tiek su
esamu darbuotoju.

(2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603)
84 str. 7 punktas numato, kad
darbdavys skiria atsakingą darbuotoją
už pameistrio darbinės veiklos ir
praktinio mokymo organizavimą ir
atsakingą darbuotoją už darbinės
veiklos ir praktinio mokymo
koordinavimą (profesijos meistrą).
Profesinio mokymo įstaigos vadovas
skiria profesijos mokytoją pameistrio
praktiniam mokymui, vykdomam
darbo vietoje, vadovauti.
Iš dalies atsižvelgta.
Aprašo 83 punktas bus pakoreguotas
atitinkamai:
Su mokomu asmeniu pareiškėjas ir
partneris(-iai) (jei projektas
įgyvendinamas kartu su partneriu(iais), kuris yra privatusis juridinis
asmuo) turi sudaryti pameistrystės
darbo sutartį ir (ar) mokymosi sutartį
(taikoma, kai vykdoma Aprašo 10.1
papunktyje nurodyta veikla).
Pameistrystės darbo sutartis ir (ar)
mokymosi sutartis gali būti sudaroma
tiek su projekto veiklų įgyvendinimo
metu pradėjusiu dirbti asmeniu, tiek
su esamu darbuotoju.

Aprašo 13 punkte numatyta, kad galimi projekto partneriai yra licencijuoti profesinio mokymo
teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Tuo tarpu Aprašo 18.6 punktas numato, jog „Projekto partneris (verslo asociacija) veikia ne
mažiau nei 5 metus iki paraiškos pateikimo ir vienija ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę
komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų“.
Investuok Lietuvoje vertinimu 18.6. punkte numatytas reikalavimas taikomas tik projekto
partneriams, kurie yra verslo asociacijos, todėl siūlome patikslinti Aprašo 18.6 p.
formuluotę ir išdėstyti tokia redakcija:
Projekto partneris (verslo asociacija) veikia ne mažiau nei 5 metus iki paraiškos pateikimo ir
vienija ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų
(vertinama, ar projekto partneris (verslo asociacija) ne trumpiau kaip 5 metus iki paraiškos
pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų asmenų ir vienija ne mažiau nei 20
nuolatinę ūkinę komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų). Kriterijus taikomas įmonių
darbuotojų mokymui darbo vietoje, skirtam kvalifikacijai tobulinti. Kriterijus taikomas Aprašo
10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytoms veikloms, jei projekte partnerio teisėmis dalyvauja
partneris verslo asociacija. Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo
metu.

Neatsižvelgta.
Pastabas dėl projektų atrankos
kriterijų galima buvo teikti tuomet,
kai jie buvo derinami ir paskelbti
viešam aptarimui. Šie kriterijai yra
patvirtinti 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto
2016 m. birželio 16 d. nutarimu Nr.
44P-16.1 (18), 2017 m. birželio 15 d.
nutarimu Nr. 44P-3.1 (25) ir 2018 m.
rugsėjo 20 d. protokoliniu sprendimu
Nr. 44P-4 (34).

Aprašo 18.3 punkte numatyti pareiškėjui ir partneriui (kai partneris yra privatus juridinis
asmuo) taikomi reikalavimai, kad įmonė būtų kiekviena veikianti ne trumpiau kaip vienus
metus iki paraiškos pateikimo ir kurių kiekvienos vidutinės metinės pajamos per trejus
finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės
įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) iki
paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).
Investuok Lietuvoje vertinimu tokio reikalavimo tikslas užtikrinti, kad pareiškėjai būtų
tinkamus pajėgumus turinčios įmonės. Tačiau svarbu paminėti, kad minimas reikalavimas iš
pareiškėjų tarpo eliminuotų neseniai savo veiklą pradėjusius užsienio investuotojus. Investuok
Lietuvoje vertinimu pameistrystės mokymo forma ir dalyvavimas tokio pobūdžio projektuose
yra labiausiai aktualus būtent naujai savo veiklą pradėjusiems investuotojams, kurie gali turėti
didelį poveikį sėkmingam ne tik pilotinio, tačiau ir ilgalaikio pameistrystės modelio
įgyvendinimui Lietuvoje. Pažymime, jog tokie investuotojai yra finansiškai pajėgūs ir visas
investicijas šiuo metu yra nukreipę į gamybinės infrastruktūros kūrimą, tačiau dar nėra pradėję
generuoti pajamų iš gamybos veiklos.
Atsižvelgiant į tai Investuok Lietuvoje siūlo papildyti 18.3 punktą numatant
alternatyvius kriterijus pareiškėjui ir partneriui (kai partneris yra privatus juridinis
asmuo) užtikrinančius, kad pareiškėjai bus tinkami tiek įgyvendinti projektą, tiek

Neatsižvelgta.
Pastabas dėl projektų atrankos
kriterijų galima buvo teikti tuomet,
kai jie buvo derinami ir paskelbti
viešam aptarimui. Šie kriterijai yra
patvirtinti 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto
2016 m. birželio 16 d. nutarimu Nr.
44P-16.1 (18), 2017 m. birželio 15 d.
nutarimu Nr. 44P-3.1 (25) ir 2018 m.
rugsėjo 20 d. protokoliniu sprendimu
Nr. 44P-4 (34).

užtikrinti kokybišką profesinį mokymą pameistrystės mokymo forma. Siūlome Aprašo
18.3 punktą išdėstyti tokia redakcija:
Pareiškėjas ir partneris (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) yra įmonė, kiekviena
veikianti ne trumpiau kaip vienus metus iki paraiškos pateikimo ir kurių kiekvienos vidutinės
metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per
laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus
finansinius metus) iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt
tūkstančių eurų) arba pareiškėjas ir partneris (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo)
yra įmonė, kiekviena veikianti ne trumpiau kaip vienus metus iki paraiškos pateikimo ir
kurių kiekvienos privačių investicijų dydis į Lietuvos Respublikoje per trejus metus iki
paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos įgyvendintą, šiuo metu
įgyvendinamą ar planuojamą per ne ilgesnį nei 24 mėnesių laikotarpį nuo projekto sutarties
pasirašymo dienos įgyvendinti investicijų projektą gamybos sektoriuje yra ne mažesnis kaip
3 000 000 Eur (trys milijonai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas ir partneris (privatusis juridinis
asmuo) yra įmonė, kuri turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas.
Pakankamai patirties turinčia įmone laikoma įmonė, kuri veikia ne trumpiau kaip vienus metus
iki paraiškos pateikimo ir yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos pagal
pastarųjų trejų finansinių metų iki paraiškos pateikimo arba perlaiką nuo įmonės įregistravimo
dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) iki paraiškos pateikimo
pagal patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinius yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur
(penkiasdešimt tūkstančių eurų) arba kurios privačių investicijų dydis į Lietuvos
Respublikoje per trejus metus iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje
dienos įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą ar planuojamą per ne ilgesnį nei 24 mėnesių
laikotarpį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos įgyvendinti investicijų projektą gamybos
sektoriuje yra ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų). Kriterijus taikomas
Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytoms veikloms. Šis projektų atrankos kriterijus
taikomas tik projekto vertinimo metu.

