Projektas
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 13.3.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioritetą
„Ekonomikos atsigavimo dėl COVID-19 skatinimas ir pasirengimas žaliajai skaitmeninei
ekonomikos transformacijai“ 13.1.2 konkretų uždavinį „Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas,
siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti skaitmeninimą ir
inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas
ir diegimas.
1.4. Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ).
1.5. Partneriai negalimi.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas
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 kodas
pavadinimas
vienetas

R.N.841

R.N.842

P.B.206

„Investicijas
gavusioje
įmonėje, gaminyje ir (ar)
paslaugoje įdiegtų dizaino
ar rinkodaros inovacijų
skaičius“
„Investicijas
gavusios
įmonės
pajamų
padidėjimas“
„Privačios
investicijos,
atitinkančios
viešąją
paramą
įmonėms
(subsidijos)“

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.

Skaičius

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
-

Procentai

0

20

Eur

-

699 999

63
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P.B.202

Subsidijas
gaunančių
įmonių skaičius

Įmonės

-

63

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
SavivalRespublikos
Kitos
Iš viso – ne
dybės
valstybės
viešosios Privačios lėšos
mažiau kaip
biudžeto
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
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
21. Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams ir projektams įgyvendinti skiriamos lėšos
7 000 000
0
777 777
0
0
0
777 777
3. Iš viso
7 000 000
0
777 777
0
0
0
777 777
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Eil.
Nr.
108.

Rodiklio
kodas
R.N.841

Rodiklio
pavadinimas
„Investicijas
gavusioje
įmonėje
gaminyje ir (ar)
paslaugoje
įdiegtų dizaino
ar
rinkodaros
inovacijų
skaičius“

Matavimo
vienetai
Skaičius

Sąvokų apibrėžtys
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.
Produktas
suprantamas
gaminys ir (arba) paslauga.

kaip

Gaminys
suprantamas
kaip
pramoniniu būdu arba rankomis
pagamintas daiktas, įskaitant
sudėtiniam gaminiui sukonstruoti
skirtas
sudedamąsias
dalis,
pakuotę,
apipavidalinimą,
grafinius simbolius ir spaustuvės
šriftus, išskyrus kompiuterių
programas.
Sudėtinis gaminys – gaminys,
susidedantis iš sudedamųjų dalių,
kurias galima pakeisti tą gaminį
išardant ir vėl jį surenkant (daiktų
rinkiniai, kompozicijos).
Paslauga – veiklos už atlygį,
kurioje
dalyvauja
klientas
(vartotojas), rezultatas, darantis
poveikį klientui (vartotojui), jo
nuosavybei arba palengvinantis
produktų, įskaitant finansinį turtą,
mainus.
Dizainas – inovacinė veikla, kuria
siekiama
suplanuoti
ir
suprojektuoti
naujiems

Apskaičiavimo
tipas
Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiavimo
būdas
Skaičiuojamas
investicijas
gavusioje
įmonėje
gaminyje ir
(ar)
paslaugoje
įdiegtų
originalių
sprendimų
skaičius per
projekto
veiklų
įgyvendinimo laikotarpį
ir (ar) per
1 metus po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Duomenų šaltinis
Pirminiai šaltiniai:
originalių produktų
sprendimų įdiegimą
įmonėje įrodantys
dokumentai (pvz.,
sąskaitos faktūros,
perdavimo–
priėmimo
aktai,
sertifikatai, įdiegtų
originalių produktų
sprendimų
fotonuotraukos ir
pan.).
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai, ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Pasiekimo
momentas
Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami
dokumentai (pvz.,
sąskaitos faktūros,
perdavimo–
priėmimo aktai,
sertifikatai,
įdiegtų originalių
produktų
sprendimų
fotonuotraukos ir
pan.),
patvirtinantys
projekto
veiklų
įgyvendinimo
metu arba per
1 metus
nuo
projekto
finansavimo
pabaigos pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę.

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

4

produktams bei verslo procesams
skirtas procedūras, technines
specifikacijas bei kitas su
naudotojais susijusias ir techninio
pobūdžio
charakteristikas.
Dizainas apima įvairias veiklos
rūšis, skirtas naujai ar pakeistai
prekių, paslaugų ar procesų
(įskaitant
pačios
įmonės
naudojamus verslo procesus)
funkcijai, formai ar išvaizdai
sukurti.
Rinkodaros inovacija – naujų ar iš
esmės patobulintų rinkodaros
metodų įgyvendinimas, siekiant
padidinti produkcijos ar paslaugų
patrauklumą ar plėtoti verslą
naujose rinkose.
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109.

R.N.842

„Investicijas
gavusios įmonės
pajamų
padidėjimas“

Procentai

Investicijas gavusi įmonė – įmonė,
gavusi bet kokios formos paramą
iš Europos regioninės plėtros
fondo.
Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme.
Pajamos – ekonominės naudos
padidėjimas dėl veiklų, tiesiogiai
susijusių
su
įgyvendinamu
projektu.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Investicijas
gavusios
įmonės
pajamų
padidėjimas
skaičiuojama
s
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.

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

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami
finansinės
atskaitomybės
dokumentai,
pažymos ir kiti
dokumentai,
patvirtinantys per
1
metus
po
projekto
finansavimo
pabaigos pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę.

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.
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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
atskaitomyb
ės
dokumentų
duomenis).

Eurai

Planuojama (per 1 metus po
projekto finansavimo pabaigos)
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

Nurodomas
įmonės,
dalyvavusios
projekto
veiklose,
pajamų
pokytis,
kuris
apskaičiuoja
mas
kaip
skirtumas
tarp pajamų
per 1 metus
po projekto
finansavimo
pabaigos ir
pajamų
paraiškos
pateikimo
metais.

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

111.

R.N.8422

P – pokyčio
rezultato
rodiklis
(kintamasis):
„Įmonės,
dalyvavusios
projekto
veiklose,
pajamų pokytis“

