Klausimas

Atsakymas

Sveiki. Kada projektą vykdančio personalo
išlaidos tinkamos? Nes pasiruošimas
tarptautinėms parodoms, kurios vyks rudenį,
pradedamas jau dabar.

Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis tinkamas
finansuoti nuo išlaidų patyrimo dienos t.y. jeigu jau išlaidos yra
patiriamos, jos yra tinkamos ir deklaruojant išlaidas turėsite
kartu pateikti darbų ataskaitą ir pagrįsti, kokios veiklos/darbai
buvo atlikti iki eksporto renginio. Atkreipiame dėmesį, kad
jeigu projekto sutartyje veiklų pradžia bus numatyta sutarties
įsigaliojimo data, tada išlaidos bus tinkamos tik nuo sutarties
pasirašymo dienos. Dėl veiklų pradžios datos projekto sutartyje
reikalinga susiderinti su Jūsų sutartį rengiančiu projektų
vadovu.

Vadovaujantis Aprašo 12 p., Projekto vykdytojo atstovas gali
vykti kaip kelionės organizatorius – lydintis asmuo. Jeigu
projekto vykdytojas yra klasterio koordinatorius – MVĮ, į
tarptautinę parodą, mugę ar verslo misiją gali vykti du projekto
vykdytojo darbuotojai, atliekantys skirtingas funkcijas: kaip
projekto vykdytojo MVĮ atstovas ir kaip kelionės organizatorius
Paraiškoje apskaičiuotas dviejų darbuotojų darbo – lydintis asmuo. Atsižvelgiant į Aprašo nuostatą, kaip lydintis
užmokestis. Ar jie gali kartu vykti į
asmuo į eksporto renginį gali vykti tik vienas projekto
komandiruotę parodos metu?
vykdytojo atstovas.
Dėl žalios spalvos naudojimo. GNG taip pat turi
savo ,,brand book", kur numatytos ir jų spalvos.
Taip pat stende turi gerai atrodyti eksponatai
t.y. turi būti toks stendo fonas, kuriame
išryškėja eksponatai. Todėl žalios spalvos
Pažymime, kad ženklo “Co-created in Lithuania” naudojimo
naudojimas gali būti problematiškas
gairės yra rekomenduotinos, bet ne privalomos.

Ar privalomas naudoti ženklas ir stendo
formatas,ar tik rekomenduotinas?

Pažymime, kad “Co-created in Lithuania” ženklas ir naudojimo
gairės yra tik rekomenduotinos.

Ar gali būti atskiri stendai, ar būtinai jungtinis
visoms įmonėms?

Informuojame, kad Apraše nėra reikalavimo dėl jungtinio
stendo, gali būti tiek jungtinis stendas, tiek atskiri stendai.

Stendo formatas atskiriems stendams nėra
privalomi? Yra įmonių, kurios turi savo
pasigamintus stendus, bet jie toli gražu
neatitinka pateikto formato. Kokie yra
PRIVALOMI reikalavimai stendams?

Stendo formatas nei jungtiniam stendui, nei atskiriems nėra
privalomas. Pristatytos ženklo “Co-created in Lithuania”
naudojimo gairės yra rekomenduotinos. Privalomi reikalavimai
stendui – aiškiai matomas GNG pavadinimas ir ES viešinimo
ženklas su fondo pavadinimu.

Kaip yra vertinamas GNG SVV statusas? Įmonėje
yra 250 darbuotojų, tačiau finansiniai rodikliai
neviršija įstatyme numatytų. Ar GNG bus
laikomas didele įmone? Įstatyme įra aiškiai
pasakyta, kad įmonės statusui nustatyti turi būti
vertinami du kriterijai.

Vadovaujantis SVV įstatymo nuostatomis, SVV subjektas turi
tenkinti šias sąlygas: privaloma, darbuotojų skaičius iki 250 ir
vieną iš pasirinktų: pajamos iki 50 mln EUR arba turtas iki 43
mln. EUR. Jei įmonėje viršijamas 250 darbuotojų skaičius, ji
nėra priskiriama SVV subjektui.

Patvirtinkite, ar naujai įsteigtai įmonei,
veikiančiai mažiau kaip 3 metus bus taikomas
nemokios įmonės statusas, jei buhalteriniame
balanse yra nustatyta, kad ji nemoki.

Jei įmonė nemoki ir tenkina nemokios įmonės kriterijų (pvz.
tokiu atveju kai nuosavybė yra neigiama), tokia įmonė,
nepaisant jos veikimo laikotarpio, bus laikytina sunkumus
patiriančia.

Vadovaujantis Aprašo 49.5 p., galutiniai naudos gavėjai
nepriskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip
apibrėžta Gairėse (taikoma tik MVĮ, veikiančioms ilgiau nei
trejus metus, ir MVĮ, veikiančioms mažiau kaip trejus metus,
jei MVĮ, veikiančios mažiau kaip trejus metus, įvykdo Gairių 20
O kaip dėl sunkumus patiriančios naujai įsteigtos punkto c papunktyje nustatytą sąlygą). Jei GNG veikia
įmonės,veikiančios mažiau kaip 3 metus, kaip
trumpiau nei 3 metus (taip pat ir su juo susiję ūkio subjektai
nuostoliai - rezervai yra neigiama suma viršijanti (jei tokių turi), jie nebus laikomi sunkumų patiriančiais, jei
pusę įstatinio kapitalo? Ar tokia įmonė bus
nuosavas kapitalas bus teigiamas (gali būti prarasta daugiau
finansuojama?
nei pusę kapitalo).

