Nr. Klausimas

1 ar skaitysis kaip atskiri dalyviai, jei dalyvaus tarpusavyje susijusios įmonės?

Ar parodoje privalo būti vienas bendras stendas, ar gali būti skirtingi stendai
2 skirtingose salėse pagal tematiką - tekstilė vienoje salėje, baldai kitoje salėje.

Atsakymas
Projektų finansavimo sąlygų apraše nėra numatytas reikalavimas galutiniams naudos gavėjams būti savarankiškiems, t.y.
tarpusavyje nesusijusiems. Atsižvelgiant į tai, visos projekte dalyvaujančios įmonės bus laikomos atskirais dalyviais (galutiniais
naudos gavėjais).
Projektų finansavimo sąlygų apraše nėra numatytas reikalavimas, kad vykstant į tarptautinę parodą visos projekte
dalyvaujančios įmonės savo produkciją/ paslaugas pristatytų bendrame stende, todėl, taip, įmonių stendai gali būti skirtingose
salėse pagal tematiką.
Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienai MVĮ tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje turi atstovauti skirtingi atstovai,
kurie negali būti projekto vykdytojo atstovai ir vienas darbuotojas tos pačios tarptautinės parodos, mugės ar verslo misijos
metu negali atstovauti daugiau nei vienai MVĮ.
Informuojame, kad šitas klausimas yra derinamas tarpinstituciniu lygiu. Atsakymą pateiksime artimiausiu metu.

3 Ar advokatų profesinės bendrijos yra tinkami, kaip galutiniai naudos gavėjai?
Ar galite daugiau pakomentuoti apie viešinimo išlaidas? Čia bus tik privalomos
pagal PFSA, t.y. plakatas ir informacija svetainėje? Ar iš tos eilutės galima rengti
4 straipsnius, lankstinukus ir pan.?

Tinkamos finansuoti išlaidos pagal išlaidų kategoriją Nr.6 yra tik privalomoms viešinimo priemonėms pagal Projektų
administravimo ir finansavimo taisykles t.y. projekto plakatui ir informacijai svetainėje. Straipsniai, lanktinukai ir pan. nėra
tinkamos finansuoti išlaidos iš Aprašo lentelės išlaidų kategorijos Nr.6.

5 Ar informavimas apie projektą (plakatas) yra būtinas?
Ar atvykstamojoje verslo misijoje į Lietuvą turi būti 5 užsienio dalyviai, ar gali
būti ir vienas dalyvis iš užsienio, kuris tik susitiktų su projekto dalyvaujančiomis
6 įmonėmis.

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 450 p., privalomos dvi projektą viešinančios priemonės visiems
projektams:
1. Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie
įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame
pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES
struktūrinio fondo (-ų)
2. projekto įgyvendinimo pradžioje savo interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi) paskelbti proporcingą skirto
finansavimo dydžiui įgyvendinamo projekto aprašymą, kuriame turi būti apibūdinti projekto tikslai, rezultatai ir informuojama
apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų. Spalvotas ženklas turi būti aiškiai matomas interneto
svetainės puslapyje skaitmeninio prietaiso (stalinio kompiuterio) rodomame ekrane, kad svetainės vartotojui nereikėtų
puslapiu slinkti žemyn.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad dalyvaujant tarptautinėse parodose, mugėse galutinių naudos gavėjų parodos stenduose
taip pat turi būti naudojamas ES fondų investicijų ženklas.
Informuojame, kad Apraše nėra apribojimų, kiek užsienio juridinių asmenų turi dalyvauti atvykstamojoje verslo misijoje.
Atkreipiame dėmesį, kad Apraše yra tik reikalavimas, jog vienoje atvykstamojoje verslo misijoje dalyvautų ne mažiau kaip 5
galutiniai naudos gavėjai (Lietuvos įmonės).

7 Kokie reikalavimai ir kas gali būti GNG atstovas? Ką reikės pateikti?

Vienintelis reikalavimas atstovui yra sudaryta atstovavimo sutartis tarp galutinio naudos gavėjo ir atstovo. Išlaidų pagrindimui
projekto vykdytojas turės pateikti paslaugų sutartį, (PVM) sąskaitas-faktūras, priėmimo – perdavimo aktus (jei sudaroma),
išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Dėl rezultato stebėsenos rodiklio, eksporto padidėjimo praėjus 3 metams po
8 projekto - su kuriuo laikotarpiu bus lyginamas rezultatas?

Priklausomai nuo to, kas yra pareiškėjas, projekto metu siekiama rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės
lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas“, kodas R.N.801 arba rodiklio „Investicijas gavusio įmonių klasterio
lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas“, kodas R.N.802. Skaičiuojant eksporto rodiklius lyginami paraiškos
pateikimo (2021 m.) ir N+1, N+2 bei N+3 metai po projekto pabaigos. Eksporto rodiklių apskaičiavimui prašome užpildyti
Aprašo 4 priede lentelę "GNG eksportas" MS Excel formatu.

Jei paraiškoje nurodytos vienos labai mažos įmonės, bet po to dalyvauja kitos
9 labai mažos įmonės, tai atitiks bendruosius reikalavimus?

Projekto įgyvendinimo metu galutiniai naudos gavėjai gali keistis. Pažymėtina, kad vadovaujantis Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių 77 p., labai mažų įmonių skaičius negali būti mažesnis nei buvo numatyta paraiškoje, nes tai yra
prioritetinis projekto atrankos kriterijus.

Kokie dokumentai turės būti pateikti ataskaitai, jei parodoje dalyvaus GNG
10 atstovas?
Ar pajamos (50% is nuosavos veiklos) butinai turi buti is to EVRK kodo iš kurio
tematikoje bus parodos ar iš bet kokios veiklos, tik svarbu kad butu nuosavos
11 pajamos ?
Jei asociacijoje bus 2 parodų tematikos ar gali ta pati įmonė (kuri vykdo veiklas
12 pagal abi tematikas) dalyvauti abeju tematikų parodose ?

Informuojame, kad atstovo išlaidų pagrindimui projekto vykdytojas turės pateikti paslaugų sutartį, (PVM) sąskaitas-faktūras,
priėmimo – perdavimo aktus (jei sudaroma), išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.
Informuojame, kad Apraše nėra ribojimų, kokiose parodose turi dalyvauti galutinis naudos gavėjas, todėl tematika gali
nesutapti su pagrindine galutinio naudos gavėjo vykdoma veikla. Tačiau išlieka sąlyga, kad vykdamas į parodą galutinis naudos
gavėjas turi pristatyti paties gaminamus gaminius ir (arba) teikiamas paslaugas.
Informuojame, kad, jeigu galutinis naudos gavėjas vykdo kelias veiklas, jis gali vykti į skirtingų tematikų parodas.

Informuojame, kad pagrindinė vykdoma veikla pagal EVRK 2 red. bus vertinama kompleksiškai, siekiant identifikuoti faktinę
galutinio naudos gavėjo vykdomą pagrindinę veiklą: bus atsižvelgiama į paskutinės patvirtintos finansinės atskaitomybės
Kaip bus tikrinama kokia naudos gavėjo pagrindinė vykdoma veikla pagal EVRK 2 duomenis, Statistikos departamente skelbiamą pagrindinę veiklą ir į kitą viešai prieinamą informaciją (rekvizitai.lt, galutinio
naudos gavėjo internetinis puslapis) ir pan.
13 red. ?
Ar projekto įgyvendinimo metu bus galima keisti veiklas (parodas, verslo misijas, Esant poreikiui, projekto įgyvendinimo metu parodos, verslo misijos, šalys, taip pat ir galutiniai naudos gavėjai gali būti
keičiami. Rekomenduojama prieš atliekant keitimus juos suderinti su LVPA.
14 šalis)? Keisti GNG, nei pateikta paraiškoje

16 Ar į verslo misiją taip pat gali vykti GNG atstovas? Ne darbuotojas?

Apribojimų projekto vadovų skaičiui nėra, bet yra apribojimas projektą vykdančio personalo išlaidoms (DU, komandiruočių ir
kt.), kurios negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų (Aprašo lentelės 5.1 p.).
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Aprašo 12 p., į vieną komandiruotę kartu su galutiniais naudos gavėjais gali
vykti tik vienas projekto vykdytojo atstovas kaip kelionės organizatorius - lydintis asmuo.
Pagal Aprašą verslo misijoje gali dalyvauti tik galutinio naudos gavėjo darbuotojas. Atstovo išlaidos galimos tik kai galutinis
naudos gavėjas vyksta į tarptautinę parodą, mugę.

Ar teisingai supratome, pasirašius sutartį su LVPA pagal šį kvietimą, išlaidas bus
17 galima deklaruoti nuo 2022 sausio 1, atgaline data

Pagal Aprašą išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo 2022 m. sausio 1 d., tačiau projekto išlaidos iki projekto sutarties
pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Finansavimo skyrimo atveju, deklaruojant patirtas išlaidas turėsite pateikti
dalyvavimą parodose, mugėse, verslo misijose pagrindžiančius dokumentus ir galutinių naudos gavėjų atitikimą Aprašo
reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, kurie nurodyti Aprašo 59 punkte. Mokėjimo prašymų vertinimo metu bus
vertinama, ar galutiniai naudos gavėjai, pagal pateiktus kartu su mokėjimo prašymu dokumentus, atitinka Aprašo
reikalavimus.

Ar VM organizuojant, įtraykiant ir B2B kontaktų paiešką, koks yra tam skirtas
18 įkainis, turiu omeny ar yra lubos?

Pažymime, kad pagal Aprašą verslo misija – penkių ar daugiau įmonių dalykinė verslo kelionė, kuri gali būti susieta su
valstybinėmis delegacijomis, organizuojama valstybės agentūrų ar verslo asociacijų, kurios metu susitinkama su tos valstybės,
į kurią vykstama, ūkio subjektais, siekiant pristatyti įmonių verslo bendradarbiavimo ir veiklos galimybes, užmegzti naujų ryšių,
pristatyti įmones ir (ar) jų produkciją ir paprastai daromos trumpos prezentacijos, vyksta produkcijos pristatymai, degustacijos
ir panašiai.
Informuojame, kad organizuojant išvykstamąją verslo misiją, išlaidos susideda iš dviejų dalių: mokslinių išvykų išlaidų fiksuoto
įkainio ir išlaidų pagal faktą: konsultavimo ir partnerių užsienyje paieškos išlaidos, patalpų ir įrangos nuomos išlaidos, o
organizuojant atvykstamąją verslo misiją, išlaidos apima: konsultavimo ir partnerių užsienyje paieškos, patalpų ir įrangos
nuomos, atvykstamosios verslo misijos dalyvių (potencialių užsienio partnerių) kelionės ir apgyvendinimo valstybėje, kurioje
vyksta verslo misija, išlaidos, kurios apmokamos pagal faktą.
Išlaidoms pagal faktą nėra numatytos lubos, bet šios išlaidos turi būti pagrįstos (pateiktas komercinis pasiūlymas ar pan.).

Ar rašant paraišką, galima nusimatyti 2 projektu vadovus jei GNG skaicius
15 misijoje 9 ir daugiau?

Dėl sunkumus patiriančių įmonių vertinimo kriterijų: ar atitikimas reikalavimui
(kad GNG nepatiria sunkumų) bus vertinamas su mokėjimo prašymais - t.y.
kiekvieną kartą bus reikalinga pateikti GNG (ir susijusių įmonių) finansinės
19 atskaitomybės duomenys?

Laba diena. O kodėl nepaminėjote SVV ir Vienos įmonės deklaracijų? Kad reikia
20 pateikti su paraiška.

sveiki, ar reikia prie paraiškos pridėti prognozinius pinigų srautus, kad pagrįsti
21 finansavimo šaltinį ?

Informuojame, kad jeigu keičiasi ataskaitinis laikotarpis, turi būti iš naujo įvertinti galutinio naudos gavėjo sunkumai.
Pvz. jeigu galutinis naudos gavėjas dalyvauja verslo misijoje 2022 m. liepos mėn. ir parodoje 2022 m. spalio mėn., grupės
įmonių sunkumai vertinami pagal 2021 m. patvirtintą finansinę atskaitomybę ir pakartotinai nereikia pervertinti sunkumų.
Tačiau, jeigu galutinis naudos gavėjas dalyvauja verslo misijoje 2022 m. liepos mėn. ir parodoje 2023 m. liepos mėn., tokiu
atveju turi būti iš naujo įvertinta ar galutinis naudos gavėjas nepatiria sunkumų, kadangi verslo misijai sunkumų vertinimas
atliekamas pagal 2021 m. patvirtintą finansinę atskaitomybę, o parodai - pagal 2022 m. patvirtintą finansinę atskaitomybę.
Pažymime, kad finansinių atskaitomybių nereikia teikti LVPA, jeigu jos yra pateiktos Juridinių asmenų registrui.
Apašo 58 punkte yra išvardinti dokumentai, kurie turi būti teikiami su paraiška. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso
bei Vienos įmonės deklaracijų pagal minėtą punktą su paraiška teikti neprivaloma. Minimi dokumentai, vadovaujantis Aprašo
59 p., turi būti teikiami su mokėjimo prašymais. Tačiau, esant poreikiui, tiek Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso bei
Vienos įmonės deklaracijų LVPA gali būti papildomai paprašyta paraiškų vertinimo metu (pvz. tų įmonių, kurios dalyvavo
eksporto renginiuose iki paraiškos pateikimo (nuo 2022 m. sausio 1 d.) arba kurios planuoja dalyvauti eksporto renginiuose
paraiškų vertinimo metu, ar kilus pagrįstiems įtarimas, kad įmonė neatitinka galutinio naudos gavėjo statuso ar pan. )
Kartu su paraiška turi būti pateikti pareiškėjo finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai: pareiškėjo sprendimas skirti
projekto finansavimui tam tikrą lėšų sumą, pasirašytas atsakingų asmenų. Pareiškėjo finansavimo galimybės bus vertinamos
pagal paskutinę patvirtintą finansinę atskaitomybę. Esant poreikiui, gali būti papildomai paprašyta pateikti prognozinius pinigų
srautus ar kitus pagrindžiančius galimybę finansuoti projektą dokumentus.

