VEIKSMŲ PROGRAMOS VALDYMO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLINIS SPRENDIMAS
DĖL PAKEITIMŲ PATVIRTINIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ
2020 m. birželio 4 d. Nr. 45
Vilnius
Posėdžio pirmininkas – Finansų ministerijos Investicijų departamento direktorė Rūta
Dapkutė-Stankevičienė.
Posėdžio sekretorius – Finansų ministerijos Investicijų departamento Investicijų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Senavaitytė-Gaudiešienė.
1. SVARSTYTA. Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijų
pakeitimai.
Tikslinamos Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijos:
78.1.1. papunktis ir jo komentaro 7 punktas (7 - 9 psl.) patikslinti, atsižvelgiant į 2013 m.
gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/20131 37 straipsnio 4
dalies pakeitimą, kuris atliktas 2020 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(ES) 2020/5582, siekiant užtikrinti greitą finansinių priemonių sukūrimą bei įgyvendinimą pagal
rinkos poreikį reaguojant į COVID-19 protrūkį, nustatyta, kad nereikalaujama naujų ar atnaujintų
verslo planų ar lygiaverčių dokumentų, įrodančių, kad finansavimas buvo panaudotas smulkiojo ar
vidutinio verslo subjektams apyvartinio kapitalo forma.
Iš 26 balso teisę turinčių Veiksmų programos valdymo komiteto (VPVK) narių
elektroniniame balsavime dalyvavo 17. Iš 17 balsavusių VPVK narių, 17 narių siūlomiems
pakeitimams pritarė. Balsų dauguma buvo.
NUTARTA:
Pritarti Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijų pakeitimams.
(„už“ balsavus 17 VPVK narių).
2. SVARSTYTA. Rekomendacijų dėl sutikimo įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą, įsigytą ar
sukurtą iš Europos Sąjungos fondų lėšų pakeitimai.
Rekomendacijos dėl sutikimo įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą, įsigytą ar sukurtą iš
Europos Sąjungos fondų lėšų tikslinamos atsižvelgiant į Lietuvos verslo paramos agentūros
siūlymus.
Siekiant supaprastinti ir sutrumpinti sutikimo įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą įsigytą ar
sukurtą iš Europos Sąjungos fondų lėšų (toliau – Sutikimas) išdavimo procesą, atliekami
pagrindiniai Rekomendacijų keitimai:
- nustatomi atvejai, dėl kurių pasikeitimo ĮI turi pareiškėjų/projekto vykdytojų turto įkeitimo
situaciją persvarstyti, dėl kurių ne;
- nustatoma, kad Sutikimo išdavimui visais atvejais yra vertinamas visas pareiškėjo kitas
turtas (įkeičiamas ir neįkeičiamas) ir jo suvaržymo galimybė;
kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės
ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui
taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
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kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos
sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr.
1303/2013 ir (ES) Nr. 508/2014 (Atsako į Corona viruso grėsmę investicijų iniciatyva)
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- atsisakoma būtinybės, kartu su prašymu duoti Sutikimą, pareiškėjui pateikti turto vertinimo
ataskaitas, verslo planą, investicinį projektą bei tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius;
- nustatoma, kad kai investuojama į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklą ar jų
kuriamas darbo vietas, IĮ projekto vykdytojas turi pateikti draudimo bendrovės laidavimo raštą
įkeičiamo ar kitaip suvaržomo Turto visam įkeitimo ar kitokio suvaržymo laikotarpiui, bet ne ilgiau
3 metams po projekto pabaigos;
- tikslinamos pareiškėjo/projekto vykdytojo finansinę būklę apibūdinantys rodikliai;
- atsisakoma pareiškėjo/ projekto vykdytojo finansinių rodiklių lyginimo su kitų pareiškėjų
ar projektų vykdytojų veikiančių pagal veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę tame
pačiame ar panašiuose sektoriuose rodikliais, taip pat su šalies atitinkamo sektoriaus rodikliais;
- atsisakoma nuostatos, kad Sutikimas turėtų netekti galios, jeigu nuo Sutikimo išdavimo iki
realaus poreikio įkeisti Turtą praeina daugiau nei 1 metai;
- tikslinama Sutikimo išdavimo patikros lapo forma.
Iš 26 balso teisę turinčių Veiksmų programos valdymo komiteto (VPVK) narių
elektroniniame balsavime dalyvavo 17. Iš 17 balsavusių VPVK narių, 17 narių siūlomiems
pakeitimams pritarė. Balsų dauguma buvo.
NUTARTA:
Pritarti Rekomendacijų dėl sutikimo įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą, įsigytą ar sukurtą iš
Europos Sąjungos fondų lėšų pakeitimams. („už“ balsavus 17 VPVK narių).
PRIDEDAMA. Balsavimo suvestinė (3 lapai).
Posėdžio pirmininkė
Posėdžio sekretorė

Rūta Dapkutė-Stankevičienė
Viktorija Senavaitytė-Gaudiešienė

