LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2017 M. BALANDŽIO 18 D.
ĮSAKYMO NR. 4-238 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“
PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-V-835 „IKIPREKYBINIAI PIRKIMAI LT“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. kovo 29 d. Nr. 4-181
Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 4-238 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835
„Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 27 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„27. Projektu turi būti siekiama Aprašo 27.1, 27.2 papunkčiuose išvardytų priemonės
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir bent vieno iš Aprašo 27.3 ir 27.4 papunkčiuose išvardytų
priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:“.
2. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą projektui, turi aprašyti, kaip, įvykdęs
ikiprekybinį pirkimą, įsigis inovatyvųjį produktą arba pateiks informaciją kaip ikiprekybinio
pirkimo dalyvis pateiks į rinką inovatyvųjį produktą (pildoma Aprašo 2 priedo 1 punkto lentelė).“
3. Pakeičiu 1 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1. Projekto tikslai
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4. Pakeičiu 1 priedo 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.1.
Projektu
Projektas turi siekti stebėsenos
prisidedama prie rodiklių,
nurodytų
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bent
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5. Pakeičiu 2 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Pareiškėjo pasirengimas įsigyti inovatyvųjį produktą (naudojama vertinant
projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1
prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr.
01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau
– Aprašas) 30 punkto reikalavimams įvertinti):
Pagrindimas (aprašymas), kaip po ikiprekybinio pirkimo įvykdymo bus vykdomas
inovatyviojo produkto įsigijimas arba pateikimas rinkai
Rekomenduotinas pagrindimo turinys:
1. Inovatyviojo produkto įsigijimo būdai (pildoma, kaip pasirenkamas Aprašo
27.3 papunktyje nurodytas rodiklis) :
1.1. Pareiškėjo vykdomas inovatyvusis viešasis pirkimas:
1.1.1. inovatyviojo viešojo pirkimo numatomas biudžetas, pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių), jei
projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), numatomos skirti lėšos inovatyviajam viešajam
pirkimui;
1.1.2. dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo ir (arba) partnerio įsipareigojimą skirti lėšas
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inovatyviajam viešajam pirkimui (pvz., įsakymo data ir numeris, pareiškėjo – perkančiosios
organizacijos – vadovo rašto data ir numeris, partnerio vadovo rašto data ir numeris);
1.1.3. minimalus numatomų įsigyti inovatyviųjų produktų kiekis;
1.1.4. įsigytų inovatyviųjų produktų naudotojai (aprašoma, jei inovatyvųjį viešąjį pirkimą numato
vykdyti pareiškėjas, tačiau inovatyvųjį produktą naudos kiti subjektai, pvz., pirkimą vykdys viena iš
ministerijų, o nupirktus inovatyviuosius produktus naudos jai pavaldžios institucijos) ir galutiniai
naudos gavėjai;
1.1.5. įsigytų inovatyviųjų produktų paskirstymo naudotojams principai (aprašoma, jei inovatyvųjį
pirkimą numato vykdyti pareiškėjas, tačiau inovatyvųjį produktą naudos kiti subjektai, pvz.,
inovatyvųjį viešąjį pirkimą vykdys viena iš ministerijų, o įsigytus inovatyviuosius produktus naudos
jai pavaldžios institucijos);
1.1.6. visuomenei aktualios socialinės ir ekonominės problemos, kurias spręs kuriamas inovatyvusis
produktas.
1.2. Kiti galimi inovatyviojo produkto įsigijimo būdai (aprašoma, jei bus naudojami kiti
inovatyviojo produkto įsigijimo būdai, pvz., inovatyvųjį viešąjį pirkimą vykdys ne pareiškėjas, o
kitas subjektas). Aprašant bet kurį iš inovatyviojo produkto įsigijimo būdų, privaloma nurodyti
numatomą inovatyviojo produkto įsigijimo biudžetą, lėšų šaltinį, minimalų įsigyti produktų kiekį,
inovatyviojo produkto naudojimo principus ir kaip numatomas įsigyti inovatyvusis produktas gali
būti panaudotas vartotojų interesams tenkinti).
2. Inovatyvio produkto pateikimas į rinką (perkeliama informacija iš ikiprekybinių pirkimų
dokumentų, nurodytų Aprašo 29.3 papunktyje) (pildoma tuo atveju, kai pasirenkamas
Aprašo 27.4 papunktyje nurodytas rodiklis).“
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