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Ve rs l o p ro d u k t y v u m o p ro j e k t ų
skyriaus vedėja

Ar esu tinkamas pareiškėjas, ...
•
•
•
•
•
•
•
•

... jei dalyvavau priemonės kvietime Nr. 1?
... jei vykdau užsakomąją gamybą (esu užsakovas)?
... jei gaminu užsakovui (esu rangovas)?
... jei tik dalis įmonės veiklos yra gamyba?
... jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus?
... jei įmonė iš esmės planuoja pakeisti veiklą?
... jei susijusi įmonė patiria sunkumų?
... jei įmonės veikla nepriskiriama C sekcijai?

Kokie sektoriai neremtini pagal
Reglamentus?
Žuvininkystės ir akvakultūros
sektorius, kuriam taikomas
Tarybos reglamentas (ES) Nr.
1379/2013

Pirminės žemės ūkio
produktų gamybos sektorius

Tabako ir tabako gaminių
gamyba, perdirbimas ir
prekyba

Alkoholio pramonė

Plieno sektorius
Anglių sektorius
Laivų statybos sektorius
Sintetinių pluoštų sektorius
Transporto sektorius, taip pat susijusi infrastruktūra
Elektros energijos gamyba, paskirstymas ir infrastruktūra
Apibrėžtys pateikiamos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnyje

FR

Taikoma
papildomai
10.2 veiklai

Technologinis auditas – parengtumo
reikalavimas
• Jei technologinio audito nebus pateikta su paraiška – paraiška
atmetama;
• Jei turiu projektą pagal priemonės kvietimą Nr. 1?
• Jei turiu MITA parengtą inovacijų auditą ar rekomendacijas?
• Jei technologinis auditas parengtas iki 2019 m. sausio 1 d.?
• Iki kada turi būti atliktas technologinis auditas?
• Ar išlaidos už technologinio audito paslaugas turi būti apmokėtos?
• Jei įmonės darbuotojai rengia technologinį auditą?
• Kada atliekama technologinio audito priežiūra?
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Skaitmeninės technologijos ir
sprendimai
• Kokie yra pagrindiniai reikalavimai projekte
diegiamai įrangai?
• Ar projekte gali būti diegiamas tik sprendimas?
• Ar tinkamos finansuoti programinės įrangos
(PĮ) nuomos išlaidos?
• Ar PĮ licencijų įsigijimo išlaidos yra tinkamos
finansuoti?
• Kaip suprasti reikalavimą, jog įrangos modelis
rinkai turi būti pateiktas ne vėliau nei 2017
m.? Ar tai taikoma PĮ?
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Įrangos ir darbo užmokesčio išlaidų
derinimas
Planuojamos išlaidos: įrangai 1.000.000 Eur; DU 200.000 Eur
Tinkamos finansuoti išlaidos: įrangai 800.000 Eur; DU 200.000 Eur
Netinkamos finansuoti išlaidos: įrangai 200.000 Eur.
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Reikalavimai patalpoms, kuriose vyks
projektas
•
•
•
•

Ar patalpos turi būti gamybinės paskirties?
Ar galiu nuomoti patalpas?
Ar galėsiu pakeisti patalpas?
Jei į projekto netinkamas finansuoti išlaidas
noriu įtraukti statybų išlaidas?
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Kokie finansavimo šaltiniai yra galimi?
•
•
•
•

Įmonės apyvartinės lėšos;
Fizinio asmens paskola;
Juridinio asmens paskola;
Banko (kredito unijos) paskola.

SVARBU:
• Ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi būti sudaręs
sutartį gauti paskolą ir pateikęs ją LVPA.
• Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), iki
projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi pateikti ir skolintojo finansinį
pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus.
• Jei pareiškėjas per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties
pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto
sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.
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Paraiškų pateikimas
•

Terminas – 2020 m. liepos 7 d. 24 val.
(konsultuojama iki 2020 m. liepos 7 d. 16 val.)

•

Paraiškos gali būti teikiamos tik naudojantis
duomenų mainų svetaine (DMS). Visa aktuali
informacija DMS naudotojams skelbiama adresu:
http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams219

•

Visa informacija apie kvietimą ir DUK skelbiama
adresu: http://lvpa.lt/lt/paraiskos/pramonesskaitmeninimas-lt-nr.-2-1133

Susisiekite:
pramone@lvpa.lt

+370 620 16927

w w w. l v p a . l t
Norite pirmas gauti naujienas apie
galimybes verslui?
P r e n u m e r u o k i t e LV PA n a u j i e n l a i š k į .

