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Pastabos

ŪM pozicija

Susipažinus su priemonės „REGIO INVEST LT+“ Atsižvelgta
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektu (toliau - Aprašas),
norėtume pasiūlyti pakeitimus:
Aprašo III skyriaus 16.2 punkte nurodyta, kad paramos negali
siekti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybės. Tačiau
Aprašo priedo (14 psl. ) 1.3.1 punkte nurodyta, kad paramos
negali siekti ir įmonės, įsikūrusio už minėtų miestų ribų, t. y.
įmonės, esančios Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų
savivaldybių teritorijose.
Taigi, pagal minimą priemonę negalės siekti paramos rimtos
paslaugų ir gamybos įmonės įsikūrusios Kauno rajone.
Atkreipiame dėmesį, kad Kauno rajono savivaldybės teritorija
nuo Kauno miesto yra nutolusi 40-50 km spinduliu. Įmonės,
veikiančios nutolusiose Kauno rajono savivaldybės teritorijos
vietovėse negalės vystyti verslo, kur šiuo metu ir taip sunkus
pragyvenimo lygis bei pastebimai didelė bedarbystė, trūksta
darbo vietų.
Taip pat kyla grėsmė, kad gali sustoti milijoniniai investiciniai
projektai pradėti Kauno LEZ ir kitose savivaldybės
teritorijose.

Vidmantas Lapė, VLD Analizuojant viešai prieinamą Regio Invest Lt + priemonės Atsižvelgta
Solutions direktorius
Aprašą Nr.1 ir 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos
administravimo darbo grupės 2014 10 17 d. dokumentą
„Pasiūlymai dėl projektą atrankos kriterijų nustatymo ir
keitimo", stebimas akivaizdus prieštaravimas, dėl kurio gali

ŪM argumentai
Aprašas patikslintas. Pagal priemonę
projektai negalės būti įgyvendinami
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų
savivaldybių teritorijoje. Miestų rajonų
teritorijoje
projektai
galės
būti
įgyvendinami.

Aprašas patikslintas. Pagal priemonę
projektai negalės būti įgyvendinami
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų
savivaldybių teritorijoje. Miestų rajonų
teritorijoje
projektai
galės
būti
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3.

būti pažeisti regioninės plėtros ir lygiateisiškumo principai.
Iškyla rimta problema verslo įmonėms, vykdančioms ir
planuojančioms veiklą vykdyti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
rajoną savivaldybių teritorijose bei siekti ES SF paramos.
Pagal Aprašo projekto Nr.1 I priedo „Metodiniai nurodymai
vertintojams dėl projektų atitikties bendriems reikalavimams",
minėtos verslo įmonės negali teikti paraiškų paramai pagal šią
priemonę. Tačiau kitame dokumente „Pasiūlymai dėl atrankos
kriterijų nustatymo ir keitimo" minėto kriterijaus aprašyme
paaiškinta, kad projektas gali būti vykdomas šią didžiųjų
miestų rajonų savivaldybių teritorijose, esančiose už miesto
ribų."
Manome, kad Apraše Nr.1 yra įsivėlusi klaida.

įgyvendinami.

Kita problema iškyla ir dėl Aprašo Nr.1 II priedo „Projekto Atsižvelgta
naudos ir kokybės vertinimo lentelė" vertinimo kriterijaus (4)
„Projektas prisideda prie konkrečios Integruotų teritorijų
vystymo programos (ITVP) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo."
Kadangi šiuo metu dar nepatvirtintos visos ITV programos, tai
šis kriterijus yra abejotinas. Siekiant greičiau paleisti šios
priemonės kvietimą, būtina arba išmesti minimą kriterijų, arba
naudoti tik tikslinių teritorijų kriterijų. Norint pilnai vadovautis
šiuo kriterijumi būtina sulaukti ITV programą patvirtinimo
visuose regionuose.

Aprašas
patikslintas.
Įgyvendinant
projektą, atsižvelgiama į konkretaus
regiono specifiką.
Prioritetas bus teikiamas projektams, kurie
prisidės prie konkrečios ITVP tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo. Bus vertinama, ar
projektas yra įgyvendinamas tikslinėje
teritorijoje arba su tiksline teritorija
susietoje teritorijoje ir prisideda prie
bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto
rezultato rodiklio pasiekimo.
Tokiu būdu praplečiama tinkama projektų
įgyvendinimo teritorija. Visos ITVP bus
patvirtintos iki kovo mėnesio, tuo tarpu
planuojamas kvietimo teikti paraiškas
laikotarpis dar bus nepasibaigęs.

Simonas Žunda,
Susipažinau su Regio Invest LT+ aprašu ir teikiu pastebėjimus Atsižvelgta
VšĮ "Consensus Europae" dėl prioritetinių balų:
iš dalies
direktorius

Šis kriterijus ir jo paaiškinimas patvirtintas
2014 m. gruodžio 11 d. 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
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Kriterijų Nr. 5 siūlyčiau papildyti Aukštų ir vidutiniškai aukštų
technologijų sektoriumi už vidutiniškai aukštas 1 balas, už
aukštas 2 balai, likę 3 balai paskirstomi pagal darbo našumo
augimą.
Darbo našumą geriausia vertinti atskaitos tašku imant vidutinį
darbo našumą tam tikrame sektoriuje, kadangi skirtingose
veiklos rūšyse našumas skiriasi. Siekiant užtikrinti pareiškėjų
lygiateisiškumą, reikėtų vertinti jų prognozuojamo našumo
pokytį nuo tai veiklai taikomo vidutinio statistinio našumo.

programos stebėsenos komiteto posėdyje,

todėl jokie taisymai nėra galimi.
Atkreiptinas dėmesys, kad priemonė
atitinka
2014–2020
m.
Veiksmų
programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir
vidutinio
verslo
konkurencingumo
skatinimas“ 3.3. investicinio prioriteto
„MVĮ gebėjimų augti regioninėse,
nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose ir
inovacijų diegimo procesuose rėmimas“
3.3.1. konkretaus uždavinio „Padidinti
MVĮ produktyvumą“ įgyvendinimo.
Prioritetas yra teikiamas modernių
technologijų, o ne aukštų ir vidutiniškai
aukštų technologijų (AVAT) diegimui.
Todėl vertinant projektus, skirti balus už
AVAT diegimą yra netikslinga.
ES struktūrinių fondų investicija yra skirta
konkrečiai įmonei, įmonė už ją turės
atsiskaityti. Darbo našumo pokyčiai
vertinami
ne
konkrečioje
šakoje
(sektoriuje), o įmonėje, nes ES struktūrinių
fondų investicijos tikslas – pamatyti
apčiuopimą naudą įmonės atžvilgiu.
Todėl, darbo našumą tikslinga vertinti
įmonės mastu, t. y. lyginti darbo našumą
iki ir po modernių technologijų įdiegimo.
Bus vertinamas, ar ir kiek išauga darbo
našumas, įdiegus modernias (inovatyvias)
technologijas.
Didesnis balas bus teikiamas tiems
pareiškėjams, kurių darbo našumas,
įdiegus modernias technologijas, 3 metais
po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos
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bus didesnis. (Remiamasi pateiktu verslo
planu).
Projektai surikiuojami nuo didžiausią
darbo našumą numatančių projektų iki
mažiausią darbo našumą numatančių
projektų. 5 balai suteikiami pirmiesiems 20
proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc.
projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas
paskutiniams 20 proc. projektų.
Jeigu pirmieji projektai, numatantys
vienodą darbo našumą, sudaro daugiau nei
20 proc. projektų, tuomet visiems jiems
suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai
suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių
projektų, 3 balai – kitiems 20 proc.
projektų ir t. t.
Pastaba dėl projektu sukuriamų naujų darbo vietų skaičiaus:
Neatsižvelgta Priemonė „Regio Invest LT+“ yra skirta
Teikiant balus rekomenduojame taikyti prašomos ES paramos
išskirtinai
regionams.
Numatoma
santykį su naujai kuriamomis darbo vietomis.
finansuoti ne tik modernių technologijų
Nes gali būti mažesnių projektų, kurie sukuria proporcingai
diegimą, pastato statybą bei inžinerinių
daug darbo vietų gaunamai ES paramai.
tinklų įrengimą, bet ir darbo užmokestį
darbuotojams, dirbsiantiems su įdiegtomis
technologijomis bei jų apmokymą ir
atvežimą.
Didesnius balus numatoma skirti tiems
projektams, kurie kurs didesnį darbo vietų
skaičių, taip pat sukurtose darbo vietose
dirbantiems asmenims numatys mokėti
didesnį nei vidutinis šalies darbo
užmokestis bei daugiau investuos į
ilgalaikį, su projektu susijusį turtą, dėl ko
padidėja projekto vertė.
Investicijų dydžio ir sukurtų darbo vietų
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4.

Asociacija
„Žinių Siūlome Apraše „Regio“ įvardinti pridėtinės vertės sąvoką, nes Atsižvelgta
ekonomikos forumas“
pridėtinė vertė yra naudojama apskaičiuojant darbo našumą,
kuris yra privalomas rezultato rodiklis.
Apraše „Regio“ 4 priede nurodymas, kad „Balai skaičiuojami Atsižvelgta
pagal formulę (balai pagal konkretų kriterijų dauginami iš
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santykį apibrėžia ir numatytas tinkamumo
kriterijus
„3.2. Pareiškėjo privačių investicijų dydis į
investicijų projektą ne mažesnis kaip 0,2
mln. eurų ir nuo investicijų projekto
pradžios pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip
10 (dešimt) tiesiogiai su investicijų
projektu susijusių naujų darbo vietų ir
išlaikys šias darbo vietas ne mažiau kaip 3
metus nuo pirmosios priėmimo į darbo
vietą dienos.1“
Paaiškinimai: Siekiama skatinti įmones
investuoti į modernios (inovatyvios)
gamybos ir (ar) paslaugų verslo pradžią ir
plėtrą. Todėl pagal priemonę finansuojami
tik tokie projektai, kurių pareiškėjo
privačių investicijų dydis į investicijų
projektą ne mažesnis kaip 0,2 mln. eurų
ir nuo investicijų projekto pradžios (per
projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį)
pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 10
(dešimt) tiesiogiai su investicijų projektu
susijusių naujų darbo vietų ir išlaikys
šias darbo vietas ne mažiau kaip 3 metus
nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą
dienos.
Aprašas patikslintas.

Aprašas
patikslintas.
skaičiuojami
pagal

Kriterijus patvirtintas 2014 m. gruodžio 11 d. 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdžio metu.

Balai
bus
formulę:
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daugiklio ir sudedama): 1*5+2*3+3*7+4*1+5*3“ yra
netikslus, nes atlikus paskaičiavus pagal šią formulę,
naudojant maksimalius galimus kriterijų įverčius, nurodytus 4
priedo lentelės stulpelyje „Vertinimo skalė“, gauname tik 95
balus. Manome, kad prie 4 kriterijaus stulpelyje „Vertinimo
skalė“ padaryta klaida. Reikalingas patikslinimas.

1*5+2*4+3*4+4*2+5*5.

Aprašo „Regio“ 26 punkte įvardinta nuostata, kad „Kryžminis Atsižvelgta
finansavimas negali viršyti 10 procentų projekto tinkamų
išlaidų“, tačiau įvardijant Aprašo „Regio“ 34.2.1. punkte 4
išlaidų kategoriją, nurodoma, kad šios išlaidos gali sudaryti ne
daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir
Aprašo „Regio“ 34.2.2. punkte 5 išlaidų, nurodoma, kad šios
išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto
tinkamų finansuoti išlaidų. Susumavus gaunasi – 20 proc.
Reikalingas patikslinimas.
Rezultato rodiklis „Paremtos įmonės darbo našumo didėjimas Atsižvelgta
per 3 m. po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos“ ir
produkto rodiklis „Paremtos įmonės darbo našumo didėjimas
per 3 m. po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos“ yra
prioritetiniai ir tik jie abudu privalomi visiems pareiškėjams,
tačiau pagal kokybės ir naudos vertinimo kriterijus su šiais
rodikliais susijusiems kriterijams yra skiriama atitinkamai 15
(5-asis kriterijus) ir 25 balai (1-asis kriterijus) iš 100 galimų
(neproporcingai mažai). Siūlome patikslinti vertinimo kriterijų
svorius kokybės ir naudos vertinime taip:
o 1-asis kriterijus – 25 balai;
o 2-asis kriterijus – 20 balai;
o 3-asis kriterijus – 20 balai;
o 4-asis kriterijus – 10 balai;
o 5-asis kriterijus – 25 balai.

Aprašas patikslintas. Yra suformuluotas
naujas punktas, kad, taikant kryžminį
finansavimą, abiejuose punktuose minimos
išlaidos negali viršyti 10 procentų projekto
tinkamų finansuoti išlaidų.

Aprašas patikslintas. Naudos/kokybės
vertinimas balais pakoreguotas. Balai bus
skaičiuojami
pagal
formulę:
1*5+2*4+3*4+4*2+5*5.
Atkreiptinas dėmesys, kad privalomi pagal
aprašą yra šie rodikliai (patikslinti):
22.4. rezultato rodiklis „Investicijas
gavusios
įmonės
darbo
našumo
padidėjimas “, kodas R.N.804;
22.6. produkto rodiklis „Investicijas
gavusiose įmonėse naujai sukurtos
ilgalaikės darbo vietos“, kodas P.N.804.

Projektų kokybės ir naudos vertinimui taikomas paraiškų Neatsižvelgta Kriterijai ir jų paaiškinimai yra patvirtinti
tarpusavio lyginimo metodas, kai paraiškos pagal atitinkamus
2014 m. gruodžio 11 dienos. Stebėsenos
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Aprašo „Regio“ 4 priede įvardijamus kriterijus surikiuojamos
nuo didžiausio kriterijaus mato rodiklio ir mažiausio pagal
absoliučius rodiklius, neįvertina įmonių investicijų ir darbo
vietų kūrimo specifikos skirtingose ūkio sektoriuose. Jei nebus
atsisakyta šios metodo, tada esant tokiam atvejui, siūlome
patikslinti vertinimo metodiką šiomis nuostatomis:

komiteto posėdyje, todėl šiuo metu jie
negali būti keičiami.
Manome,
kad
netikslinga
apriboti
pareiškėjo investicijų pagal išlaidų
kategorijas. Pareiškėjas galės investuoti ir
nuosavas lėšas, kurios nepriskirtinos
tinkamų išlaidų kategorijai.

o 3-asis kriterijus. Bus skaičiuojamos pareiškėjo
investicijos į ilgalaikį, su projektu susijusį turtą,
atėmus gauto finansavimo dydį. Investicijoms į
ilgalaikį turtą priskiriamos 3-čia ir 4-ta išlaidų
kategorijos, įvardintos Aprašo 34.1.3. ir 34.1.4.
punktuose. Didesnis balas bus skiriamas tiems
pareiškėjams, kurių investicijos į ilgalaikį turtą
bus didesnės vertės.

3 kriterijus. Pareiškėjo bendras projekto
investicijų dydis.
Kriterijaus
apskaičiavimas.
Bus
skaičiuojamos pareiškėjo investicijos į
ilgalaikį, su projektu susijusį turtą, atėmus
gauto finansavimo dydį. Didesnis balas bus
skiriamas tiems pareiškėjams, kurių
investicijos bus didesnės vertės.
Projektai surikiuojami nuo didžiausias
investicijas numatančių projektų iki
mažiausiai
investicijų
numatančių
projektų. 5 balai suteikiami pirmiesiems 20
proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc.
projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas
paskutiniams 20 proc. projektų.
Jeigu pirmieji projektai, numatantys
vienodą investicijų dydį sudaro daugiau
nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems
suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai
suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių
projektų, 3 balai – kitiems 20 proc.
projektų ir t. t.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas
tik projekto vertinimo metu.
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o 4-asis kriterijus. Prioritetas bus teikiamas
projektams, kurie prisidės prie konkrečios ITVP
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo esant šiems
tipiniams atvejams: (1) Jeigu projektas
įgyvendinamas ITVP tikslinėje teritorijoje,
skiriama 5 balai; (2) Jeigu projektas
įgyvendinamas konkrečioje ITVP tikslinėje
teritorijoje ir prisideda prie bent vieno
konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio
pasiekimo, skiriama 10 balų;
(3) Jei
netenkinamos 1 ir 2 atvejo sąlygos, skiriama 0
balų.

4 kriterijus. Įgyvendinant projektą,
atsižvelgiama į konkretaus regiono
specifiką.
Prioritetas bus teikiamas projektams, kurie
prisidės prie konkrečios ITVP tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo. Bus vertinama, ar
projektas yra įgyvendinamas tikslinėje
teritorijoje arba su tiksline teritorija
susietoje teritorijoje ir prisideda prie
bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto
rezultato rodiklio pasiekimo.
Jeigu projektas įgyvendinamas tikslinėje
teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su
tiksline teritorija ir prisideda prie bent
vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato
rodiklio, skiriama 5 balai, priešingu atveju
skiriama 0 balų.

o 5-asis kriterijus. Didesnis balas bus teikiamas
tiems pareiškėjams, kurių darbo našumo
augimas, įdiegus modernias technologijas, bus
didesnis (remiamasi pateiktu verslo planu).
Nepriklausomai nuo to, ar projektą numato
įgyvendinti naujai įsisteigusi įmonė ar veikianti
įmonė, laikoma, kad paraiškos teikimo
momentu darbo našumas yra lygus darbo
našumo vidurkiui Lietuvoje atitinkamame ūkio
sektoriuje 2013 m., kuriame veikia ir
įgyvendina projektą įmonė (LR statistikos
departamento informacija).

5 kriterijus. Naujai veikiančios įmonės
darbo našumas negali būti prilyginamas
vidutiniam darbo našumui tame sektoriuje,
nes nėra istorinių duomenų tą patvirtinti.
Todėl naujai įsteigtų įmonių atveju darbo
našumą prilyginame 0, o veikiančių įmonių
atveju – darbo našumą paraiškos pateikimo
momentu.
Projektu siekiama padidinti įmonės darbo
našumą. Bus vertinamas, ar ir kiek išauga
darbo našumas, įdiegus modernias
(inovatyvias) technologijas.
Didesnis balas bus teikiamas tiems
pareiškėjams, kurių darbo našumas,
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įdiegus modernias technologijas, 3 metais
po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos
bus didesnis. (Remiamasi pateiktu verslo
planu).
Projektai surikiuojami nuo didžiausią
darbo našumą numatančių projektų iki
mažiausią darbo našumą numatančių
projektų. 5 balai suteikiami pirmiesiems 20
proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc.
projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas
paskutiniams 20 proc. projektų.
Jeigu pirmieji projektai, numatantys
vienodą darbo našumą, sudaro daugiau nei
20 proc. projektų, tuomet visiems jiems
suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai
suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių
projektų, 3 balai – kitiems 20 proc.
projektų ir t.t.
Nesant istorinių duomenų dėl darbo
našumo, t. y. kai projektą numato
įgyvendinti naujai įsisteigusi įmonė
laikoma, kad paraiškos teikimo momentu
darbo našumas yra lygus 0.

