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Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?

2020-09-30
Taip
Ne

Jei pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma ir žemiau
esanti lentelė nepildoma

Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta?

Taip

Ne

Jei atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti lentelė
nepildoma

Nr.

Institucija
1.UAB

„Siparum“

Pastabos ir pasiūlymai
Sutinkame su Aprašo 41 punkto pakeitimais, tačiau primygtinai
prašytume įrašyti formuluotę, kad Aprašo 41 punktas taikomas ir
sutartims, sudarytoms iki šio įsakymo, kuriuo keičiamas
finansavimo aprašas, priėmimo dienos. T.y. svarbu suteikti
galimybę projektų vykdytojams finansuotis nuotolinius mokymus,
kurie buvo vykdomi nuo karantino atšaukimo nepertraukiamu
laikotarpiu iki pat šių 41 punkto pakeitimų. Nes daugeliui užsienio
kapitalo įmonių net ir atšaukus karantiną taip ir nebuvo leista grįžti
į ofisus ir darbas buvo organizuojamas arba pilnai, arba dalinai
nuotoliniu būdu, vengiant nebūtinų kontaktų.
Ne karantino metu galiojusios nuostatos dėl nuotolinių mokymų
organizavimo buvo/ ir iki šiol yra, neracionalios, ir perteklinės. Jas
išpildyti gali retas nuotolinių mokymų tiekėjas. Dėl šių stipriai
varžančių nuotolinių mokymų organizavimo nuostatų didele dalimi
buvo stabdomas priemonės/ projektų įgyvendinimas. Pažymime,
kad dėl nuotolinių mokymų perteklinių reikalavimų pastaruosius
porą metų buvo keliamos diskusijos ir prašymai supaprastinti
reikalavimus ESFA projektų vadovams.
Bet kokie reikalavimai teisės aktuose, turi būti logiški ir
formuluojami taip, kad būtų išvengiama perteklinės
administracinės naštos projektų vykdytojams bei pačioms
institucijoms. Turi būti įvertinamos bei įtvirtinamos priemonės,

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma) argumentai,
kodėl neatsižvelgta į pastabas ar pasiūlymus
Neatsižvelgta.
Teisės akto nuostatų taikymas atgaline data šiuo atveju negali būti
taikomas. Kadangi Aprašo keitimo teisinis pagrindas yra Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės),
patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8
d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių patvirtinimo“, Aprašo keitimas bus tvirtinamas tik tuomet
kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, susiję su galimybe keisti projektų
finansavimo sąlygų aprašus (atitinkamai ir projektų sutartis)
paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Pereinamuoju
laikotarpiu t. y. nuo karantino režimo pabaigos iki Aprašo pakeitimo
įsigaliojimo dienos nuotoliniams mokymams bus taikomi tuo metu
galiojančiame
Apraše
nuotoliniams
mokymams
taikomi
reikalavimai.
Atkreipiame dėmesį, kad priemonė parengta pagal 2014 m. birželio
17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant
Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Bendrasis bendrosios
išimties reglamentas), kurio 6 straipsnis nustato, kad parama privalo
turėti skatinamąjį poveikį.

reikalaujančios mažiausio indėlio, tačiau nešančios tą pačią
pridėtinę vertę. Priemonių, patikrinti ar vyko mokymai yra ir kitų,
nebūtina fiksuoti IP adreso ir atlikti kitų perteklinių veiksmų.
Atsižvelgiant į tai, kad iki metų galo liko vos keli mėnesiai,
baiginėjasi projektai, labai prašytume pakeitimus atlikti kuo
skubiau.

Pažymime, kad Apraše nustatyti reikalavimai nuotoliniam mokymui
nėra sudėtingai įgyvendinami, o juos panaikinus, įgyvendinančiajai
institucijai būtų sudėtinga užtikrinti mokymo veiklų, vykdomų
nuotoliniu būdu, įgyvendinimo kontrolę ir galimybę įsitikinti, kad
mokymai vyko.

