Projekto
lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 4-933 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ
STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr.
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir
Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu I skyriaus vienuoliktojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.302
„Verslo sektoriaus išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.805
„Investicijas gavusios
Procentai
įmonės pajamų
padidėjimas“ (rodiklis
naudojamas tik pradinei
reikšmei nurodyti)
R.N.843
„Investicijas
Procentai
gavusios įmonės pajamų
padidėjimas per 3 metus
po projekto
įgyvendinimo“(rodiklis
naudojamas tik galutinei
reikšmei nurodyti)
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.B.227
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP
projektams“
P.S.305
„Investicijas gavusių
Skaičius
mokslo ir studijų institucijų
pateiktos patentų paraiškos“
P.N.829
„Paduotos tarptautinės
Skaičius
patento paraiškos“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
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P.N.835

P.N.836
P.N.837
P.N.838

„Užsienio valstybėse
tiesiogiai paduotos patento
paraiškos“
„Tarptautinių patento
paraiškų pagrindu išduoti
patentai“
„Paduotos Europos patento
paraiškos“
„Gauti pranešimai apie
ketinimą išduoti Europos
patentą“
„Išduoti ir nurodytose
valstybėse galiojantys
Europos patentai“
„Gautos paieškos Europos
patentų tarnyboje
ataskaitos“
„Išduoti Bendrijos dizaino
registracijos pažymėjimai“
„Atliktos tarptautinės
dizaino registracijos“
„Užsienio valstybėse
tiesiogiai paduotų patento
paraiškų pagrindu išduoti
patentai“
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2. Pakeičiu I skyriaus tryliktojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
R.S. 302

R.N. 827

R.N.844

„Verslo sektoriaus
išlaidos MTEP,
tenkančios vienam
gyventojui“
„Investicijas gavusių
įmonių išlaidos MTEP
veikloms“ (rodiklis
naudojamas tik
pradinei reikšmei
nurodyti)
„Investicijas gavusių
įmonių išlaidos MTEP
veikloms per 3 metus
(rodiklis naudojamas
tik galutinei reikšmei
nurodyti) po projekto
įgyvendinimo“

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.

38,74

60,70

0

13 316 875
-

-

13 316 875

Eur

Eur

Eur

P.B. 202
P.B. 227

P.B. 226

„Subsidijas gaunančių
įmonių skaičius“
„Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją
paramą inovacijoms
arba MTEP
projektams“
„Įmonių,
bendradarbiaujančių su
tyrimų institucijomis,
skaičius“

Įmonės

4
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27 000

4 050 000

4

160“

Eur

Įmonės

3. Pakeičiu I skyriaus keturioliktojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.302
„Verslo sektoriaus
Eur
išlaidos MTEP,
tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.827
„Investicijas gavusių
Eur
įmonių išlaidos MTEP
veikloms“ (rodiklis
naudojamas tik
pradinei reikšmei
nurodyti)
R.N.844
„Investicijas gavusių
Eur
įmonių išlaidos MTEP
veikloms per 3 metus
po projekto
įgyvendinimo“ (rodiklis
naudojamas tik
galutinei reikšmei
nurodyti)
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.B.205
„Naujų įmonių, gavusių
Įmonės
investicijas, skaičius“
P.N.804
„Investicijas gavusiose
Visos darbo
įmonėse naujai sukurtos
dienos
ilgalaikės darbo vietos“
ekvivalentai
(rodiklis naudojamas
tik pradinei reikšmei
nurodyti)
P.N.814
„Investicijas gavusių
Skaičius
įmonių sukurti gaminių,

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.

38,74

60,70

0

3 900 000
-

-

3 900 000

0

241

0

120

0
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-

0
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paslaugų ar procesų
prototipai (koncepcijos)“
P.N.840

P.N.848

„Įvertintos galutinio
produkto bandomosios
partijos“
„Investicijas gavusiose
įmonėse naujai
sukurtos ilgalaikės
darbo vietos per 1
metus po projekto
įgyvendinimo“ (rodiklis
naudojamas tik
galutinei reikšmei
nurodyti)

Skaičius
0

27

-

466“

Visos darbo
dienos
ekvivalentai

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašą:
3.1. Papildau 111 punktu:

„111.

R.N.843

„Investicijas
gavusios įmonės
pajamų
padidėjimas per
3 metus
po
projekto
įgyvendinimo“

Procentai

Pajamos– ekonominės
naudos padidėjimas dėl
veiklų,
tiesiogiai
susijusių
su
įgyvendinamu projektu.
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.

3.2. Papildau 112 punktu:

Įvedamas

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.805-2;
B – rodiklis R.N.805-1.

Pirminiai
šaltiniai:
projekto
vykdytojo
finansinės atskaitomybės
dokumentai,
pajamų
pažymos ar kiti pajamų
rodiklį
fiksuojantys
dokumentai.
Antriniai
šaltiniai:
kita pateikta projekto
vykdytojo informacija,
įgyvendinančiosios
institucijos
teikiama
informacija, 2014–2020
metų Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
posistemis (SFMIS2014).

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami
finansinės
atskaitomybės
dokumentai,
pažymos ir kiti
dokumentai,
patvirtinantys
per 3 metus po
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigos
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę.

Už
stebėsenos
rodiklio pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą stebėsenos
rodiklio
reikšmę teikimą
pirminiuose
šaltiniuose
yra
atsakingas projekto
vykdytojas.
Už
stebėsenos rodiklio
duomenų apie
pasiektą stebėsenos
rodiklio
reikšmę registravimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakinga
įgyvendinančioji
institucija“.

„112.

R.N.844

„Investicijas
gavusių įmonių
išlaidos
MTEP
veikloms per 3
metus
po
projekto
įgyvendinimo“

Eurai

MTEP – moksliniai
tyrimai
ir
eksperimentinė plėtra.
Moksliniai
tyrimai
suprantami
kaip
pramoniniai
tyrimai,
kurie
apibrėžti
Bendrojo
bendrosios
išimties
reglamento
2 straipsnio 85 punkte.
Eksperimentinė plėtra
suprantama
kaip
bandomoji
taikomoji
veikla, kuri apibrėžta
Bendrojo
bendrosios
išimties
reglamento
2
straipsnio 86 punkte.
Išlaidos
MTEP
veikloms suprantamos
kaip įmonės skiriamos
lėšos MTEP veikloms
vykdyti.
Įmonė suprantama taip,
kaip
ji
apibrėžta
Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatymo 2
straipsnio 6 ir 19 dalyse.
Investicijas
gavusi
įmonė
–
įmonė,
gavusi bet
kokios
formos finansavimą iš
Europos
regioninės
plėtros fondo.

3.3. Papildau 1113 punktu:

Įvedamas

Sumuojamos investicijas
gavusios įmonės išlaidos
MTEP projektams per 3
metus po projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos,
laikant, kad projektui
pasibaigus,
išlaidos
MTEP veikloms lygios
nuliui eurų.

Pirminiai šaltiniai:
MTEP metinė statistinė
ataskaita,
teikiama
Lietuvos
statistikos
departamentui, įmonės
finansinės
atskaitomybės
dokumentai,
pažymos
ir
kiti
dokumentai,
patvirtinantys pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę.
Antriniai šaltiniai: kita
projekto
vykdytojo
pateikta
informacija,
įgyvendinančiosios
institucijos
teikiama
informacija, 2014–2020
metų Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
posistemis (SFMIS2014).

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami
įmonės
finansinės
atskaitomybės
dokumentai,
MTEP metinė
statistinė
ataskaita,
teikiama
Lietuvos
statistikos
departamentui,
pažymos ir kiti
dokumentai,
patvirtinantys
per
3
metus
po
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigos
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę

Už
stebėsenos
rodiklio pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą stebėsenos
rodiklio
reikšmę teikimą
pirminiuose
šaltiniuose
yra
atsakingas projekto
vykdytojas.
Už
stebėsenos rodiklio
duomenų apie
pasiektą stebėsenos
rodiklio
reikšmę registravimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakinga
įgyvendinančioji
institucija“.

„113.

P.N.848

„Investicijas
gavusiose
įmonėse naujai
sukurtos
ilgalaikės darbo
vietos per 1
metus
po
projekto
įgyvendinimo“

Visos darbo
dienos
ekvivalentai

Darbo
vieta
–
investicijas
gavusios
įmonės veiklai vykdyti
naujai sukurta darbo
vieta. Neįskaičiuojamos
vien
tik
projekto
veikloms vykdyti naujai
sukurtos darbo vietos.
Darbo vietos turi būti
užimtos
(neužimtos
darbo
vietos
nėra
skaičiuojamos).

Įvedamas

Sumuojamos investicijas
gavusiose įmonėse naujai
sukurtos
ilgalaikės
darbo vietos, naudojant
visos
darbo
dienos
ekvivalentus,
per
1
metus po projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos.

Pirminiai šaltiniai:
įmonės etatų sąrašai,
darbo sutarčių pažymos,
įsakymai dėl darbuotojų
priskyrimo
ir
kiti
dokumentai,
patvirtinantys
investicijas
gavusiose
įmonėse
dirbančių
darbuotojų skaičių (visos
darbo
dienos
ekvivalentais).
Antriniai šaltiniai:
kita projekto vykdytojo
pateikta
informacija,
įgyvendinančiosios
institucijos
teikiama
informacija, 2014–2020
metų Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
posistemis (SFMIS2014).

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami
įmonės
etatų
sąrašai, darbo
sutarčių
pažymos,
įsakymai
dėl
darbuotojų
priskyrimo ir
kiti
dokumentai,
patvirtinantys
per 1 metus po
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigos
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę.

Už
stebėsenos
rodiklio pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą stebėsenos
rodiklio
reikšmę teikimą
pirminiuose
šaltiniuose
yra
atsakingas projekto
vykdytojas.
Už
stebėsenos rodiklio
duomenų apie
pasiektą stebėsenos
rodiklio
reikšmę registravimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakinga
įgyvendinančioji
institucija.“

