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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS VADOVO UŽDUOTYS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO
PARAMOS AGENTŪROS VEIKLOS 2017 METŲ UI KETVIRTĮ VERTINIM O RODIKLIAI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS
AGENTŪROS VADOVO MĖNESINĖS ALGOS
KINTAMĄJA! DALIAI 2017 METŲ IV KETVIRTĮ NUSTATYTI
EiL
Nr.

1.

Vadovo užduotys ir įstaigos veiklos
2017 metų III ketvirtį vertinimo rodikliai
įstaigos vadovo mėnesines algos kintamajai
daliai 2017 metų IV ketvirtį nustatyti
Planinių projektų (valstybės ir regionų)
vertinimas

Siekiama reikšmė ir jos pasiekimo
laikotarpis

<54 kalendorinės dienos
Reikšmės apskaičiavimas: imamas
suminis laiko tarpas kalendorinėmis
dienomis nuo kiekvienos paraiškos
registravimo iki jos vertinimo ataskaitos
patvirtinimo ir dalijama iš įvertintų
paraiškų
skaičiaus.
Į
reikšmės
apskaičiavimą įtraukiamos paraiškos,
kairių vertinimas baigtas per laikotarpį
nuo 2017-07-01 iki 2017-09-30.

2.

Konkursinių projektų vertinimas

Reikšmė ketvirtinė.
<81 kalendorinė diena
Reikšmės
apskaičiavimas:
imamas
suminis laiko tarpas kalendorinėmis
dienomis nuo galutinio paraiškų teikimo
termino pabaigos
iki
kiekvienos
paraiškos
vertinimo
ataskaitos
patvirtinimo ir dalijama iš įvertintų
paraiškų skaičiaus. Esant tęstiniam
kvietimui imamas suminis laiko tarpas
kalendorinėmis dienomis nuo kito

Mėnesinės algos kintamosios
dalies dydis už kiekvieno rodiklio
įgyvendinimą, proe.

Rizika, kuriai esant gali
būti nepasiektos nustatytos
rodiklių reikšmės**

2 (jei faktinė reikšmė >60
kalendorinių dienų, kintamoji dalis
už šio rodiklio įgyvendinimą
neskiriama; apskaičiuojant
kintamosios dalies dydį, kai
rodiklio faktinė reikšmė yra
intervale (54;60) kaip pagrindas yra
imamos 6 kalendorinės dienos,
pvz., jei faktinė reikšmė yra 58
kalendorinės dienos, skiriama 33,3
proc. šio rodiklio maksimalaus
dydžio, t y. 0,67 proc. - 2% x (60 58.)/6)
15 (jei faktinė reikšmė >90
kralendorinių dienų (arba >150
kalendorinių dienų*), kintamoji
dalis už šio rodiklio Įgyvendinimą
neskiriama; apskaičiuojant
kintamosios dalies dydį, kai
rodiklio faktinė reikšmė yra
intervale (81;90) (arba intervale
(135; 150)*) kaip pagrindas yra
imamos 9 kalendorinės dienos,
pvz., jei faktinė reikšmė yra 84 -

Vertinimo terminas gali būti
pratęstas įgyvendinančiosios
institucijos sprendimu teisės
aktuose nustatytais atvejais ir
tvarka.

Vertinimo terminas gali būti
pratęstas įgyvendinančiosios
institucijos sprendimu teisės
aktuose nustatytais atvejais ir
tvarka.

kalendorinio ketvirčio po kiekvienos kalendorinės dienos, skiriama 66,67
paraiškos pateikimo pirmos dienos iki proc. šio rodiklio maksimalaus
paraiškos
vertinimo
ataskaitos dydžio, t. y. 10 proc. = ] 5% x (90 patvirtinimo ir dalijama iš atitinkamo 8 4 )/9 )
paraiškų
skaičiaus.
Į
reikšmės
apskaičiavimą įtraukiamos paraiškos,
kurių vertinimas baigtas per laikotarpį
nuo 2017-07-01 iki 2017-09-30.
<135 kalendorinės dienos*

3.

Mokėjimo prašymų vertinimo trukmė

Reikšmė ketvirtinė.
<27 kalendorinės dienos
Reikšmės apskaičiavimas: imamas
suminis laiko tarpas kalendorinėmis
dienomis nuo kiekvieno mokėjimo
prašymo registravimo iki kiekvienos
paraiškos
asignavimų
valdytojui
pateikimo ir dalijama iš atitinkamo
mokėjimo prašymų
skaičiaus. į
skaičiavimus neįtraukiami avansiniai
mokėjimo prašymai bei galutiniai
mokėjimo prašymai.
Į
reikšmės
apskaičiavimą įtraukiamos paraiškos
asignavimų valdytojui, kurios buvo
pateiktos asignavimų valdytojui per
laikotarpį nuo 2017-07-01 iki 2017-0930.

4.

Paraiškų asignavimų valdytojui dėl lėšų
išmokėjimo projektų vykdytojams teikimas

Reikšmė ketvirtinė.
Prašomas išmokėti finansavimas >27
mfn. E ur

8 .(jei faktinė reikšmė >30
kalendorinių dienų kintamoji dalis
už šio rodiklio įgyvendinimą
neskiriama; apskaičiuojant
kintamosios dalies dydį, kai
rodiklio faktinė reikšmė yra
intervale (27;30) kaip pagrindas yra
imamos 3 kalendorinės dienos,
pvz., jei faktinė reikšmė yra 28,5
kalendorinės dienos, skiriama 50
proc. šio rodiklio maksimalaus
dydžio, t. y. 4 proc. = 8% >: (30 —
2 8 ,5 )/3 )

15 (jei faktinė reikšmė <13,5 mln.
Eur kintamoji dalis už šio rodiklio
įgyvendinimą neskiriama;
Reikšmės apskaičiavimas: sudedamos apskaičiuojant kintamosios dalies
pateiktose
paraiškose
asignavimų dydį, kai rodiklio faktinė reikšmė
valdytojams (Ūkio ir Energetikos yra intervale (13,5;27) kaip
ministerijoms)
prašomos išmokėti pagrindas yra imami 13,5 mln. Eur,
finansavimo
sumos.
Į
reikšmės

Projektų vykdytojai kartu su
mokėjimo prašymais pateiks
pavėluotai ar nepateiks
mokėjimo prašymų
vertinimui reikalingų
dokumentų.

Projektų vykdytojai teiks
mokėjimo
prašymus
mažesnėmis nei planuota
sumomis arba ne pagal
mokėjimo prašymų grafikus.

apskaičiavimą įtraukiamos paraiškos pvz_, j ei faktinė reikšmė yra 22,5
asignavimų valdytojui, kurios buvo mln. Eur, skiriama 66,67 proc. Šio
pateiktos asignavimų valdytojui per rodiklio maksimalaus dydžio, t. y.
laikotarpį nuo 2017-07-01 iki 2017-09- 10 proc. = 15% x (22,5 - 1 3 ,5 ) /
13,5)
30.
Reikšmė ketvirtinė.
Sudarytų sutarčių finansavimo suma 10 (jei faktinė reikšmė <20 mln.
Projektų vykdytojai atsisakys
Sutarčių su projektų vykdytojais sudarymas
5.
>36 mln. E nr
pasirašyti sutartis, projektų
Eur kintamoji dalis už šio rodiklio
vykdytojai nepateiks paraiškų
įgyvendinimą neskiriama;
Reikšmės apskaičiavimas: sudedamos apskaičiuojant kintamosios dalies
pagal paskelbtus kvietimus
pagal Ūkio ir Energetikos ministerijų dydį, kai rodiklio faktinė reikšmė
teikti paraiškas ar sudarytus
priemones
sudarytų
sutarčių yra intervale (20;40) kaip pagrindas valstybės ir regionų sąrašus.
finansavimo
sumos.
j
reikšmės yra imami 20 mln. Eur, pvz., jei
apskaičiavimą įtraukiamos sutartys, faktinė reikšmė yra 30 mln. Eur,
kurios buvo sudalytos per laikotarpį nuo skiriama 50 proc. šio rodiklio
2017-07-01 iki 2017-09-30.
maksimalaus dydžio, t. y. 5 proc. =
10% x (30 - 2 0 )/ 20)
Reikšmė ketvirtinė.
* ~Taikoma esant tęstiniam kvietimui Jeigu pagal paskelbtą {-us) kvietimą (-us) teikti paraiškas yra gaunama daugiau negu 500 konkursinių projektų paraiškų (per dviejų
kalendorinių mėnesių neviršijantį laikotarpį) ir tokių paraiškų vidutinė vertinimo trukmė skaičiuojama atskirai nuo kitų paraiškų. Į reikšmės apskaičiavimą įtraukiamos
paraiškos, kurių vertinimas baigtas per laikotarpį nuo 2017-07-01 iki 2017-09-30.
** - Pasireiškus nurodytoms rizikoms (esant objektyvioms tą patvirtinančioms aplinkybėms), gali būti skiriamas maksimalus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis
už kiekvieno rodiklio įgyvendinimą, esant vadovo paaiškinimams, kaip rizika bus suvaldyta ateityje.

