2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19
pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas
aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos
atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860
„E. komercijos modelis COVID-19“
projektų finansavimo sąlygų aprašo
4 priedas
(Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto
„Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir
tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti, forma)
INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 13 PRIORITETO „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI,
SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS
ATGAIVINIMUI“ PRIEMONĖS NR. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠO NUOSTATOMS IR PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Pareiškėjų vykdomos veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) (taikoma vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir
pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860
„E. komercijos modelis COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 19.2 papunkčio nuostatoms).
Veiklos pavadinimas ir 2018
m.
pardavimo 2019
m.
pardavimo 2020
m.
pardavimo
EVRK 2 red. kodas
pajamos, Eur
pajamos, Eur
pajamos, Eur
Pareiškėjo
vykdoma Veikla Nr. 1
veikla (-os) pagal EVRK Veikla Nr. 2
2 red.
Veikla Nr. 3
Veikla Nr. n
Iš viso, Eur:

1.1. Iš viso pajamų, Eur (turi sutapti su pelno (nuostolių)
ataskaitoje nurodyta suma eilutėje „Pardavimo
pajamos“)
1.2. Pajamų suma iš veiklų, nesusijusių su pačios įmonės
pagamintos produkcijos pardavimu, Eur
1.3. Pajamų suma iš pačios įmonės pagamintos
produkcijos, Eur
1.4. Pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamų
vidurkis per 3 finansinius metus iki paraiškos
pateikimo, Eur (jei įmonė veikia trumpiau nei
3 metus, vedamas mėnesio vidurkis ir dauginama iš
12 mėn.)
2. Pareiškėjo remiamos veiklos (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 10 punkto nuostatoms).
2.1. Projekte vykdoma veikla
Pažymėti
Klientų savitarnos sprendimai gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos
platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus.
Išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos
platformas sprendimus.

□
□

Įmonės turimi klientų savitarnos sprendimai.

Aprašyti esamus įmonės procesus, kokios kyla problemos,
ko trūksta, ką reikia patobulinti. Nurodyti naudojamą
išteklių valdymo sistemą (jei naudoja), licencijuotus išteklių
valdymo sistemos modulius ir klientų skaičių.
Jei neturi klientų savitarnos sprendimų, nepildoma.

2.2. Projekte numatomi diegti klientų savitarnos sprendimai

2.2.1.

Klientų savitarnos
sprendimas
(nurodyti)
Poreikis

Klientų savitarnos sprendimo aprašymas
Aprašyti svarbiausias problemas, diegiamų sprendimų poreikį, nurodyti, kas keičiama (jei
taikoma), nurodyti licencijų kiekio poreikį

Klientai

Nurodyti, kas bus savitarnos sprendimo klientais (pavyzdžiui, galutiniai vartotojai ir fiziniai
asmenys (B2C) ar tarpininkai / didmenininkai, mažmenininkai ir verslo atstovai ir panašiai
(B2B, B2G) ir kita.)

Rezultatai

Aprašyti, ko tikimasi, kai bus įdiegtas klientų savitarnos sprendimas.

Terminai

Pateikiami konkretūs pagrindinių projekto etapų terminai ir galutinis terminas, iki kada
visiškai funkcionuos e. komercijos modelio sistema

Sprendimų aprašymas

Aprašyti, kaip funkcionuos planuojama sukurti e. komercijos modelio Sistema, tiek iš kliento,
tiek iš įmonės valdymo pozicijų, kad būtų užtikrintas nuotolinis klientų aptarnavimas

2.2.1.1. Interneto svetainės ir kitų modulių sąveikos su klientų savitarnos sprendimais funkcionalumas ir jam keliami reikalavimai
Sritis (modulis)

Pagrindiniai funkciniai reikalavimai

1.
2.
n.
2.3. Išteklių valdymo sistemos integracijos pobūdis ir funkcionalumas, kuris užtikrina klientų kokybinį nuotolinį aptarnavimą
Aprašyti, kokie išteklių valdymo sistemos moduliai bus integruojami, kokia bus integracija su klientų savitarnos sprendimu (-ais). Aprašyti
modifikuotinus programinės įrangos modulius, reikalingus klientų nuotoliniam aptarnavimui, ir pagrįsti modifikavimo poreikį, kad jis yra
būtinas e. komercijos modelio sistemai (pavyzdžiui, kainodaros modulio modifikavimas)
Sritis (modulis)
1.
2.
n.

Pagrindiniai funkciniai reikalavimai

Patvirtinu, kad komerciniai pasiūlymai pateikti pagal Aprašo 4 priedo 2 punkte pateiktą projekto veiklų aprašymą

Taip

(Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

3.1. Fiksuotųjų projekto išlaidų sumų lentelė (Lentelė pildoma, jeigu projekto įgyvendinimo metu planuojama pirkti iš išorės tiekėjo)
Kaina, Eur be
Dokumentai, įrodantys pagal fiksuotąsias
Komercinį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, komercinio
pridėtinės
projekto išlaidų sumas (toliau – fiksuotoji suma)
Eil. Nr.
pasiūlymo data ir numeris
vertės
apmokamų rezultatų pasiekimą (bus įtraukiama į
mokesčio
projekto sutartį)
Išlaidų kategorija Nr. 4 pagal Aprašo 45 punkto lentelę
Išlaidų pavadinimas Nr. 1
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Fiksuotoji suma:

0,00

Išlaidų pavadinimas Nr. 2
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
Fiksuotoji suma:
Išlaidų kategorija Nr. 5 pagal Aprašo 45 punkto lentelę
n.
...

0,00
...

...

3.2. Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių lentelė (Lentelė pildoma, kai projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojo darbuotojai
vykdys su e. komercijos modelio diegimu būtinas užduotis)

Darbuotojo,
vykdančio projekto
veiklas, pareigos

Darbuotojo,
vykdančio
projekto veiklas,
vardas ir
pavardė

Projekto
Darbo
įgyvendinimo
Darbuotojui
užmokesčio
metu
nustatytos
fiksuotasis planuojamų
tinkamos
įkainis*,
dirbti darbo
finansuoti darbo
Eur/val.
valandų
užmokesčio išlaidos
skaičius

Darbuotojas Nr. 1
Darbuotojas Nr. 2
<...>
Darbuotojas Nr. n
Darbo užmokesčio
tinkamų finansuoti
išlaidų suma, iš viso:

Projekto įgyvendinimo metu
planuojamų dirbti darbo valandų
skaičiaus pagrindimas ir
dokumentai, įrodantys pagal
fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto
įkainius (toliau – fiksuotasis įkainis)
apmokamų rezultatų pasiekimą (bus
įtraukiama į projekto sutartį)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Pareiškėjo vykdomos veiklos pagal EVRK 2 red. kodas, kurio fiksuotasis įkainis naudojamas
skaičiavimui, ir jo pasirinkimo paaiškinimas:
<nurodomas EVRK 2 red. kodas ir paaiškinimas>
4. Pareiškėjo pajamų augimo potencialas (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 2 priedo 1 punkto nuostatoms).
Paraiškos pateikimo metais (2021 m.)
N+1
(pagal
patvirtintos
finansinės
atskaitomybės (pirmais metais po projekto
dokumentus už 2020 m.), Eur
pabaigos), Eur
4.1. Pardavimo pajamos (turi sutapti su pelno
(nuostolių) ataskaitoje nurodyta suma eilutėje
„Pardavimo pajamos“), Eur
4.2. Pajamų pokytis, Eur
4.3. Prašomas investicijos dydis, Eur
4.4. Viešųjų Investicijų poveikis pareiškėjo pajamų
padidėjimui, proc.

4.5. Rezultato stebėsenos rodiklis „Investicijas
gavusios įmonės pajamų padidėjimas, proc.“
4.6. Planuojamo pajamų augimo pagrindimas
(paaiškinti, kuo remiantis planuojama, kad pajamos
augs būtent tiek, kiek planuojama) aprašyti
5. Pareiškėjo pajamos (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 2 priedo 2 punkto nuostatoms) (pildoma, jei pareiškėjas neteikia
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mėnesinių PVM deklaracijų).
Vertinamas laikotarpis

Vertinamo laikotarpio mėnuo

Ekonominės veiklos pajamos už Vidutinės mėnesio
vertinamą mėnesį
vertinamą laikotarpį

pajamos

už

2019 m. lapkričio mėn.
2019 m. gruodžio mėn.
2020 m. sausio mėn.
2020-11–2021-01
2020 m. lapkričio mėn.
2020 m. gruodžio mėn.
2021 m. sausio mėn.
Pajamų sumažėjimas lyginant 2019 m. lapkričio 1 d.–2020 m. sausio 31 d. ir 2020 m. lapkričio 1 d.–
2021 m. sausio 31 d. laikotarpius
Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m.
sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip
30 procentų.
2019-11–2020-01

6. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui.
Pateikite informaciją apie pareiškėjo gautą per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo ir planuojamą gauti valstybės pagalbą, de minimis pagalbą
ir kitą paramą projektui.
Planuojama gauti
Gautos pagalbos suma
Pagalbos teikėjas
Pagalbos suteikimo data
pagalbos suma (ne iš
Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų
ministerijos)

6.1. Visa de minimis pagalba
6.2. De minimis pagalba, suteikta
tinkamoms
projekto
išlaidoms
kompensuoti
7. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.
7.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų
finansavimo šaltinių (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) (kryžminio finansavimo atveju), Europos socialinio fondo (toliau
– ESF), kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar
panašiai)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas
□Taip
sumas ir kita)

□Ne
7.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF (kryžminio
finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės
paramos ar panašiai?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)
□Taip

□Ne
7.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF
(kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos
ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius
etapus)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas
□Taip
sumas ir kita)

□Ne
Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.
________________________________________
_________________
___________________________
(Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)
(parašas)
(vardas ir pavardė)

