Priemonės „Naujos galimybės LT“ kvietimo Nr. 5
klausimai ir atsakymai
1) Kaip yra skaičiuojama veiklų pradžia ir pabaiga? Kurias datas laikyti projekto pradžia ir
pabaiga?
Veiklų pradžia fiksuojama pirmosios parodos data (pirmosios parodos pirma diena), kaip ir veiklų
pabaiga – paskutinės parodos data (paskutinės parodos paskutinė diena).
2) Jeigu įmonė nėra pasitvirtinusi 2018 m. finansinės atskaitomybės, kokia informacija bus
vertinama?
Kartu su paraiška reikalinga pateikti 2018 m. preliminarią finansinę atskaitomybę (balansą ir pelno
(nuostolių) ataskaitą).
3) Į kokių šalių tarptautines parodas galima vykti (toliau – parodos) pagal priemonės „Naujos
galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas)
Galima vykti į visas šalis nurodytas Aprašo 4 priedo 1 lentelėje.

4) Į kokia tarptautines parodas galima vykti ir dalyvauti?
Visos parodos yra tinkamos jeigu:
1. paroda vyksta šalyje kuri yra nurodyta Aprašo 4 priedo 1 lentelėje;
2. parodoje dalyvaujančių įmonių iš užsienio skaičius sudaro ne mažiau kaip 10 proc.;
3. paroda, kuri yra periodiškai pasikartojantis viešasis renginys;
4. parodoje Jūs dalyvaujate atskirame plote, stende, viešinate savo gaminamą produkciją.
Jeigu paroda atitinka visus šiuos kriterijus, ji yra tinkama pagal Aprašą.

5) Ar projekto įgyvendinimo metu bus galima keisti parodas/šalis?
Projekto įgyvendinimo metu bus galima keisti parodas, tačiau atkreipiame dėmesį, kad šalis, kurioje
vyks užsienio tarptautinė paroda negali būti keičiama į kitą šalį, už kurią būtų suteiktas mažesnis
balas paraiškos vertinimo metu. Šalies keitimas į šalį, už kurią būtų suteikiamas aukštesnis balas,
galimas.

6) Aprašo 21 punkte nurodyta, kad projekto trukmė negali būti ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo
projekto sutarties pasirašymo dienos („21. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo
trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos“), o
Aprašo 23 punkte nurodyta, kad projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau negu 3
mėn. iki paraiškos registracijos („23. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau negu
3 mėnesiai iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto
išlaidos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas,
kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti anksčiau negu 3 mėnesiai iki paraiškos
registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam
finansavimas neskiriamas.“). Ar atsižvelgiant į tai projekto pradžia gali būti 2018 m. gruodžio
mėn., o pabaiga 2021 m. birželio mėn.? Kaip tokiu atveju bus skaičiuojama projekto trukmė?
Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties
pasirašymo dienos.
Kadangi De minimis reglamento galiojimas baigiasi 2021 m. birželio 30 d., paskutinė galima
parodos data (paskutinės parodos paskutinė diena) yra 2021 m. birželio 30 d.
Pateiktu konkrečiu atveju, bendrai veiklos bus vykdomos 30 mėn., tačiau bus laikomasi Aprašo
reikalavimo – nebus viršytas 24 mėn. laikotarpis nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
7) Pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (toliau – SVV deklaracija)
dvi įmonės (A ir B) yra susijusios. Kaip skaičiuojamas šių įmonių de minimis? Įmonė A per 3
metus gali gauti 200 000 Eur de minimis pagalbos ir įmonė B per 3 metus gali gauti 200 000
Eur de minimis pagalbo. Ar įmonės A ir B bendrai gali gauti 200 000 Eur de minimis pagalbos?
Kadangi įmonės yra susijusios SVV ir „Vienos įmonės“ deklaracijose, tai skaičiuojama, jog abi jos
(kartu A ir B) per 3 metus gali gauti 200 000 Eur (jeigu veikia ne transporto sektoriuje, transporto
sektoriuje 100 000 Eur) de minimis pagalbos.
8) Įmonė per 3 metus gali gauti 200 000 Eur (arba 100 000 Eur, priklausomai nuo sektoriaus) de
minimis pagalbos. Už kuriuos metus bus skaičiuojama gauta de minimis pagalba: 2016-2018
m. ar 2017-2019 m.?
Priemonės „Naujų galimybės LT“ kvietimo teikti paraiškas Nr. 5 atveju de minimis pagalba bus
skaičiuojama už 2017-2019 m.
9) Už kuriuos metus reikia pildyti SVV deklaraciją?
SVV deklaracija pildoma už 3 metus, t. y. už 2016-2018 m. (jeigu už 2018 m. finansinė
atskaitomybė dar nebus patvirtinta iki paraiškos pateikimo, tuomet pagal preliminarią finansinę
atskaitomybę).
Pažymėtina, kad, jeigu duomenys nesikeitė du metus iš eilės, SVV deklaraciją užtenka užpildyti už
du metus, t. y. 2017-2018 m.

10) Kuriuos metus pareiškėjams reikėtų laikyti paskutiniais iki paraiškos pateikimo ir jų
duomenis deklaruoti Aprašo 5 priedo 2 lentelėje („Eksporto vertė paskutinių finansinių metų
iki paraiškos pateikimo momento (2018 m.) pagal finansinės atskaitomybės duomenis, Eur (P)“?
Nurodytu atveju reikalinga deklaruoti duomenis už 2018 m.
11) Pagal kurių metų vidutines pajamas (kai įmonė veikia 3 ir daugiau metų) ir kaip bus
vertinamos įmonės Aprašo 16.2. p. atveju?
Pagal 2016-2018 metų duomenis bus vertinama tokiu būdu:
X(Eur)= (F1+F2+F3) / 3
F1 = 2016 m.;
F2 = 2017 m.;
F3 = 2018 m.
12) Kaip bus vertinamos įmonės pagal Aprašo 16.2. p. (kai įmonė veikia trumpiau nei 3 metus)?
Jeigu įmonė įregistruota mažiau kaip 3 metus, pirmiausia reikalinga įsivertinti kiek mėnesių ji veikia
ir skaičiuoti pagal pateiktą pavyzdį.
Pavyzdžiui, įmonė veikia 26 mėn., 2017 m. pajamos - 42 090 Eur, 2018 m. pajamos - 340 000 Eur.
Tokiu atveju vidutinės metinės pajamos būtų apskaičiuojamos taip:
1)
0 (2016 m.) + 42 090 (2017 m.) + 340 000 (2018 m.) = 382 090 Eur.
2)
382 090/26 mėnesių=14 695,77 Eur.
3)
14 695,7 x 12 mėnesių =176 349,23 Eur.
Taigi, vidutinė įmonės apyvarta už 3 metus būtų 176 349,23 Eur.
13) Pagal kurių metų duomenis bus vertinamos įmonės Aprašo 16.3. p. atveju?
Pagal 2018 m. duomenis.
14) Jeigu įmonė dalyvavo parodoje iki paraiškos pateikimo, kokius dokumentus reikia pateikti
kartu su paraiška?

1.
2.
3.
4.

Jeigu prieš paraiškos pateikimą įmonė jau nuvyko į parodą (-as), reikalinga pateikti tai
patvirtinantį įrodymą. Pakanka pasirinkti vieną įrodymą iš šio sąrašo:
Jeigu parodos informacija viešai prieinama, tuomet pakanka pateikti parodos internetinę nuorodą,
kurioje matytųsi dalyvių sąrašas;
Dalyvio (-ių) kortelės (-ių) kopiją (-as);
Dalyvių sąrašo kopiją, kur matytųsi įmonės pavadinimas;
Įmonės parodos stendo nuotrauką (-as).
Visus kitus reikiamus dokumentus reikės pateikti su mokėjimo prašymais, kuomet projekto
vykdytojai deklaruos patirtas išlaidas jau po sutarties pasirašymo.

15) Aprašo 5 priedo 2 punkte prašoma nurodyti eksporto vertę iki paraiškos pateikimo momento
(2018 m.) pagal finansinės atskaitomybės duomenis. Jei 2018 m. finansinė atskaitomybė dar
nėra paruošta, ar galima pateikti laisvos formos eksporto pažymą?
Eksporto pagrindimui galima pateikti laisvos formos eksporto pažymą, kuri būtų pasirašyta įmonės
vadovo, tačiau preliminarių 2018 m. finansinės atskaitomybės duomenų reikės vertinant ir kitus
paraiškos bei pridedamų dokumentų duomenis. Todėl kartu su paraiška reikalinga pateikti
preliminarią 2018 m. finansinę atskaitomybę.
16) Jeigu projektas vyks 2 metus, ar pildant Aprašo 5 priedo 2 dalies stulpelį „Eksporto vertė
projekto įgyvendinimo metais, Eur (N)“ reikia nurodyti suminę vertę per du metus ar išskaidyti
į atskirus stulpelius 2019 m. ir 2020 m.?
Šiuo konkrečiu atveju reikalinga nurodyti tik planuojamą eksporto vertę 2020 m., nes būtent 2020
m. bus paskutiniai projekto įgyvendinimo metai.
17) Kaip bus vertinamas projektų efektyvumas? Ar projektai bus surikiuojami atskirai pagal
įmonės statusą?
Taip, už projekto efektyvumą, bus suteikiami balai pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai
mažos, mažos, vidutinės įmonės.
18) Balai už eksporto padidėjimą bus skaičiuojami procentaliai lyginant akumuliuotą eksporto
padidėjimą su prašoma finansavimo suma?
Taip, Aprašo 2 priedo 1 kriterijus bus skaičiuojamas akumuliuotą eksporto augimą dalinant iš prašomo
projekto finansavimo pagal formulę:
(N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)/projekto finansavimas, kur
P – eksporto vertė paskutinių finansinių metų iki paraiškos pateikimo momento (2018 m.) pagal
finansinės atskaitomybės duomenis;
N+1 – eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo
19) Pagal Aprašą naudos ir kokybės balai (aukštesni ar žemesni) skiriami, kai dalyvaujama
parodose šalyse nurodytuose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse. Tai reiškia,
kad dalyvaujant parodoje toje šalyje, kuri nėra įtraukta į gaires, balų negaunama?

Pagal Aprašo 2 priedo kriterijų „Pareiškėjas dalyvauja užsienio tarptautinėje (-ėse) parodoje (-ose),
vykstančioje (-iose) didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos Respublikos tikslinėje
eksporto rinkoje“ balai yra suteikiami, jei parodos vyksta šalyse, nurodytose Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairėse: už tikslines eksporto rinkas suteikiami 5 balai, už prioritetines
eksporto rinkas – 3 balai.
Aprašas nedraudžia dalyvauti ir kitose šalyse, kurios nenurodytos Lietuvos eksporto plėtros 2014–
2020 metų gairėse, tai už šias šalis prioritetiniai balai nėra suteikiami.
20) Kaip skaičiuojami atrankos kriterijai pagal šalis, jeigu dalį parodų įmonė vyks į
neprioritetines šalis, o dalį į prioritetines?
Aprašo 2 priedo 2 kriterijaus balų skaičiavimas bus atliekamas kiekvienai planuojamai parodai
suteikiant atskirą balą ir vedant visų parodų aritmetinį vidurkį: tikslinė rinka (5 balai) + prioritetinė
rinka (3 balai) + gairėse nenurodyta (0 balų) = X balai / Y (parodų skaičius) = Z balai.
Pavyzdžiui, įmonė vyksta į 5 parodas iš tikslinių šalių, 1 šalį iš prioritetinės rinkos ir 1 šalį iš gairėse
nenurodytų. Tokiu atveju, bus skaičiuojamas taip: už 5 parodas tikslinėje rinkoje gaunama 25
balai (5 parodos x 5 balai), už 1 parodą prioritetinėje rinkoje gaunami 3 balai, už 1 parodą gairėse
nenurodytoje šalyje 0 balų, tai 25+3+0 = 28 balai / 7 parodų = 4 balai.
21) Ar konferencija „Pramonė 4.0“ būtų tinkama finansuoti?
Aprašo 4.7 punktas nurodo, kad:
„Produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose – MVĮ produkcijos
parodymas ir (ar) pristatymas MVĮ išsinuomotame atskirame plote ir stende užsienyje vykstančiose
tarptautinėse parodose.“
Remiantis Aprašo reikalavimais, finansuojamas dalyvavimas parodose, vykstančios užsienyje.
Dalyvavimas mugėse, verslo misijose, konferencijose, Lietuvoje vykstančios tarptautinės parodose
nebūtų finansuojamas. Užsienyje vykstančioje tarptautinėje parodoje pareiškėjas turi dalyvauti
išnuomotame atskirame parodos plote ir stende, kuriame parodoma/pristatoma jo gaminiai ir
paslaugos. Dalyvavimas konferencijoje „Pramonė 4.0“ nebūtų tinkamas finansuoti.
22)

Daugiau informacijos apie priemonę „Naujos galimybės LT“ galite rasti – čia.

