
Finansavimo proceso etapų vertinimas

Kokybinis tyrimas

Lapkritis-Gruodis, 2021



Tyrimo dizainas



Tyrimo aprašymas

Tikslinė auditorija

Metodas

Apimtis ir geografija

Verslo įmonių atstovai bei konsultantai, kurie turi patirtį teikiant paraiškas ES paramai 

gauti ir yra įgyvendinę nors vieną projektą. Interviu dalyvių atranką vykdė „RTC“

Pagilinti interviu online, dalyvių priimtinoje platformoje (Zoom, Microsoft Teams ir etc.)

15 pagilintų interviu: 15 dalyvių (5 konsultantai ir 10 įmonių atstovų)

Lauko datos Nuo lapkričio 23d. iki gruodžio 8d., 2021m.

Tyrimo tikslas

Atskleisti ES paramos gavėjų finansavimo proceso vertinimus keturiuose

pagrindiniuose etapuose (paraiškos teikimas ir vertinimas, projekto įgyvendinimas,

poprojektinė priežiūra) per pagrindines LVPA vertybes: bendradarbiavimas,

profesionalumas, tobulėjimas ir skaidrumas
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Tyrimo rezultatai
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Bendras pasitenkinimas procesu



Spontaninis finansavimo proceso vertinimas 

Spontaninis procesų vertinimas tiesiogiai susijęs su tyrimo dalyvių 

turima patirtimi dalyvaujant projektuose, skirtuose gauti ES paramą:

KONSULTANTAI 
(kurių patirtis šioje srityje svyruoja nuo 

kelių iki virš 20 metų)

Teikiantys paslaugas verslo 

įmonėms nuo paraiškų teikimo iki 

projekto įgyvendinimo/ veiklos 

rodiklių ataskaitų teikimo etapų

Turintys daug patirties ir žinių, 

bendradarbiaujantys ne tik su LVPA, bet 

ir su kitomis agentūromis, įgyvendinę 

projektus ne viename ES paramos 

Lietuvai laikotarpyje.

Nesusiduriantys su esminiais 

sunkumais, jau turintys „įdirbį“.

Vis dar akcentuojamas finansinių 

ataskaitų rengimo laiko neadekvatumas.

MAŽŲ IR VIDUTINIŲ 

ĮMONIŲ ATSTOVAI
(statybos, gamyba, programavimas, 

spauda ir pan.)

Daugiau nei kelis kartus 

dalyvaujantys paraiškos teikime bei 

įvykdę daugiau nei keletą projektų

Didesnė dalis (išskyrus du atvejus) 

naudojasi konsultantų paslaugomis, taip 

yra sutaupomi dideli laiko kaštai.

Didelių sunkumų nebeiškyla, netgi  kintant 

verslo aplinkai pandemijos periodu 

pabrėžiama, jog LVPA sugebėjo prisiderinti 

bei pasižymėjo lankstumu (terminų 

atidėjimui, dokumentų teikimui ir etc.).

6

➢ Vis tobulėjantis procesų valdymas - didesnė dalis 

vykdomų procesų gerėja ir pastebimi pozityvūs, 

kokybiški pokyčiai;

➢ Iš esmės pasikeitęs LVPA požiūris į 

besikreipiančius dėl ES paramos:

➢ jaučiamas palaikymas, projektų vadovai noriai 

padeda įgyvendinti projektą/ įsisavinti 

pinigus;

➢ pastebimas didesnis lankstumas, 

prisitaikymas prie besikeičiančios verslo 

aplinkos;

➢ akcentuojama, kad į konsultantus žiūrima, kaip į 

partnerius (ko ypač buvo pasigendama 2019m.)

➢ Bendrame visų agentūrų kontekste, LVPA 

vertinama aukščiausiais balais, kaip viena 

geriausių bei labiausiai prisitaikančių prie verslo 

procesų.

Vis dažniau (palyginus su 2019-2020m. atliktais

tyrimais) Tikslinės grupės atstovai pastebi šias 

teigiamas tendencijas:

Šiemet pagrindiniai nusiskundimai iš esmės yra susiję su 

priemonių sąvokų apibrėžimu netikslumu –

dviprasmiškumai, daug vietos interpretacijoms.
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Kas buvo lengviausia?

YPAČ GREITA KOMUNIKACIJA. LVPA pasiekiamumas telefonu/ el.paštu ir 

patikslinimų-atsakymų pateikimo greitis yra stiprioji LVPA pusė. Vieningai 

pabrėžiama, kad tai išskiria ją tarp kitų agentūrų.

NUOLATINĖ PARAMA, PAGALBA IR DĖMESYS. TG atstovai pabrėžė 

gaunantys nuolatinę paramą ir pagalbą iš LVPA pusės. LVPA vertinama kaip 

visada atvira, pasiruošusi padėti, esant papildomos pagalbos poreikiui, 

nesudaroma jokių kliūčių, suorganizuojamas online susitikimas ir pan. 

LANKSTUMAS BEI GERANORIŠKAS POŽIŪRIS (palyginus su kitomis 

valdiškomis institucijomis).

Antrus metus iš eilės, TG 

atstovai jau spontaniškai kalba ir 

ypač teigiamai vertina 

komunikaciją su LPVA. 

LVPA jau spontaniškai vertinama 

kaip viena profesionaliausių 

agentūrų palyginus su kitomis.  

TG atstovai gauna: 

➢ ne tik praktinę naudą, bet 

➢ ir stiprią emocinę paramą, 

norą padėti, „jie kaip partneris“.





Ryškiausi teigiami 
įspūdžiai
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Svarbu pabrėžti, kad TG atstovų 

2019-2020m. spontaniškai minėti 

neigiami įspūdžiai (kompetencijos 

trūkumai žemiausioje darbuotojų 

grandyje, vidinės komunikacijos 

didelės problemos bei stiprus atotrūkis 

nuo verslo praktikų bei besikeičiančios 

ekonominės situacijos), šiais metais 

praktiškai visai nebuvo 

akcentuojami.

Ryškiausi neigiami
įspūdžiai
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Kas buvo sunkiausia/ sukėlė daugiausiai rūpesčių?

Šiais metais (kaip ir 2019m.), spontaniškai minėti sunkumai:

➢ visgi yra labiau fragmentinio pobūdžio ir/ ar 

➢ pasitaiko labiau pavieniais atvejais.

Vis dar susiduriama su:

DARBUOTOJŲ KAITA ➔ teigiama, kad nauji darbuotojai neturi pakankamai žinių, 

nors ir stengiasi padėti;

SKIRTINGAIS REIKALAVIMAIS/ TVARKA – dokumentų pildymui, pateikimui 
(priklausomai nuo skyriaus).



Taip pat pažymima, kad:

VYRIAUSYBĖS PASIKEITIMAS TURĖJO NEIGIAMOS ĮTAKOS LVPA 

VEIKLAI. Išsakytas lūkestis, kad LVPA būtų labiau nepriklausoma – projektų, 

skirtų pandemijos padarinių mažinimui („Kūrybiniai čekiai Covid-19“ ir „E. komercijos

modelis COVID-19") pradžia labai susivėlino, ko pasėkoje, tyrimo dalyvių nuomone,  

nukentėjo daug įmonių („kol laukiama iš naujos valdžios žalios šviesos, viskas labai užsitęsė, o tai kainavo 

verslui didžiulius pinigus, kai kurios įmonės nesulaukė nesulaukė tos paramos“, VII ID, maža įmonė, 

programavimas, Kaunas).

BIUROKRATINIS MECHANIZMAS yra per daug apsunkintas, „norisi 

supaprastinimo“ (pvz. per didelė veiklos rodiklių ataskaitos apimtis = imlu laikui). 





LVPA organizuojami online mokymai/ renginiai

Kryptingai

GYVI MOKYMAI WEBINARAI
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„Viskas gerai“, 

nuosekliai

Tyrimo dalyviai žino ir dalyvauja LVPA rengiamuose webinaruose. Organizuojamų online renginių kokybė, tiek turinio, tiek 

techninių aspektų prasme vertinama teigiamai. Šis formatas taip pat vertinamas, kaip labai patogus, nes nereikia papildomo laiko

kelionei (ypač ne sostinės gyventojams).

Konsultantai akcentuoja teigiamą pokytį – visi klausimai iškelti webinarų metu yra sukonsoliduojami, teikiami ir išviešinami, o 

vėliau yra laikomasi to, kas buvo iškomunikuota („seniau to nebūdavo ir dažnai seminaro metu pasakytas klausimas susikirsdavo su 

paraiškos vertinimo metu pateiktu atsakymu, dabar to nėra“, XIV ID, konsultantas, 4m.patirtis)

Tyrimo metu buvo užakcentuoti priemonės Dizainas.lt pristatymo mokymai. Pabrėžiama, kad nors jie buvo pakankamai išsamūs, 

visgi pritrūko konkrečių pavyzdžių apibrėžimams, nes liko daug vietos interpretacijoms, kas galiausiai privedė prie to, kad dalis 

pareiškėjų netiko pretenduoti į paramą.

Teigiama, kad pandemijos metu 
visi mokymai/ renginiai vyko 

nuotoliniu būdu 
Kartais kalbama abstrakčiai, 

nesukonkretinami finansuojami 

objektai, trūksta pavyzdžių

„apie kūrybinius čekius webinare buvau, tai ten viskas gerai buvo. Tik gal toks mažas komentaras, kad žmogus viską iš skaidrių skaitė ir nepridėjo per daug off Top ar papildomo komentaro, tai gal 

galima buvo kažką ir papildomai pateikti“ (VI ID, maža įmonė, Vilnius); „mokymams priekaištų neturiu, viskas yra tvarkoje, mes visi vienodai skaitome tą pačią informaciją, kuri yra aprašuose ir tuose 

susijusiuose teisės aktuose. Jie gi negali numatyti visų atvejų, kai atsiranda realios situacijos reikia spręsti“ (III ID, vidutinė įmonė, plastiko gamyba, Vilnius).

„online tikrai yra patogu, daug plačiau yra prieinama visuomenei. Mes turėjome klausimų dėl pirkimų, tai kvietėme LVPA darbuotoją online susitikimui kartu su projekto vykdytoju. Ten sudėtingesnis 

klausimas buvo, statybos pirkimai, tai susirašinėjimais ne visą laiką gali rasti sprendimą“ (XII ID, konsultantas, 6m.patirtis).

„teko dalyvauti Priemonės pristatyme, kalbėjo kas yra Dizainas. Šitoj vietoj tikrai aiškesnių pavyzdžių galėjo būti. Aprašymai pakankamai aiškūs ir konkretūs, bet taikymą pavyzdžiams, čia prasideda 

kūrybinis procesas, čia yra daug subjektyvumo“ (VII ID, maža įmonė, programavimas, Kaunas)

„buvo pakankamai informatyvūs, kad suvoktum ar verta aplikuoti, gaišti laiką ir resursus, ar atitinka tavo poreikį siūlomam projektui, tai padeda iš tikrųjų“ (I ID, vidutinė įmonė, gamyba, Jonava)

„pavyzdžių labai trūksta, webinaro metu dar labai abstrakčiai kalba. Jie kviečia ekspertus iš KTU, bet problema, kad jie nesukonkretina finansuojamų objektų ir verslas patiki, o paraiškos vertinimo 

metu pasirodo, kad tai nėra finansuojama“, (XIV ID, konsultantas, 4m.patirtis).

Patogu, nes „sutaupo laiką“



Bendradarbiavimo su LVPA vertinimas
Keturi finansavimo etapai



Bendradarbiavimo su LVPA vertinimas
Visi keturi finansavimo etapai
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„LVPA teikia aiškią, lengvai suprantamą informaciją“ 

„Jaučiausi  informuotas/a kiekviename vertinimo žingsnyje“

„LVPA noriai padeda administruoti projektą ir suteikia visą 
reikalingą informaciją“ 

„LVPA skatina ir suteikia informaciją apie tolesnes projektų vykdymo 
galimybes“

PARAIŠKOS 
RENGIMO 

ETAPAS

PARAIŠKOS 
VERTINIMO 

ETAPAS

INVESTICIJŲ 
PRIEŽIŪROS 

ETAPAS

INVESTICIJŲ  
POPROJEKTINĖS 

PRIEŽIŪROS 
ETAPAS









▪ Iš esmės bendradarbiavimas 

su LVPA vertinamas 

pakankamai pozityviai. 

Tyrimo dalyviai pažymi, jog 

paprastai 

bendradarbiavimas yra 

sklandus, aktuali informacija 

bei atsakymai pateikiami 

operatyviai ir yra išsamūs. 

▪ TG atstovų pasiūlymai 

tobulinimuisi yra susiję su 

paraiškos rengimo bei 

vertinimo etapais.

▪ Pirmame etape dažniausiai 

pasigendama priemonėse 

naudojamų sąvokų aiškumo, 

aprašų suvienodinimo, tuo 

tarpu vertinimo metu kartais 

pasigendama tarpinių 

vertinimų bei pagrįstų 

argumentų paraiškos 

atmetimo atveju.



LVPA profesionalumo vertinimas
Keturi finansavimo etapai



LVPA profesionalumo vertinimas
Visi keturi finansavimo etapai
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„LVPA išaiškinimai tikslūs ir konstruktyvūs“ 

„LVPA Vertintojai yra kompetentingi ir geri projekto srities žinovai”

„LVPA darbuotojai išmano savo darbą ir yra savo srities specialistai”

„LVPA poprojektinė veikla organizuojama laikantis aiškių kriterijų ir 
taisyklių“ 

PARAIŠKOS 
RENGIMO 

ETAPAS

PARAIŠKOS 
VERTINIMO 

ETAPAS

INVESTICIJŲ 
PRIEŽIŪROS 

ETAPAS

INVESTICIJŲ  
POPROJEKTINĖS 

PRIEŽIŪROS 
ETAPAS



ꜝ





▪ Bendrai, LVPA darbuotojų 

profesionalumas nekelia 

abejonių.

▪ LVPA darbuotojų 

profesionalumas (šiame ir 

kituose etapuose) yra siejamas 

su konkretaus projektų vadovo 

patirtimi, „priklauso ... ar tai 

senas, ar naujas darbuotojas“.

▪ Svarbu atkreipti dėmesį, kad ir 

šiais metais:

▪ pastebima didelė LVPA 

darbuotojų rotacija;

▪ apgailestaujama, jog nemaža 

LVPA senų darbuotojų dalis, 

kurie buvo savo srities

profesionalai, išėjo iš darbo;

▪ tuo tarpu naujų LVPA 

darbuotojų kompetencija 

vertinama, kaip nepakankama.

▪ Kompetencijos ir profesionalumo 

ypač pasigendama paraiškos 

vertinimo etape, paraiškų 

vertintojai/ ekspertai sulaukia 

tam tikros kritikos/ pastabų.



LVPA tobulėjimo vertinimas
Keturi finansavimo etapai



LVPA tobulėjimo vertinimas
Visi keturi finansavimo etapai
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„LVPA išsamiai informuoja apie galimus pasirinkimus ir keliamas sąlygas“ 

„LVPA vertintojai jaučia verslo pulsą, verslo patiriamus iššūkius, problemas“

„LVPA geba atsižvelgti į besikeičiančias projekto aplinkybes“ 

„LVPA atskleidžia ES projektų naudą verslui ir visuomenei“ 

PARAIŠKOS 
RENGIMO 

ETAPAS

PARAIŠKOS 
VERTINIMO 

ETAPAS

INVESTICIJŲ 
PRIEŽIŪROS 

ETAPAS

INVESTICIJŲ  
POPROJEKTINĖS 

PRIEŽIŪROS 
ETAPAS 







▪ Praeitų metų tyrimai parodė, 

jog TG atstovų lūkesčiai 

LVPA tobulėjimui buvo gana 

aukšti. 

▪ Svarbu pažymėti, jog šiais 

metais  LVPA vertinimas 

tobulėjimo aspektu yra 

žymiai palankesnis. Įmonių 

atstovai bei konsultantai 

pastebi teigiamus pokyčius. 

▪ 2019-2020 metais TG 

atstovų minėti trikdžiai 

(DMS veiklos sutrikimai ir 

netobulumai, dažniausiai 

užduodamų klausimų 

paruoštukų stoka, pakeitimų 

procesas) vertinami, kaip 

daugiau ar mažiau 

sutvarkyti/ pašalinti.



LVPA skaidrumo vertinimas
Keturi finansavimo etapai



LVPA skaidrumo vertinimas
Visi keturi finansavimo etapai
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„LVPA atlieka paraiškos vertinimą užtikrindama lygias galimybes visiems 
klientams“ 

„LVPA taikomi vertinimo kriterijai yra iš anksto žinomi ir aiškūs“ 

„LVPA darbuotojai priima sprendimus objektyviai, nešališkai“ 

„LVPA sudaro mums galimybes dalintis savo patirtimi su kitais“ 

PARAIŠKOS 
RENGIMO 

ETAPAS

PARAIŠKOS 
VERTINIMO 

ETAPAS

INVESTICIJŲ 
PRIEŽIŪROS 

ETAPAS

INVESTICIJŲ  
POPROJEKTINĖS 

PRIEŽIŪROS 
ETAPAS 







Iš esmės, TG atstovai vertina 

LVPA kaip skaidrią 

organizaciją, kurios 

darbuotojai laikosi vidinių 

agentūros taisyklių bei 

puoselėja jos deklaruojamas 

vertybes.



Covid-19 įtaka finansavimo procesams



COVID-19 įtaka procesams
Visi keturi finansavimo etapai

6,15
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PARAIŠKOS 
RENGIMO ETAPAS

PARAIŠKOS 
VERTINIMO 

ETAPAS

INVESTICIJŲ 
PRIEŽIŪROS 

ETAPAS

INVESTICIJŲ  
POPROJEKTINĖS 

PRIEŽIŪROS ETAPAS

Iš esmės, vieningai pažymima, jog LVPA puikiai susitvarkė, eliminuojant neigiamą 

pandemijos įtaką projektams/ jų įgyvendinimui, parodė lankstumą, tikrai prisiderino ir 
palengvino įmonių naštą šiuo visiems sunkiu periodu.

 




COVID-19 įtaka procesams (I)
Paraiškos rengimo ir vertinimo etapai

6,15

Tikslinės grupės atstovų teigimu, paraiškos rengimo ir vertinimo etapams (palyginus su kitais) 

COVID-19 turėjo mažiausiai įtakos/ praktiškai visai jos nepasijautė.
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❑ Aukščiau minėtų priemonių kvietimų vėlavimas bei prasta jų komunikacija - kaip ir kada bus paskelbti kvietimai priemonėms 

„Kūrybiniai čekiai Covid-19“ ir „E. komercijos modelis COVID-19„, ilgą laiką buvo neaišku.

Visgi, konsultantai bei keli įmonių atstovai paminėjo vieną aspektą, kuriam, jų teigimu, galimai 

įtakos turėjo būtent COVID-19 sukelta situacija ir/ ar Lietuvos valdžios pasikeitimas:

❑ Itin fragmentiškai pažymima, kad aukščiau minėti kvietimai („Kūrybiniai čekiai Covid-19“ ir „E. komercijos modelis COVID-19") virto subsidijomis 

įmonėms, kurios nukentėjo nuo pandemijos, kas sukėlė tam tikrą apmaudą tarp kitų įmonių, nes pastarųjų šansai laimėti buvo labai maži. 

❑ Per dvi priemones („Kūrybiniai čekiai Covid-19“ ir „E. komercijos modelis COVID-19„), kurios buvo 

paskelbtos viena po kitos (nepasibaigus pirmai) buvo pateikta 2 500 paraiškų, kas penkis kartus 

daugiau nei įprasta. Ši situacija vertinama nevienareikšmiškai:

❑ Iš vienos pusės, apgailestaujama, nes agentūros darbuotojai dirbo „šeštadieniais ir sekmadieniais, 

dieną ir naktį“, dėl to išėjo daug senų, kompetentingų darbuotojų, kurie sakė „išeiname, nes 

nebepajėgiame dirbti“ ;

❑ Iš kitos, džiaugiamasi, kad LVPA vadovybė suvaldė šią situaciją ir persiorientavo į tokį didelį 

paraiškų kiekį, pritraukdama vertintojus iš šalies (tiek buvusius darbuotojus, tiek naujus). 



COVID-19 įtaka procesams (II) 
Investicijų priežiūros  ir poprojektinės priežiūros etapai

6,15

Didžioji dalis pažymi, jog jų projektų įgyvendinimas sutapo su pandemijos periodu, visgi LVPA 

užtrikrino procesų sklandumą: 
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❑ LVPA parodė iniciatyvą ir nesukėlė dirbtinių kliūčių pratęsiant projektų įgyvendinimo laikotarpius.

❑ Pagreitėjo mokėjimo prašymų vertinimas. 

❑ Taip pat pažymima, jog pagal poreikį yra sklandžiai organizuojami online susitikimai (kartu su 

vadovais), iškylančios problemos tikrai yra išsprendžiamos.

Fragmentiškai minimi ir tam tikri neigiami aspektai: 

❑ Pastebima, kad per Covid-19 nubyrėjo dalis kompetentingų darbuotojų ir atsirado naujų darbuotojų, dėl to procesai kartais užtrunka, nes:

❑ jiems trūksta žinių;

❑ reikia laiko „įsivažiuoti“ + jie turi kiekvieną žingsnį suderinti viduje.

❑ Pažymima, kad trūksta aiškumo dėl terminų per kiek laiko bus gautas atsakymas dėl prašymo pratęsti projektą;

❑ Infliacija sąlygojo dramatišką kainų augimą, tad „darbai, kurie buvo surašyti prieš pusmetį šiandien jų nebenupirksi tokiomis kainomis, tai vertintojai 

atskaitomybės laikotarpyje turėtų įvertinti. Kam buvo skirta keli šimtai tūkstančių, gali kainuoti milijoną ir negalima kaltinti įmonės dėl nepajėgumo, nes 

realybė keičiasi“, VII ID, maža įmonė, programavimas, Kaunas. 



Rekomendacijos
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Nauda iš LVPA
Visi keturi finansavimo etapai
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PARAIŠKOS 
RENGIMO 
ETAPAS

▪ GERANORIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS

▪ PAGALBA „ČIA IR DABAR“

▪ GREITAS ATSAKYMŲ PATEIKIMAS

▪ KVIETIMŲ/ PRIEMONIŲ APRAŠO REIKALAVIMŲ 
PATIKSLINIMAS

PARAIŠKOS 
VERTINIMO 

ETAPAS

PAGRINDINIŲ KLAIDŲ, PRALEISTŲ PARAIŠKOS 
RENGIMO ETAPE, IŠGRYNINIMAS

INVESTICIJŲ 
PRIEŽIŪROS 

ETAPAS

▪ FINANSINĖ PARAMA

▪ KONSULTACIJOS – SVARI PAGALBA IŠKYLUS 
KLAUSIMAMS

▪ SAVALAIKIAI MOKĖJIMAI 

INVESTICIJŲ  
POPROJEKTI

NĖS 
PRIEŽIŪROS 

ETAPAS

PROJEKTŲ VADOVAS, KAIP PARTNERIS, „ramu, 
nes žinai, kad, esant poreikiui, sulauksi pagalbos“. 

Iš esmės, nepaisant tyrimo metu išsakytų tam tikrų tobulintinų aspektų, LVPA agentūra vertinama, kaip partneris, kuris yra 

suinteresuotas sėkmingu projekto įgyvendinimu ir yra pasiruošęs teikti pagalbą ir informaciją kiekviename projekto finansavimo 

etape. TG atstovai labiausiai yra linkę rekomenduoti kitiems būtent LVPA (tarp kitų teikiančių finansavimą agentūrų) 

„LVPA kol kas geriausia. Organizaciniai dalykai, naudojamos sistemos, išnaudojami įrankiai, pats 

projekto administravimas, tiesioginis ryšys su projekto administratoriumi. Nes kitos agentūros tokių 

stiprybių kol kas neturi. Viešasis pirkimas tvarkingai reglamentuotas. Iš tos prizmės, lyginant su 

kitomis agentūromis, LVPA kol kas pirmoj vietoj“, (XIV ID, konsultantas, 4m. patirtis).

„10 balų. Tai lengviausias kelias gauti paramą su protingu kiekiu pastangų“, (VII ID, maža įmonė, 

programavimas, Kaunas). 

„Aš labiausiai rekomenduoju LVPA dėl aiškumo. Kad viskas yra aišku, yra struktūra, procedūros, jos 

logiškos. Su MITA turiu patirties, ten trūksta to aiškumo. Ir patys priemonių aprašai, jie tokie 

neišsamūs arba paliekantys daug klaustukų. Kad ir pats tas išlaidų deklaravimas atrodo naudojama ta 

pati DMS sistema, bet ten visai kitaip yra teikiami prašymai. Tokių yra įvairių dalykų, kur atrodo 

dirbame pagal tą pačią sistemą, bet kažkokie atsiranda nukrypimai“, (XII ID, konsultantas, 6m. 

patirtis).

„yra ir kitos: Invega, ESFA, MITA. MITA fainai komunikuoja, bet administravimo realybė – tikrai 

patirties neturi. Iš šitų įstaigų, LVPA yra labiausiai, tikriausiai išdirbusi savo sistemą, savo sistemą jie 

turi. Ir aišku, nėra ką lyginti. Nes ta pati Invega neturi tokių projektų. Čia reikėtų su CVPA. Bet su 

CVPA neturim nieko bendro, nes jie su viešaisiais projektais dirba. Aišku, kad rekomenduotume. Be 

abejo, aš už LVPA, 9balai. “, (XIII ID, vidutinė įmonė, plastiko gamyba, Vilnius). 

„dirbu su trims pagrindinėms agentūroms. Tai yra Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos projektų 

valdymo agentūra ir LVPA. Tai lyginant su Nacionaline mokėjimo agentūra ten nėra ką lygint, nes ten 

yra labai daug interpretacijų, kur kiekvienas projekto vadovas gali nuspręst kaip jam atrodo tas 

projektas ar jis tinkamas ar jis netinkamas. Nėra aiškios struktūros, labai sunku komunikuot, terminai 

neaiškūs ir labai daug problemų. Lyginant su LVPA tai ten pati komunikacija yra labai gera, projektų 

vadovai suinteresuoti, kad tas projektas sėkmingai vyktų, bet pas juos yra tokių teorinių problemų, kad 

jie patys nelabai supranta kas ten parašyta pas juos taisyklėse“, (X ID, konsultantas, 13m.patirtis).

SUVOKIAMA NAUDA REKOMENDACIJOS. CITATOS



Rekomendacijos. Ką pirmiausia reikėtų tobulinti?

Paraiškos 

rengimo

etapas

Paraiškos 

vertinimo

etapas

Svarbu atkreipti dėmesį, jog kaip ir praeitais metais, šiemet darbuotojų (ypač naujų) kompetencijos didinimas nebuvo 

akcentuojamas kaip svarbiausia rekomendacija LVPA paraiškos rengimo etape. Visgi, tai tobulintinas aspektas, kuriam ir 

toliau reikėtų skirti dėmesį/ resursus, ypač turint omenyje tai, kad pandemijos laikotarpiu (tyrimo dalyvių teigimu) agentūra 

prarado nemažai senų, kompetentingų darbuotojų.

▪ Labiau įsigilinti į priemonės aprašus, parengiant checklist‘ą, kuris būtų naudojamas vėliau paraiškos vertinimui, 

sužiūrint kiek jis atitinka aprašą, „mažiau problemų kiltų“;

▪ Paruošti atmintinę – suvienodinti reikalavimus visose priemonėse dėl direktoriaus įgaliojimų. Konsultantai pažymi, 

kad teisiškai teikiant paraišką dėl finansavimo, užtenka direktoriaus įsakymo-sprendimo, tačiau LVPA iki šiol 

reikalauja akcininkų sprendimo.
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Investicijų 

priežiūros 

etapas

Investicijų 

poprojektinės

priežiūros 

etapas

Kiek įmanoma trumpinti pakeitimų svarstymo terminus.

Vis dar tikimasi didesnio lankstumo ataskaitų teikimo terminui/ proceso optimizavimo/ supaprastinimo.

▪ Tobulinti ekspertinio vertinimo procesą ➔ vertintojų kompetencijos didinimas.

▪ Nustatyti optimalius ir aiškius terminus paraiškos vertinimo + projekto įgyvendinimo etapuose. Tai padėtų sustyguoti 

tolesnę darbų eigą, kadangi bus daugiau aiškumo dėl atsakymo gavimo laiko.



Tyrimo dalyvių pasiūlymai 

39

✓ Konsultantai akcentavo savalaikės komunikacijos svarbą apie LVPA pasiruošimą skelbti kvietimą naujai priemonei. Teigiama, kad

pareiškėjams svarbu aiškumas:

✓ Kada bus paskelbta priemonė? 

✓ Kaip ir kodėl keičiasi paramos/ atrankos kriterijai, projekto rodikliai? Teigiama, kad pastaruoju metu buvo atlikti pakeitimai 

priemonės aprašuose, „buvo stipriai koreguojama visus metus, bet pakeitimai nebuvo tinkamai ir laiku iškomunikuoti“. 

✓ Įmonių atstovai (nors ir fragmentiškai) išsakė šiuos pasiūlymus LVPA darbo tobulinimui:

✓ Atliepti rinkos realų susidomėjimą projektuose organizuojant forumus ir skiriant didesnį- optimalų finansavimą, priklausomai nuo

pareiškėjų skaičiaus (teikiami tokie priemonių pavyzdžiai, kaip „Kūrybiniai čekiai Covid-19“ ir „E. komercijos modelis COVID-19“, kai verslo 

įmonių susidomėjimas buvo milžiniškas, tuo tarpu finansavimo lubos buvo griežtai apibrėžtos).

✓ Ekspertiniame lygmenyje pasinagrinėti projektų galimybes, labiau pasigilinti ir išsiaiškinti verslo poreikius, kad projektai duotų 

didesnę grąžą ir naudą visuomenei, Lietuvos valstybei („kartais einama labai taip apibendrintai, sakykim, arba kaip tik atsinaujinančių energijos 

šaltinių klausimais labai konkrečiai – apie saulę ir vėją, nors yra ir kitokių rekuperacinių dalykų, kur tikrai reikia įmonėms paramos ir kur tikrai būtų galima 

gerai sutaupyti, jei panaudotume antrinį vandens temperatūrą nuimti ir neišmestume. Ar kažkokius išvalymus, filtravimus atitinkamus padarytume, kur 

technologijos brangios. Mes pabandėm inicijuot projektus. Kadangi tai darėm per asociacijas, ne iki galo pavyko. Dalis pavyko , dalis nepavyko“, (I ID, 

vidutinė įmonė, tekstilės gamyba, Jonava). 

✓ Priemonių pristatymuose pristatyti ankstesnių priemonių sėkmės istorijas/ įmones. Tai padėtų lengviau apsispręsti dėl paraiškos 

teikimo kitiems ir motyvuoti sėkmingam savo tikslų įgyvendinimui.

✓ Išsakytas lūkestis finansavimo dydžio didinimui iki 50% gamybos įmonėms („galėtume tikrai žymiai daugiau nuveikti ir grąža iš mūsų būtų 

greitesnė, o dabar banko kišenėse sėdime, tai gerai, kad turime pakankamai daug nekilnojamojo turto, kurį galim įkeisti“, (I ID, vidutinė įmonė, tekstilės 

gamyba, Jonava)).
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