DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 13.1.2-LVPA-T-860 „E-VERSLO MODELIS COVID-19“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis,
viršijant ES lėšas dėl Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarimo protokolu Nr. 28, veiksmų ir projektų
įgyvendinimo, kaip numatyta 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d.
nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr.
1326 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo
patvirtinimo“ pakeitimo.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti skaitmeninimą ir
inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – e-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų
(gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
(toliau – MVĮ) produktų elektroninę prekybą ir pristatymą:
1.3.1. nuotolinių darbo vietų sprendimų diegimas;
1.3.2. e-pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
1.5. Partneriai negalimi.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas

R.S.313

„Pridėtinė vertė gamybos
sąnaudomis, sukurta MVĮ,
tenkanti vienam
darbuotojui“

Eur per
metus

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.

0

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d. pagal Ateities
ekonomikos DNR
planą
17 726
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R.N.842

P.B.202
P.B.206

P.N. 847

„Investicijas gavusios
įmonės pajamų
padidėjimas“
„Subsidijas gaunančių
įmonių skaičius“
„Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją
paramą įmonėms
(subsidijos)“
„Investicijas
gavusios
įmonės naujai sukurtos
nuotolinės darbo vietos“

Procentai

0

20

Įmonės

0

1080

Eur

0

3 000 000

Visos
0
darbo
dienos
ekvivalent
ai

3 240

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
SavivalKitos
Respublikos
dybės
viešoPrivačios
valstybės
biudžeto
sios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų ir Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams ir projektams įgyvendinti skiriamų
lėšų
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
1
2 . Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams ir projektams įgyvendinti skiriamos lėšos
60 000 000
0
3 000 000
0
0
0
3 000 000
3. Iš viso
60 000 000
0
3 000 000
0
0
0
3 000 000
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Eil.
Nr.
„109.

Rodiklio
kodas
R.N.842

Rodiklio
pavadinimas
„Investicijas
gavusios įmonės
pajamų
padidėjimas“

Matavimo
vienetai
Procentai

Sąvokų apibrėžtys
Investicijas gavusi įmonė – įmonė,
gavusi bet kokios formos paramą
iš Europos regioninės plėtros
fondo.

Apskaičiavimo
tipas
Automatiškai
apskaičiuojamas

Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme.
Pajamos – ekonominės naudos
padidėjimas dėl veiklų, tiesiogiai
susijusių
su
įgyvendinamu
projektu.

110.

R.N.8421

B – bazinis
rezultato
rodiklis
(fiksuotasis):

Eurai

Rodiklio reikšmė įtraukiama į
projekto
finansavimo
ir
administravimo
sutartį.
Šis
rodiklis yra pagalbinis, siekiant
atsiskaityti už rezultato rodiklį
„Investicijas gavusios įmonės
pajamų padidėjimas“.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Nurodomos
įmonės pajamos
paraiškos
pateikimo
metais (pagal su
paraiška
pateiktų
paraiškos
pateikimo metų
finansinės
atskaitomybės
dokumentų
duomenis).

Eurai

Planuojama (per 1 metus po
projekto finansavimo pabaigos)
rodiklio reikšmė įtraukiama į
projekto
finansavimo
ir
administravimo
sutartį.
Šis

Automatiškai
apskaičiuojamas

Nurodomas
įmonės,
dalyvavusios
projekto

„Įmonės,
dalyvausiančios
projekto
veiklose,
pajamos
paraiškos
pateikimo
metais“

111.

R.N.8422

P – pokyčio
rezultato
rodiklis
(kintamasis):

Skaičiavimo
būdas
Investicijas
gavusios įmonės
pajamų
padidėjimas
skaičiuojamas
pagal formulę:
F=P/B*100
proc., kur:
F – investicijas
gavusios įmonės
pajamų
padidėjimas
procentais;
P – rodiklis
R.N.842-2;
B – rodiklis
R.N.842-1.

Duomenų
šaltinis
Pirminiai
šaltiniai:
projekto
vykdytojo
finansinės
atskaitomybės
dokumentai,
pajamų
pažymos
ar
kiti
pajamų
rodiklį
fiksuojantys
dokumentai.
Antriniai
šaltiniai:,
ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Pasiekimo
momentas
Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
pateikiami
finansinės
atskaitomyb
ės
dokumentai,
pažymos ir
kiti
dokumentai,
patvirtinanty
s per 1 metus
po projekto
finansavimo
pabaigos
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę.

Institucija
Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą
ir duomenų
apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą yra
atsakingas
projekto
vykdytojas
.
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„Įmonės,
dalyvavusios
projekto
veiklose,
pajamų pokytis“

112.

P.N.847

„Investicijas
gavusios įmonės
naujai sukurtos
nuotolinės
darbo vietos“

rodiklis yra pagalbinis, siekiant
atsiskaityti už rezultato rodiklį
„Investicijas gavusios įmonės
pajamų padidėjimas“.

Visos
darbo
dienos
ekvivalenta
i

Nuotolinė
darbo
vieta
–
investicijas gavusios įmonės
veiklai vykdyti naujai sukurta
nuotolinė darbo vieta, suteikianti
galimybę įmonės darbuotojams
dirbti nuotoliniu būdu.
Neįskaičiuojamos
vien
tik
projekto veikloms vykdyti naujai
sukurtos nuotolinės darbo vietos.
Nuotolinės darbo vietos turi būti
užimtos (neužimtos darbo vietos
nėra skaičiuojamos).
Nuotolinės darbo vietos turi būti
išlaikytos ne trumpiau kaip 1
metus po projekto finansavimo
pabaigos.
Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme.
Investicijas gavusi įmonė – įmonė,
gavusi bet kokios formos paramą
iš Europos regioninės plėtros
fondo.

Automatiškai
apskaičiuojamas

veiklose, pajamų
pokytis,
kuris
apskaičiuojamas
kaip skirtumas
tarp pajamų per
1 metus po
projekto
finansavimopab
aigos ir pajamų
paraiškos
pateikimo
metais.
Sumuojamos
investicijas
gavusiose
įmonėse naujai
sukurtos
nuotolinės darbo
vietos naudojant
visos
darbo
dienos
ekvivalentus
per
projekto
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį,
kurios išlaikytos
ne trumpiau kaip
1 metus po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Pirminiai
šaltiniai:
sąskaitos
faktūros,
paslaugų
teikimo
sutartys,
įmonės etatų
sąrašai, darbo
sutarčių
pažymos,
įsakymai dėl
darbuotojų
priskyrimo ir
kiti
dokumentai,
patvirtinantys
investicijas
gavusiose
įmonėse
dirbančių
darbuotojų
nuotolinėse
darbo vietose
skaičių (visos
darbo dienos
ekvivalentais).
Antriniai
šaltiniai:
ataskaita po

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
pateikiami
įmonės
dokumentai,
patvirtinanty
s per 1 metus
po projekto
finansavimo
pabaigos
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę.

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą
ir duomenų
apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas
.
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projekto
finansavimo
pabaigos

