LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2018 M.
GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 4-799 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR
VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.2.1LVPA-K-801 „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠO NR. 4 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. gruodžio 10 d. Nr. 4- 712
Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės
Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4,
patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu
Nr. 4-799 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801
„Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:
„42. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 41 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius, turi
atitikti šias nuostatas:
42.1. pagal fiksuotuosius įkainius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių
VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus;
42.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius įkainius, nei
nurodyti Aprašo 41 punkte;
42.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokomos
atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus
dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal
fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje;
42.4. fiksuotojo įkainio dydis gali būti patikslintas tik Projektų taisyklių 4281 punkte
nurodytais atvejais.“
2. Pakeičiu 44.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„44.2. įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti
bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas
su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal
Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienosimones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://eimin.lrv.lt/lt/veiklossritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/naujos-galimybes-lt paskelbtą
rekomenduojamą formą, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos
registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu
Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų
patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis
pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Įgyvendinančioji institucija
paraiškos vertinimo metu patikrinusi pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de
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minimis pagalbą ir įsitikinusi, kad teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio,
ir atlikusi projekto naudos ir kokybės vertinimą (kai suteikiama 40 ar daugiau balų), vadovaudamasi
Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, rezervuoja planuojamą suteikti de minimis pagalbos sumą Registre.
Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas
registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre;“.
3. Pakeičiu 52.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„52.5. informaciją dėl įmonių tarpusavio santykių, nurodytų de minimis reglamento 2
straipsnio 2 dalyje, reikalingą vienos įmonės, kaip nurodyta de minimis reglamente, apimčiai nustatyti
(pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamentaes-nr-1407-2013
ir
http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-mprogramavimo-laikotarpis/naujos-galimybes-lt paskelbtą rekomenduojamą formą);“.
4. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
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2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ priemonės
Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės
LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4
4 priedas
METODINIAI NURODYMAI DĖL FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMO
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4 (toliau – Aprašas)
išlaidos, patirtos dalyvaujant tarptautinėse parodose, apmokamos taikant dalyvavimo tarptautinėse
parodose fiksuotuosius įkainius (toliau – fiksuotieji įkainiai), kurie nustatyti vadovaujantis
Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita (toliau – Tyrimo
ataskaita),
skelbiama
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
svetainėje
www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.
II SKYRIUS
TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS
2. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos dalyvavimo tarptautinėse parodose
išlaidos.
3. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant dalyvavimo
tarptautinėse parodose fiksuotuosius įkainius vienam tarptautinėje parodoje dalyvaujančiam projekto
vykdytojui.
4. Tyrimo ataskaitoje nustatyti dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių
dydžiai (toliau – fiksuotieji įkainių dydžiai) yra maksimalūs fiksuotųjų įkainių dydžiai.
5. Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, negu nurodyti Tyrimo
ataskaitoje.
6. Dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidoms reikalingos preliminarios sumos pagal
kiekvieną valstybių grupę nustatomos valstybės, kurioje vyks paroda, grupės fiksuotųjų įkainių dydžius,
nurodytus Tyrimo ataskaitoje, padauginus iš parodų atitinkamos grupės valstybėse skaičiaus.
7. Dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidos bus apmokamos pagal iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartyje (toliau – projekto sutartis) nustatytus
fiksuotųjų įkainių dydžius (projekto vykdytojas negalės už dalyvavimo tarptautinėse parodose
išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas pateikus išlaidų
pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).
8. Projekto sutartyje nurodyti fiksuotieji įkainiai ir jų dydžiai yra galutiniai, išskyrus Aprašo
42.4 papunktyje nurodytus atvejus. Jais vadovaujantis apskaičiuojamos ir projekto vykdytojui
išmokamos lėšos, skirtos dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidoms apmokėti.
9. Įvertinęs faktiškai padarytas išlaidas, projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti dalies
išlaidų, kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai, apmokėjimo.
10. Jeigu projekto vykdytojo faktiškai padarytos išlaidos, kurioms taikomi fiksuotieji
įkainiai, yra didesnės negu apskaičiuotos pagal projekto sutartyje nustatytus fiksuotųjų įkainių
dydžius, faktiškai padarytų išlaidų ir išlaidų, apskaičiuotų pagal nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius,
skirtumą apmoka projekto vykdytojas.
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11. Projekto vykdytojas, siekdamas gauti apmokėjimą pagal fiksuotuosius įkainius, viešajai
įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai turi pateikti dalyvavimą tarptautinėje parodoje
pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Tyrimo ataskaitoje.
_________________________

