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Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?

2020-01-24
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

Lietuvos
verslo
konfederacija

Pastabos ir pasiūlymai
Siūlymas projektų atrankos kriterijų Nr.13 formuluoti taip:
Pareiškėjas yra verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų
rūmai, paraiškos pateikimo dieną atitinkantys šiuos vertinimo aspektus:
<...>
4. vienija darbdavius, kurie įdarbinę ne mažiau kaip tris procentus
pagal darbo sutartį ar kitais Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme
nurodytais darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais
Lietuvos Respublikos teritorijoje dirbančių asmenų;
5. vienija narius, kurie veikia (jų oficiali buveinė arba filialai yra
registruoti) ne mažiau kaip 2/3 Lietuvos Respublikos apskričių
teritorijų.
Siūlymas padidinti priemonei įgyvendinti numatomus šešis
ekonominės veiklos kodus (kodų grupes) iki septynių, įtraukiant
Variklinių transporto priemonių̨ techninę priežiūrą ir remontą

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma)
argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabas ar
pasiūlymus
Atsižvelgta.
Projektų atrankos kriterijaus Nr.13 pirma sąlyga
pakoreguota pagal siūlomą formuluotę.

Iš dalies atsižvelgta.
Kadangi yra sektorių, kuriuose šakinės asociacijos
yra gana stiprios ir galėtu užtikrinti aukšto
meistriškumo kvalifikacijų pripažinimą bei plėtrą, po

2.

Lietuvos
prekybos,
pramonės ir
amatų rūmų
asociacija

Siūlymas koreguoti projektų atrankos kriterijų Nr.13 formuluojant taip:
Pareiškėjas yra verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų
rūmai, paraiškos pateikimo dieną atitinkantys šiuos vertinimo aspektus:
<...>
2. 36 mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį
turėjo ne mažiau kaip 4 apdraustuosius.

diskusijų priimtas sprendimas papildyti projektų
atrankos kriterijų, suteikiant galimybę dalyvauti ir
šakinėms asociacijoms, planuojančioms sukurti
aukšto meistriškumo kvalifikacijų posistemę,
viename iš šių Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus patvirtinimo“ sektorių, išskyrus C
sekcijos 10-33 skyriaus, F sekcijos 41-43 skyriaus, G
sekcijos 45-47 skyriaus, H sekcijos 49-53 skyriaus, I
sekcijos 55-56 skyriaus, J sekcijos 58-63 skyriaus.
Atsižvelgta.
Kriterijus Nr.13 performuotas paliekant galimybę
dalyvauti aukštesnius reikalavimus tenkinančioms
asociacijoms
ir
žemesnius
reikalavimus
atitinkančioms šakinėms asociacijoms. Pagal pirmą
sąlygą
paraiškas
teiks
turintys
didelius
administracinius pajėgumus įgyvendinti projektus ir
labai didelę patirtį juridiniai asmenys, dalyvaujantys
tarptautinių organizacijų narystėse, švietimo ar
užimtumo politikos formavime nacionaliniu arba
regioniniu lygmeniu, vienijantys narius ne mažiau
kaip 2/3 Lietuvos Respublikos apskričių teritorijų ir
ne trumpiau kaip 36 mėn. iki paraiškos pateikimo
kiekvieną mėnesį turėję ne mažiau kaip 5
apdraustuosius ir planuojantys vykdyti projektą pagal
EVRK 2 red. C sekcijos 10-33 skyriaus, F sekcijos
41-43 skyriaus, G sekcijos 45-47 skyriaus, H sekcijos
49-53 skyriaus, I sekcijos 55-56 skyriaus, J sekcijos
58-63 skyriaus sektorius. Pagal antrą sąlygą paraiškas
galės teikti pareiškėjai savo veiklą įregistravęs ne
vėliau kaip prieš 3 m. iki paraiškos pateikimo; ne

3.

Lietuvos
viešbučių ir
restoranų
asociacija

Siūlymas 13 punktą tikslinti, nustatant procentą tarp pareiškėjo
jungiamų darbdavių įdarbintų darbuotojų konkrečiame sektoriuje ir
visų tame konkrečiame sektoriuje įdarbintų darbuotojų. Mes, būdama
didžiausia ir vienintelė savo sektoriuje, vienijame apie 0.4 proc. visų
dirbančiųjų, tačiau apie 15 proc. savo sektoriaus dirbančiųjų.

trumpiau kaip 36 mėn. iki paraiškos pateikimo
mėnesio kiekvieną mėnesį turėję ne mažiau kaip 3
apdraustuosius ir vienijantys darbdavius, kurie
konkrečiame sektoriuje įdarbinę ne mažiau kaip 15
procentų visų tame sektoriuje dirbančių asmenų ir
planuojantys vykdyti projektą viename iš EVRK 2
red. sektorių, išskyrus C sekcijos 10-33 skyriaus, F
sekcijos 41-43 skyriaus, G sekcijos 45-47 skyriaus, H
sekcijos 49-53 skyriaus, I sekcijos 55-56 skyriaus, J
sekcijos 58-63 skyriaus.
Atsižvelgta.
Žr. pastabą aukščiau.

