Priemonės „Naujos galimybės LT“ kvietimų Nr. 03 ir Nr. 04
klausimai ir atsakymai

1. Kaip turi būti apskaičiuota priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 4-724, (toliau – Aprašas) 14 punkte nurodyta nauda galutiniams
naudos gavėjams, labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ)?
Vykdant Aprašo 14 punkte nurodytą veiklą, teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2016 C 202, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba,
kuri atitinka de minimis reglamento nuostatas.
Pareiškėjas apskaičiuodamas galutiniams naudos gavėjams skirtą De minimis pagalbą turi
vadovautis De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) tvarkos aprašo rengimo
rekomendacijomis(http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/es_parama/2014_2020/De%20minimis%20tv
arkos%20rekomendacijos.docx). Šių rekomendacijų 1 ir 2 priedai turėtų būti pareiškėjo
patvirtinto aprašo priedai (pasirengtos formos), tačiau užpildytų jų kiekvienam naudos gavėjui
kartu su paraiška pateikti nereikalaujama.
2. Ar yra taikomi reikalavimai klasterio veiklai ir jos laikotarpiui, kuomet pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius?
Klasterių veiklos trukmei reikalavimai nėra keliami.
3. Ar yra veiklos trukmės iki paraiškos pateikimo reikalavimai galutiniams naudos gavėjams?
Ne, kadangi Apraše nėra numatytas veiklos trukmės reikalavimas.
4. Kokių ataskaitinių metų darbuotojų, turto ir apyvartos duomenys bus vertinami nustatant įmonių
statusą, jeigu projekto veiklos prasidės nuo 2018 m.?
Galutinis naudos gavėjas turi būti priskirtinas MVĮ kategorijai. Duomenys tikrinami pagal
pateiktą Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar
vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo
subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“. Duomenys šioje deklaracijoje pateikiami
pagal patvirtintą įmonės finansinę atskaitomybę. Šių duomenų teisingumu pareiškėjas, o vėliau
projekto vykdytojas turi įsitikinti teikdamas paraišką įgyvendinančiajai institucijai ir įtraukdamas
MVĮ į projekto galutinių naudos gavėjų sąrašą ar naujos MVĮ įtraukimo į projektą projekto
įgyvendinimo metu.
5. Kokie metai turi būti pildomi Aprašo 6 priedo 2 punkte?
Aprašo 6 priedo 2 lentelėje atskaitos metai yra 2017 m., išskyrus atvejį, kai į eksporto renginius
buvo vykta 2017 m. lapkričio-gruodžio mėn., tuomet atskaitos metai būtų 2016 m.
6. Ar kvietime Nr.03 kaip naudos gavėjai gali dalyvauti visos MVĮ, tarp jų ir priklausančios
kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtinos MVĮ

MVĮ yra priskirtinos kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui (toliau – KKI sektoriui
priskirtina MVĮ) –, tuomet, kai MVĮ bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 70 procentų
pajamų yra gaunama iš ekonominės veiklos rūšių, kurių kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išvardyti Aprašo 7 priede.
Kvietime Nr.03 kaip naudos gavėjai gali dalyvauti tik MVĮ nepriskirtinos KKI sektoriui.
7. Kaip bus vertinamos ir kokius dokumentus iš užsienio dalyvių, teikiant mokėjimo prašymą, reikės
pristatyti dėl atvykstamosios verslo misijos dalyvių?
Verslo misijų atveju reikia pateikti tuos pačius dokumentus, kaip ir kitų eksporto renginių atveju,
jie numatyti Aprašo 4 priedo 12 punkte. Fiksuotas įkainis bus skaičiuojamas tik pagal verslo
misijų dalyvių skaičių (verslo misijų užsienio dalyvių skaičių dauginant iš fiksuoto įkainio sumos).
8. Ar gali tik viena įmonė pateikti paraišką?
Priemonės „Naujos galimybės LT“ kvietimai Nr. 03 ir Nr. 04 skirti grupiniam įmonių
dalyvavimui eksporto didinimo renginiuose. Pavienio dalyvavimo kvietimas numatomas 2018 m.
III ketvirtį.
9. Ar reikia kartu su paraiška pateikti dokumentus įrodančius, kad galutiniai naudos gavėjai turi
pakankamai lėšų prisidėti prie projekto?
Aprašo 49.6 punkte nurodoma, kad pareiškėjas prieš teikiant paraišką turi patikrinti, ar:
„Galutinis naudos gavėjas yra finansiškai pajėgus prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau
nei 30 procentų jam tenkančių tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų Aprašo lentelės 5.2
papunktyje.“
Kartu su mokėjimo prašymu, kai deklaruojamos išlaidos, pareiškėjas be kitų dokumentų turi
pateikti:
„pareiškėjo ir galutinių naudos gavėjų patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių
ataskaitų rinkinius (jei įgyvendinančioji institucija patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių
finansinių ataskaitų rinkinių negali gauti Juridinių asmenų registre);“
Šis dokumentas gali būti tinkamu šaltiniu nustatant galutinio naudos gavėjo finansines galimybes
prisidėti prie projekto savo lėšomis.
Remiantis Aprašo 59.2 punktu kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti finansavimo šaltinius
(pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus. Dokumentų
įrodančių, kad galutiniai naudos gavėjai turi pakankamai lėšų prisidėti prie projekto (galutinių
naudos gavėjų finansinių atskaitomybių ar kt.), kartu su paraiška teikti nereikia.
10. Kas gali dalyvauti eksporto renginiuose (tarptautinėse parodose, verslo misijose, mugėse)?
Eksporto renginiai skirti galutiniams naudos gavėjams (MVĮ), tačiau juose, tik veiklos
koordinavimui, gali dalyvauti ir pareiškėjo atstovas.
11. Aprašo 18 punktas numato, kad „pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti
pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Tuo atveju, jei tarptautinės parodos metu organizuojama
mugė arba verslo misija, pareiškėjas turi teisę teikti paraišką dalyvauti tik viename renginyje –
arba tarptautinėje parodoje, arba mugėje arba verslo misijoje.“ Jeigu pareiškėjas yra asociacija,

kurios dalis narių atitinka kvietimo Nr. 04 sąlygas (veikla yra priskiriama KKĮ), o dalis kvietimo
Nr. 03 sąlygoms, ar galima tokiu atveju teikti dvi paraiškas – po vieną pagal kiekvieną kvietimą?
Taip, vienas pareiškėjas turi teisę teikti po vieną paraišką kvietimui Nr. 03 ir Nr. 04. Šiuo atveju,
svarbu išvengti dvigubo finansavimo taisyklės.
12. Kaip būtų vertinama, jeigu daugiau projektų, nei numatyta lėšų projektams, surinktų maksimalų
100 balų?
Aprašo 21 punkte numatyta, kad: „jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems
nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, tuomet projektai išdėstomi Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka:
„Kai projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti nepakanka kvietimui teikti
paraiškas skirtos lėšų sumos, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal
pirmąjį projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o
jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė suteikiama projektams,
surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų. Jei pagal visus
prioritetinius projektų atrankos kriterijus tokie projektai įvertinti vienodai, įgyvendinančioji
institucija atrinktų projektų ataskaitoje nurodo juos teigiamai įvertintų projektų, kuriems
finansuoti neužteko kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, sąraše.“
13. Ar visos įmonės privalo eksponuoti gaminius ir (ar) paslaugas bendrame jungtiniame stende, ar
galima atskiruose stenduose?
Apraše pateikiami šie pagrindiniai reikalavimai dalyvavimui tarptautinės parodose, mugėse ar
verslo misijose:
turi dalyvauti ne mažesnė negu 5 MVĮ apibrėžimą ir priemonės aprašyme nustatytus
reikalavimus atitinkanti MVĮ grupė;
‐ kiekvieną MVĮ turi atstovauti skirtingi atstovai, kurie negali būti projekto vykdytojo
atstovais;
‐ projekto vykdytojo atstovas gali vykti tik kaip kelionės organizatorius – lydintis asmuo;
‐ jei parodos metu organizuojama mugė arba verslo misija - dalyvaujama tik viename
renginyje;
‐ nedalyvaujama jeigu produktams ar paslaugoms tam tikroje rinkoje taikomas embargas;
‐ dalyvaujama teritorijose numatytose Aprašo 4 priede;
Lyginant su pirmuoju priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų
finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-01-16 įsakymu Nr.
4-28 nebeliko reikalavimo pareiškėjui su MVĮ grupe dalyvauti parodoje, mugėje su bendru įmonių
stendu. Aprašas neriboja galimybės galutiniams naudos gavėjams dalyvauti tiek bendrame, tiek
atskiruose eksporto renginių stenduose. Tačiau turi būti užtikrinamas kiekvieno galutinio naudos
gavėjo reprezentatyvumas, atpažįstamumas bei tinkamas viešinimas (stende turi būti ES investicijų
ženklas anglų kalba su prierašu apačioje „Financed by the European Regional Development Fund“).
‐

14. Ar pridėtinės vertės mokesčio išlaidos yra finansuojamos?

