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Klausimas

Sveiki, kur galima gauti mokėjimo
prašymo bei grafiko šablonus?
Sveiki, ar galima projekto įsakymus
saugoti kartu su darbuotojų darbo
suratim?
Sveiki, ar privaloma turėti
popierinius dokumentus
saugojimui? ar gali būti saugojama
cloude?
Ar nuolatinis stendas nėra būtinas
jei nėra perkama įranga? Projekto
finansavimo sutartyje nėra
numatyta dėl nuolatinio stendo.
Mano įmonė dar nėra gavusi
sutarties projekto, nors LVPA sako,
kad vertinimą praėjome (ir į šį
webinarą pakvietėte). Kiekvienq
diena, kuria nukelta projekto
vykdymo pradžia didina riziką spėti
įvykdyti projektą laiku. Kada galima
tikėtis sutarties projekto?
Pareiškėjas UAB "Kai reikia".
Ar gali partneris taip pat pateikti
prašymą avansui?
Ar išankstinio apmokejimo būdu
teikiant draudimo dokumentaslaidavimo raštas gali būti išduotas
ne Lietuvos institucijos - draudimo
bendrovės ar banko?

Atsakymas (-ai)
Sveiki, informacija dėl MP pildymo pateikiama
Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių (PAFT) 6 priede. PAFT nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf
986e1802f1de9/asr
Rekomenduojame projekto dokumentaciją
saugoti ir tvarkyti atskirai nuo bendrųjų įmonės
dokumentų

Jei dokumentai pasirašyti el.parašu, tuomet
popierinių kopijų saugoti nereikia.
Nuolatinis stendas privalomas, jei projekto
metu numatytas įrangos įsigijimas ir bendra
projekto finansavimo suma yra didesnė nei 500
tūkst. Eur

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija
sprendimo dėl UAB Kai reikia“ projekto
finansavimo dar nepriėmė.
Avansinį mokėjimo prašymą gali teikti tik
projekto vykdytojas.

Išankstinės sąskaitos draudimo dokumentas
gali būti išduotas tiek Lietuvos institucijos, tiek
kitų šalių institucijų.
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Musu partneris yra JAV veikianti
imone. Esanciu darbuotoju laika jie
skirs projektinei veiklai. Kokius
dokumentus reikia pateikti teikiant
mokejimo prasyma?
Numatomas samdyti darbuotojas
atlieka tik projektine veikla. Reikia
pasirasyti tik projektine darbo
sutarti?

Kokius prasymus reikia teikti norint
pakeisti biudzeto lenteleje esancia
islaida? Tarkim uzraseme viena
iranga bet norime pakeisti i kita.
kur galima rasti avansinio mokėjimo
prašymo šabloną?
sveiki, jeigu projektą vykdantys
darbuotojai turi darbo sutartis,bet
projekto įgyvendinimo meru
100%darbo laiko dirbs su siuo
projektu,ar reikalingos naujos
dqrbo sutartys ar papildomi
susitarimai?
Ar teisingai supratau kad COVID
MTEP projekte perkant trumpalaiki
turta ir medziagas to nereikia daryti
konkursiniu budu? Musu atveju
medziagas ir reagentus pirktume is
3 tiekeju - ar galime tai daryti
nekonkursiniu budu?

Kokius dokumentus teikti galite pažiūrėti
dokumentų sąraše arba susisiekti su projekto
finansininku. Nepriklausomai nuo to ar įmonė
yra Lietuvos įmonė, ar užsienio įmonė,
dokumentų pateikimas yra vienodas, tik skiriasi
darbo užmokesčio pažyma.

Taip, šiuo atveju reikia pasirašyti projektinę
darbo sutartį.
Sveiki, per DMS turėtumėte pateikti raštą,
kuriame paaiškintumėte ką ir kodėl norite
keisti. Taip pat įrangos keitimo atveju
reikalinga pateikti komercinį pasiūlymą ir
techninę įrangos specifikaciją. Jei ko trūktų LVPA su Jumis susisieks ir paprašys pateikti
papildomai
Tai būtų Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių 5 priedas

Mokėjimo prašymai, tame tarpe ir avansiniai,
pildomi DMS online režimu.

Galiojančioje darbo sutartyje turite įrašyti
sutarimą dėl projektinio darbo.
Patikslinu dėl MTEP paslaugų - pirkimas iš
vieno tiekėjo galimas MTEP paslaugoms visais
Taip, jei tai tiesiogiai susiję su MTEP veikla.
atvejais, nepriklausomai nuo pirkimo vertės,
Paslaugos, medžiagos, reagentai ir panašūs
tačiau konsultavimo paslaugoms išimtis
produktai (trumpalaikis turtas) tiesiogiai susijęs netaikoma, tokiu atveju žiūrėtume pirkimo
su MTEP veikla gali būti perkamas iš vieno
sumą - ar pirkimo vertė padauginta iš projekto
tiekėjo be konkurso. Ilgalaikio turto įsigijimui
finansavimo intensyvumo neviršija 60.000 Eur,
(įrangai ir pan.) ši išimtis netaikoma.
jei viršija - tuomet turėtų būti organizuojamas

konkursas.
Išimtis MTEP projektams nurodyta PAFT 461.6
p. https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf
986e1802f1de9/asr
Ne perkančioji organizacija turi teisę pateikti
kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui ir
sudaryti su juo pirkimo sutartį, kai yra bent
viena iš sąlygų:
461.6. perkamos mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros paslaugos, medžiagos,
reagentai ir panašūs produktai, tiesiogiai susiję
su mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės
plėtros veikla;
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Sveiki, jeigu tiekėjas yra nėra ES
šalis ir nepriklauso EEE, bet yra
ELPA narė, ar pirkimo dokumentai
(draudimo dokumentai ir pan.) yra
priimtini?
Per kiek laiko yra perziurimi ir
patvirtinami/atmetami prasymai
pakeisti biudzeto eilutese esancias
islaidas?
Jeigu išlaidos viršija nustatytą
biudžeto sumą ir įmonė iš savo lėšų
finansuoja šias išlaidas:
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Jeigu išlaidos viršija nustatytą
biudžeto sumą ir įmonė iš savo lėšų
finansuoja šias išlaidas:
1. ar reikia deklaruoti šias sumas? 2.
Ar galime didžiojoje knygoje šias
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Jeigu pirkimo sąlygose dėl tiekėjo teikiamų
dokumentų pateikimo nėra jokių apribojimų,
pirkimo vykdytojas turėtų tokius tiekėjo
dokumentus priimti ir vertinti, jei jie atitinka
kitus nustatytus reikalavimus

Neesminiai keitimai paprastai atliekami per 14
dienų, esminiai - per 30 dienų.

Deklaruokite išlaidų sumą, kuri neviršija
biudžeto sumą tam tikrame fiziniame rodiklyje
ir išteklių lentelėje numatytas sumas pagal
išlaidų kategorijas. Didžioje knygoje galite
registruoti visas sumas, t.y. finansavimo lėšas ir
nuosavą indėlį.
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sumas rodyti, kaip išlaidos dėl
vykdomo projekto?
kaip išpildyti reikalavimą pastatyti
stendą, jei ketiname nuomotis
patalpas verslo centre, aplink jį nėra
laisvos vietos (yra tik parkingas)
arba NT nuomotojas nesutinka , kad
stendas butu statomas, nes
bjauroja erdvės prieš pastatą
dizainą?
Ar projekto partneriai turi savo
svetaineje pateikti informacija apie
projekta? Galioja tos pacios
taisykles kaip vykdytojui?

Ar projekto partneris taip pat turi
vykdyti viešinimą?
Ar pagal projektines veiklos sutarti
dirbantiems darbuotojams gali buti
suteikiami imones opcionai?
Vykdant opcionus gali pasikeisti
akcininku struktura - kaip tai reiketu
tvarkyti su LVPA?
jeigu iki pirmo mokejimo prasymo
imone dar nebus issinuomojusi
patalpu, ar uztenka parodyti tik
pagaminta plakata?

Privalomas plakatas arba nuolatinis stendas, jie
turi būti įmonės teritorijoje. t. y. plakatas
įmonės hole, o nuolatinis stendas arba prie
įėjimo durų, arba įmonės hole, jei jau nėra
galimybės kabintis jo išorėje.
Ne, projekto partneriams nėra tokio
reikalavimo, tačiau pageidautina, nes viešinti
apie investicijas ir partneriams naudinga.
Reikalavimo viešinti projektą partneriams nėra,
tačiau pageidautina, nes investicijos ir
partneriams yra naudingos, tad apie jas
komunikuoti verta.

Apie akcininkų struktūros pasikeitimus
prašytume informuoti LVPA, LVPA situaciją
vertintų individualiai
parengtą plakato maketą prašome atsiųsti
suderinti, o pakabinti galėsite, kai turėsite
patalpas, tuomet su kitu mokėjimo prašymu
pateikite foto, kur jis kabo.

rekomenduojame informaciją paskelbti bent
jau internete

