Priemonės „SmartInvest LT+“
projektų sutarčių vykdymas
Inga Lukošiūnaitė
Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vadovė

Pristatymo
tyrinys

- Bendroji finansavimo sutarties
vykdymo informacija

- Projekto įgyvendinimas /
administravimas

- Projekto sutarties keitimas /
nutraukimas

- Stebėsenos rodikliai

Projekto vykdymo
reglamentavimas
- Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau
– Taisyklės);

- Priemonės „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo
sąlygų aprašas (toliau – Aprašas);
- Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos

Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams;
- Projekto finansavimo sutartis.

Priemonės tikslas
Priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvos
Respubliką MTEPI srities užsienio investicijų
pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
prioritetų įgyvendinimo programoje numatytus MTEPI
prioritetus.

Remiamos veiklos:
- tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas
(Aprašo 10.1 p.);

- tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama
naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI
infrastruktūra (Aprašo 10.2 p.)*.
* veikla galima tik kartu su Aprašo 10.1 p. numatyta veikla.

Projekto įgyvendinimo terminai

Veiklų
pradžia ne
anksčiau
nei paraiškos
registravimo
data

Veiklos turi
būti
pradėtos
įgyvendinti
ne vėliau
kaip per 2
mėnesius
nuo projekto
sutarties
pasirašymo
dienos

Projekto
trukmė
nurodyta
projekto
sutartyje (10.1
veiklos – iki 12
mėn.;
10.2 veiklos –
iki 2023 m.
rugpjūčio mėn.
pabaigos)

Projekto veiklų
laikotarpis gali
būti pratęstas iki
2023 m.
rugpjūčio mėn.
pabaigos*

* Taisyklių 213.1 p. ir 213.5 p. reikalavimai.

Projekto
tęstinumas
3 m. / 5 m.
po projekto
pabaigos

Projekto įgyvendinimo reikalavimai (I)
Rezultatai – projekto tikslas, uždaviniai, fiziniai rodikliai ir
stebėsenos rodikliai – turi būti pasiekti.

Biudžetas – tinkamų finansuoti išlaidų suma ir finansuojamoji dalis. Projekto vykdytojas
(partneris) įsipareigoja apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias ir
projekto biudžetą viršijančias projekto išlaidas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta intelektinė nuosavybė 3/5 metus po projekto
įgyvendinimo negali būti perduota ne už rinkos kainą kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams
asmenims.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtas prototipas (-ai) ar bandomosios partijos produktai 3/5
metus po projekto įgyvendinimo gali būti naudojami tik tolesnėms MTEP veikloms ar
demonstravimui.

Projekto įgyvendinimo reikalavimai (I)
Visas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas iki jo įsigijimo turi būti naujas (nenaudotas) ir
pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki jo įsigijimo datos.

Privaloma apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų
finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu projekto įgyvendinimo
laikotarpiu ir ne mažiau kaip 3/5 metams nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įvykusius arba numatomus projekto ir
projekto vykdytojo pasikeitimus (finansavimo šaltinių, įrangos, projekto išlaidų, projekto
įgyvendinimo vietos, projekto vykdytojo akcininkų pasikeitimus ir kt.).

Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

Bendravimas ir
bendradarbiavimas
Kiekvienam
projektui
priskirtas
projekto
vadovas (PV) ir projekto finansininkas (PF)

Bendravimas vykdomas, dokumentai teikiami tik
per Duomenų mainų svetainę (DMS) prie
konkretaus objekto

Pridėti kitus DMS naudotojus ir suteikti
konkrečias reikalingas teises gali pats projekto
vykdytojas
Mokymų medžiaga, instrukcijos:
http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams219
https://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Projekto įgyvendinimas
▪

Sutartis
▪

Projekto viešinimas
▪
▪

Pirkimų planas
Pirmasis mokėjimo prašymas (MP) kartu su mokėjimo prašymų teikimo grafiku
▪

Pirkimų vykdymas

▪
▪
▪

Veiklų įgyvendinimas
Rodiklių siekimas
Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas
▪
▪

Galutinio mokėjimo prašymo ir veiklos ataskaitos teikimas
Patikra
▪

Ataskaitų po projekto užbaigimo teikimas

Pirkimų planas
Pirkimų planas teikiamas per 14 d.
pasirašius projekto sutartį
http://lvpa.lt/lt/pirkimai

Pirkimo plano keitimai atliekami, kai:
▪
keičiasi pirkimą vykdantis subjektas
▪
keičiasi pirkimo objektas
▪
keičiasi pirkimo būdas
▪
numatomas naujas pirkimas
▪
pirkimas nebevykdomas
Įvykdžius pirkimus, pirkimų posistemėje
pateikiami pirkimų faktiniai duomenys
(rašytinės sutartys virš 3.000 Eur be PVM)

Ne perkančiųjų
organizacijų pirkimų
vykdymas
reglamentuotas
Taisyklių 40 skirsnyje

Mokėjimo prašymai ir grafikai (I)

▪ Pirmasis MP su MP teikimo grafiku teikiamas per 14 d. pasirašius projekto sutartį;

▪ Veiklų dalies komentaruose su kiekvienu MP nurodomi svarbiausi per atsiskaitomąjį
laikotarpį atlikti darbai, įvertinamas veiklos baigtumo procentas;
▪ Pirmą kartą deklaruojant darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas pateikiami darbuotojų
gyvenimo aprašymai, darbo sutartys, įsakymas dėl priskyrimo dirbti projekte.
Darbuotojų minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti verslo plane pateiktą
informaciją;
▪ Su kiekvienu MP atnaujinamos stebėsenos rodiklių reikšmės;

Mokėjimo prašymai ir grafikai (II)
▪ Tarpiniai MP teikiami ne rečiau kaip kas 90 dienų;
▪ MP grafike mokėjimo prašymai suplanuojami bent 6 mėn. į priekį;
▪ MP grafike suplanuotos sumos turi būti realios, atitinkančios projekto poreikius ir
situaciją;
▪ pateiktame MP grafike turi būti numatyti avanso* užskaitymo terminai ir sumos.
*Atšaukus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, susijusią su COVID-19, nuo 2022 m.
gegužės 1 d. pasikeitė Taisyklių nuostatos:
- Sumažėjo didžiausia galima avanso suma iki 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos
projekto finansavimo lėšų sumos;
- Nebeliko lengvatų dėl avanso ir išankstinių sąskaitų draudimo: projektų vykdytojai turi
pateikti avanso draudimo dokumentą teikiant avanso mokėjimo prašymą, išankstinio
apmokėjimo sąskaitomis, projekto vykdytojas turi pateikti iš rangovo, prekių tiekėjo ar
paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją,
laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą.

Projekto įgyvendinimas
▪ Rezultatai pateikiami pabaigus MTEP veiklą.
Rekomenduojama naudoti MTEP veiklų ataskaitų
formas https://lvpa.lt/lt/dokumentai;

▪ Projekto vykdytojas ir partneris už įvykdytą veiklą (fizinį
rodiklį) turi atsiskaityti atskirai;
▪ Rekomenduojama saugoti MTEP įgyvendinimo
dokumentus (testavimo protokolai, tyrimų ar bandymų
ataskaitos ir pan.);

▪ Privaloma ne trumpiau kaip iki projekto finansavimo
sutarties 1 priedo 7.2 p. nurodyto termino saugoti visus

su projektu susijusius dokumentus.

tęsti
num Projekto viešinimas
o
laiko
Informacinis
Nuo kada? – projekto įgyvendinimo pradžioje (atsiskaitoma su pirmuoju MP)
pranešimas interneto
tarpį
svetainėje
Plakatas

Nuolatinis stendas

Iki kada? – iki projekto įgyvendinimo pabaigos (ir tęstinumo laikotarpyje)

Nuo kada? – projekto įgyvendinimo pradžioje (atsiskaitoma su pirmuoju MP)

Iki kada? – iki galutinio MP patvirtinimo
Nuo kada? – iki galutinio MP pateikimo

Iki kada? – iki tęstinumo laikotarpio pabaigos)
Visas projekto viešinimo priemones prieš skelbiant ir gaminant
rekomenduojama suderinti su savo projekto vadovu ar komunikacijos
specialistais:

Dokumentai, šablonai ir rekomendacijos:

komunikacija@inovacijuagentura.lt

https://lvpa.lt/lt/dokumentai-160

Projekto sutarties keitimai
(I)
Informavimas apie pasikeitimus: atsakingi
asmenys, kontaktinė informacija, banko
sąskaitos Nr.
Neesminis projekto sutarties keitimas

Visi nukrypimai nuo planuoto
projekto įgyvendinimo turi

būti suderinti su Inovacijų
agentūra
Pakeitimų poreikis turi būti

Esminis projekto sutarties keitimas

Vienašalis projekto sutarties keitimas

pagrįstas

Projekto sutarties keitimai (II)
Neesminis projekto sutarties keitimas

- Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas iki 6 mėn., jei neviršija Apraše
nustatytos projekto įgyvendinimo trukmės;
- Lėšų perskirstymas tarp fizinių rodiklių;
- Įrangos keitimas;
- Neatitinkantys nė vienos iš esminiam keitimui nurodytų aplinkybių projekto sutarties
keitimai laikomi neesminiais.

Esminis projekto sutarties keitimas
- Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas ilgiau nei 6 mėn.*;
- Mažinamos projekto sutartyje nustatytos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės;
- Keičiasi projekto veiklos, turinčios esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir
uždaviniams;
- Perleidžiamos projekto vykdytojo teisės ir pareigos kitam juridiniam asmeniui**;
- Sutaupytų lėšų panaudojimas.
*Galutinis MP turi būti pateiktas iki 2023-10-01
** Naujam projekto vykdytojui taikomi pareiškėjui Apraše numatyti tinkamumo reikalavimai

Projekto sutarties nutraukimas
Projekto vykdytojo prašymu
Jeigu projekto veiklos nepradedamos įgyvendinti per 2 mėn.

25%
Projekto vykdytojui nesilaikant projektu sutarties sąlygų priimamas

sprendimas
nutraukti sutartį
25%

25%

Jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo

Pasikeitus projekto vykdytojui šis neatitinka pareiškėjui Apraše keliamų
reikalavimų*
* Užsienio investuotojas nedaro lemiamos įtakos, jam pritaikytos tarptautinės sankcijos, jo
metinės pajamos netenkina Aprašo reikalavimų, patiria sunkumus (pagal Reglamento (ES)

Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 p.) ir kt.

Stebėsenos rodikliai (I)
Pasiekiami pasirašius sutartį:

- Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – skaičiuojamas tik projekto vykdytojas;
- Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų,

skaičius – skaičiuojamas tik projekto vykdytojas.

25%

25%

Projekto įgyvendinimo metu siekiami rodikliai:

25%

- Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai
(koncepcijos) – skaičiuojami projekto vykdytojo ir partnerio sukurti prototipai;
- Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP
projektams – skaičiuojamos projekto vykdytojo ir partnerio privačios investicijos.*

* Rodiklio siekiama kaupiamuoju būdu, pasiekta reikšmė atnaujinama su kiekvienu MP, kuriame
deklaruojamos patikros išlaidos

Stebėsenos rodikliai (II)
Po projekto įgyvendinimo privalomi pasiekti rodikliai:
- Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos -

skaičiuojamos projekto vykdytojo sukurtos darbo vietos per 1 m. po projekto
įgyvendinimo;
25%

- Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų,25%
santykis su skirtomis investicijomis - skaičiuojamos projekto vykdytojo

ir partnerio pajamos;
25%

- Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos – skaičiuojamos per

projekto įgyvendinimo ir (ar) poprojektinės priežiūros laikotarpį projekto vykdytojo
sukurtos ir 3 ar 5 m. išlaikytos darbo vietos.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos
• Deklaruojamos iki projekto veiklų pradžios patikros išlaidos;
• Deklaruojamos projekte (išteklių lentelėse) nenumatytos išlaidos;
• Nepateikiami pirkimų dokumentai išankstinei priežiūrai (pirkimo dokumentų
teikimo tvarka nurodoma pritarimo projekto pirkimų planui rašte);
• Neįvertinamas tyrimams reikalingas laikotarpis, neįvertinama, kad tyrimus
gali reikėti pakartoti, o tai užima papildomo laiko;
• Neįvertinama, kad įsipareigota sukurti verslo plane numatytų funkcionalumų
produktą;
• Deklaruojamos darbuotojų, vykdančių kelis projektus, tų pačių darbo valandų
darbo užmokesčio išlaidos;
• Deklaruojamos turto, įsigyto iš ES lėšų, nusidėvėjimo išlaidos.

