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Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?
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

Pastabos ir pasiūlymai

1.

Lietuvos
pramonininkų
konfederacija ir
Lietuvos
inovacijų centras

Pagal Aprašą remiama veikla – originalių produktų
sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir
diegimas.
Oslo vadove (2018 nėra naudojama “netechnologinės
inovacijos”, kaip ir nenaudojama sąvoka “originalių
produktų sprendimas“.
Šios veiklos aprašymas nesisieja su Lietuvos inovacijų
plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo
2018–2020 metų veiksmų plane įvardijamu 2.3.6.
veiksmo aprašymu (žr.žemiau).
Kriterijus „1. Projektas prisideda prie Lietuvos
inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018
m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos
inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma) argumentai,
kodėl neatsižvelgta į pastabas ar pasiūlymus
Iš dalies atsižvelgta.
Diskusijose su inovacijų ekspertais dėl netechnologinių inovacijų
sutarta, kad priemone nustatyta remiama veikla remiantis Lietuvos
inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa, yra originalių produktų
sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Taip
pat Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše bus nustatyta
originalaus produkto sprendimo sąvoka: Originalus produktų
sprendimas – tai kūrybinės veiklos rezultatas, suteikiantis gaminiui
arba paslaugai naujas charakteristikas (dizaino arba rinkodaros
inovacija).
Dėl veiklos aprašymo ir strateginio dokumento sąsajų: pažymime,
kad projekto veikla turi atitikti strateginį dokumentą, šiuo atveju
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo
2018–2020 metų veiksmų plano 2.3.6 veiksmą. Nustatyta remiama
veikla neprieštarauja programai.

2.

įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano
patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos inovacijų plėtros
programos 2018–2020 metų veiksmų planas), 2 tikslo
„Didinti verslo inovacinį potencialą“ 2.3. uždavinio
„Skatinti įvairių sektorių bendradarbiavimą kuriant
inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias
inovacijas“ 2.3.6. veiksmo „Skatinti diegti originalius
dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos
procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant
meninę, kultūrinę raišką“.
Vadovaujantis priemonės PAK aprašymu, projektas
turi prisidėti prie 2.3.6. veiksmo „Skatinti diegti
originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos
procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant
meninę, kultūrinę raišką“.
Tai yra numatytos tik dvi diegtinų sprendimų rūšys:
- dizainas,
- rinkodara.
Vadovaujantis Oslo vadovu (2018):
- dizainas priskiriamas produkto inovacijai,
- rinkodara priskiriama proceso inovacijai.
Pastebėtina, kad stebėsenos rodiklio R.N.841
aprašyme nenaudojami
terminai “dizainas” ir
“rinkodara”.
Stebėsenos rodiklis: R.N.841 „Investicijas gavusioje
įmonėje gaminyje ir (ar) paslaugoje įdiegtų originalių
produktų sprendimų skaičius“
Investicijas gavusi įmonė – įmonė, gavusi bet kokios
formos paramą iš Europos regioninės plėtros fondo.
Originalus produktų sprendimas – tai kūrybinės
veiklos rezultatas, suteikiantis gaminiui arba
paslaugai naujas charakteristikas.

Atsižvelgta iš dalies.
Priemonė Nr. 13.1.2-LVPA-T-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“
bus finansuojama React EU lėšomis, kuriomis bus papildytas
Europos regioninės plėtros fondas.
Dėl apibrėžties „originalus produkto sprendimas“. Kūrybinė veikla
paprastai suprantama kaip asmens kūrybiniais sugebėjimais ir
gabumais pagrįsta veikla, kurios tikslas bei rezultatas yra intelektinė
nuosavybė, galimai kurianti pridėtinę vertę. Šiuo konkrečiu atveju
kūrybinės veiklos rezultatu suprantamas naujų charakteristikų

3.

Pasitikslinimas - ar priemonė Nr. 13.1.2-LVPA-T-861
„Kūrybiniai čekiai COVID-19“ bus finansuojama tik
iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų?
Prie šio kriterijaus pateikiami sąvokų (produktas,
gaminys, paslauga)aprašymai koreliuoja su Oslo
vadove (2018) naudojamomis sąvokomis. Tai
sveikintinas sprendimas.
Tačiau pateikiama sąvoka „Originalus produktų
sprendimas – tai kūrybinės veiklos rezultatas,
suteikiantis gaminiui arba paslaugai naujas
charakteristikas“ yra daugiaprasmis: neaišku, kas yra
„kūrybinės veiklos rezultatas“?; kaip šis „rezultatas“
koreliuoja su „rinkodaros“ ir „dizaino“ sąvokomis?
kaip apibūdinama „nauja charakteristika“? kokio tipo
„charakteristikos“ vertinamos (funkcinės, techninės,
vizualinės ir t.t.).
Rekomenduojame, stebėsenos rodiklio R.N.841
detalizavime:
- naudoti produkto (gaminio ir paslaugos)
dizaino (dizaino inovacija) ir/arba rinkodaros
inovacijų sąvokas, kurios koreliuoja su Oslo
vadovu (2018).
- Pasinaudoti pavyzdžiu - priemonėje Nr.
03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ naudotos
sąvokas.
Kriterijaus 2. Pareiškėjas yra labai maža, maža ar
vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau
kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos
produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per
trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba
pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo
dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3
pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip
50 000 Eur. pasirinkimo pagrindimas:

(funkcinių, techninių ar vizualinių) gaminiui ar paslaugai suteikimas.
Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, siūloma patikslinti originalaus
produkto sprendimo sąvoką nustatant, kad tai kūrybinės veiklos
rezultatas, suteikiantis gaminiui arba paslaugai naujas
charakteristikas (dizaino arba rinkodaros inovacija).
Patikslintas stebėsenos rodiklis R.N.841 „Investicijas gavusioje
įmonėje gaminyje ir (ar) paslaugoje įdiegtų dizaino ar rinkodaros
inovacijų skaičius“.

Atsižvelgta.
Bus patikslinta.

Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar pareiškėjas yra
finansiškai pajėgus įgyvendinti projektą. Ši priemonė
yra skirta MVĮ, kurios jau veikia ir, siekdamos
konkurencinio pranašumo, yra pasirengusios
investuoti į originalių paslaugų sprendimų kūrimą,
tobulinimą ir diegimą.
Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas
prisidės prie originalių paslaugų sprendimų
(netechnologinių inovacijų) kūrimo įsigijimo ir
diegimo skatinimo, pritaikant originalius paslaugų
sprendimus ir atitiks Veiksmų programos 13 prioriteto
„Ekonomikos atsigavimo dėl COVID-19 skatinimas ir
pasirengimas žaliajai skaitmeninei ekonomikos
transformacijai“ 13.1.2 konkretaus uždavinio
„Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti
COVID-19
pandemijos
sukeltas
pasekmes
ekonomikai“ siektinus tikslus bei prisidės prie
rezultato rodiklių „Pridėtinė vertė gamybos
sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam
darbuotojui“ ir „Investicijas gavusioje įmonėje įdiegti
gaminių ir (ar) paslaugų dizainai“ pasiekimo, nes šiuo
kriterijumi MVĮ bus skatinamos iš kūrybinių ir
kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų
įsigyti ir diegtis originalius paslaugų sprendimus, o
tai tiesiogiai turės įtakos šių įmonių produktyvumo
augimui.
Pagal priemonę bus remiama veikla - originalių
produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų)
sukūrimas ir diegimas,
Tačiau šio kriterijaus aprašyme akcentuojama tik
paslaugų sprendimų kūrimą, tobulinimą ir diegimą.
Būtina patikslinti.

