2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2
4 priedas
INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“
PRIEMONĖS NR. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 NUOSTATOMS IR
PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Pareiškėjų vykdomos veiklos ir projekto veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.),
patvirtintam Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) (taikoma vertinant projekto atitiktį
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas) 18.2
papunkčio nuostatoms).
Veiklos pavadinimas ir 2016
m.
EVRK 2 red. kodas
pajamos, Eur
Pareiškėjo
vykdomos Veikla Nr. 1
veiklos pagal EVRK 2 red. Veikla Nr. 2
Veikla Nr. 3
Veikla Nr. n
Viso, Eur:

pardavimo 2017
m.
pajamos, Eur

pardavimo 2018
m.
pajamos, Eur

pardavimo

2. Pareiškėjo diegiami originalūs gaminio dizaino sprendimai ir jų dėka sprendžiamos socialinės problemos (taikoma vertinant
projekto atitiktį Aprašo 18.3 papunkčio ir Aprašo 2 priedo 2 punkto nuostatoms).
Eil. Gaminys, kuriam kuriamas dizaino Kuriamo (keičiamo) ir įdiegto dizaino sprendimas išspręs socialines problemas (socialinę problemą
Nr. sprendimas
turi spręsti konkretus dizaino sprendimas, o ne pats gaminys) ir (ar) ekologines problemas, ir (ar)
prisidės prie universalaus dizaino taikymo.
Sprendžiamą problemą (-as) pažymėti „X“ ir žemiau pateikti aprašymą.

sveikatos

senėjimo

neįgalumo

socialiai
ekologinių
pažeidžiamų grupių
poreikių tenkinimo

universalaus
dizaino
taikymo

2.1. Gaminio Nr. 1 dizainas
Esamo gaminio dizaino aprašymas (nurodoma, jeigu planuojamas pakeitimas):
Kuriamo (keičiamo) gaminio dizaino sprendimo detalus aprašymas, nurodant:
a) dizaino poreikį (turi būti pagrįsta sąsaja su įmonės naujų gaminių pardavimų (pvz., dizainu sprendžiama produktų stiliaus, patrauklumo
problema), kokybės (pvz., dizainu siekiama kurti funkcionalius gaminius, atsižvelgiant į vartotojų poreikius), produktyvumo (pvz., dizainu
siekiama mažinti gamybos kaštus) problemomis ar jų sprendimo būdais) –
b) dizaino teikiamą naudą vartotojui –
c) dizaino sprendžiamą (-as) vartotojo problemą (-as) –
d) tikslinę rinką –
e) dizaino paskirtį –
f) kas konkrečiai keičiama (jeigu numatomas pakeitimas) –
g) ir kitą svarbią informaciją pagal poreikį –
Pažymėtos socialinės problemos ir (ar) ekologinės problemos sprendimo, ir (ar) prisidėjimo prie universalaus dizaino taikymo pagrindimas
(pagrįsti kiekvieną atskirai):
2.2. Gaminio Nr. 2 dizainas
Esamo gaminio dizaino aprašymas (nurodoma, jeigu planuojamas pakeitimas):
Kuriamo (keičiamo) gaminio dizaino sprendimo detalus aprašymas, nurodant:
a) dizaino poreikį –
b) dizaino teikiamą naudą vartotojui –
c) dizaino sprendžiamą (-as) vartotojo problemą (-as) –
d) tikslinę rinką –
e) dizaino paskirtį –
f) kas konkrečiai keičiama (jeigu numatomas pakeitimas) –
g) ir kitą svarbią informaciją pagal poreikį –
Pažymėtos socialinės problemos ir (ar) ekologinės problemos sprendimo, ir (ar) prisidėjimo prie universalaus dizaino taikymo pagrindimas
(pagrįsti kiekvieną atskirai):
2.n. Gaminio Nr. n dizainas
Esamo gaminio dizaino aprašymas (nurodoma, jeigu planuojamas pakeitimas):
Kuriamo (keičiamo) gaminio dizaino sprendimo detalus aprašymas, nurodant:
a) dizaino poreikį –
b) dizaino teikiamą naudą vartotojui –

c) dizaino sprendžiamą (-as) vartotojo problemą (-as) –
d) tikslinę rinką –
e) dizaino paskirtį –
f) kas konkrečiai keičiama (jeigu numatomas pakeitimas) –
g) ir kitą svarbią informaciją pagal poreikį –
Pažymėtos socialinės problemos ir (ar) ekologinės problemos sprendimo, ir (ar) prisidėjimo prie universalaus dizaino taikymo pagrindimas
(pagrįsti kiekvieną atskirai):
3. Pareiškėjo diegiami originalūs paslaugos dizaino sprendimai ir jų dėka sprendžiamos socialinės problemos (taikoma vertinant
projekto atitiktį Aprašo 18.3 papunkčio ir Aprašo 2 priedo 2 punkto nuostatoms).
Paslauga, kuriai kuriamas dizaino Kuriamo ir įdiegto dizaino sprendimas išspręs socialines problemas (socialinę problemą turi spręsti
sprendimas
konkretus dizaino sprendimas, o ne pati paslauga) ir (ar) ekologines problemas, ir (ar) prisidės prie
universalaus dizaino taikymo.
Sprendžiamą problemą (-as) pažymėti „X“ ir žemiau pateikti aprašymą.
sveikatos
senėjimo
neįgalumo
socialiai
ekologinių universalaus
pažeidžiamų grupių
dizaino
poreikių tenkinimo
taikymo
3.1. Paslaugos Nr. 1 dizainas
Esamos paslaugos teikimo schemos aprašymas (nurodoma, jeigu planuojamas pakeitimas):
Kuriamo paslaugos dizaino sprendimo detalus aprašymas, nurodant:
a) dizaino poreikį (turi būti pagrįsta paslaugų, verslo/veiklos procesų ir kliento poreikių integracija (pvz., paslaugose dizaino sprendimai turi
integruoti verslo/veiklos procesus, kad jie tarnautų vartotojui) –
b) dizaino teikiamą naudą vartotojui –
c) dizaino sprendžiamą (-as) vartotojo problemą (-as) –
d) tikslinę rinką –
e) dizaino paskirtį –
f) kas konkrečiai keičiama (jeigu numatomas pakeitimas) –
g) ir kitą svarbią informaciją pagal poreikį –
Pažymėtos socialinės problemos ir (ar) ekologinės problemos sprendimo, ir (ar) prisidėjimo prie universalaus dizaino taikymo pagrindimas
(pagrįsti kiekvieną atskirai):
3.2. Paslaugos Nr. 2 dizainas
Esamos paslaugos teikimo schemos aprašymas (nurodoma, jeigu planuojamas pakeitimas):
Kuriamo paslaugos dizaino sprendimo detalus aprašymas, nurodant:
Eil.
Nr.

a) dizaino poreikį –
b) dizaino teikiamą naudą vartotojui –
c) dizaino sprendžiamą (-as) vartotojo problemą (-as) –
d) tikslinę rinką –
e) dizaino paskirtį –
f) kas konkrečiai keičiama (jeigu numatomas pakeitimas) –
g) ir kitą svarbią informaciją pagal poreikį –
Pažymėtos socialinės problemos ir (ar) ekologinės problemos sprendimo, ir (ar) prisidėjimo prie universalaus dizaino taikymo pagrindimas
(pagrįsti kiekvieną atskirai):
3.n. Paslaugos Nr. n dizainas
Esamos paslaugos teikimo schemos aprašymas (nurodoma, jeigu planuojamas pakeitimas):
Kuriamo paslaugos dizaino sprendimo detalus aprašymas, nurodant:
a) dizaino poreikį –
b) dizaino teikiamą naudą vartotojui –
c) dizaino sprendžiamą (-as) vartotojo problemą (-as) –
d) tikslinę rinką –
e) dizaino paskirtį –
f) kas konkrečiai keičiama (jeigu numatomas pakeitimas) –
g) ir kitą svarbią informaciją pagal poreikį –
Pažymėtos socialinės problemos ir (ar) ekologinės problemos sprendimo, ir (ar) prisidėjimo prie universalaus dizaino taikymo pagrindimas
(pagrįsti kiekvieną atskirai):
4. Projekto poveikis įmonės darbo našumo augimui (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 2 priedo 1 punkto nuostatoms).
Paraiškos
finansuoti
iš
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
lėšų
bendrai
finansuojamą
projektą (toliau – paraiška)
pateikimo metais
(pagal su paraiška pateiktų
patvirtintų
2018
metų
metinių finansinių ataskaitų
rinkinio duomenis)

N
(projekto
įgyvendinimo
pabaigos metai)
(201....)

N+1
(201....)

N+2
(201....

N+3
(201....)

4.1. Išlaidos personalui (Eur)
4.2. Nusidėvėjimo išlaidos
(Eur)
4.3. Tipinės veiklos pelnas
(Eur)
4.4. Visų darbuotojų dirbtų
valandų skaičius per metus
(val.)
4.5. Darbo našumas (Eur už
val.)
Darbo našumas = (1+2+3)/4
4.6. Augimas procentais
5. Prielaidos, kuriomis remiantis planuojamas darbo našumo augimas.
Darbo našumo sudedamosios dalys
Prognozuojamo pokyčio prielaidos ir pagrindimas
Išlaidos personalui
Nusidėvėjimo išlaidos
Tipinės veiklos pelnas
Visų darbuotojų dirbtų valandų skaičius per
metus
6. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui.
Pateikite informaciją apie pareiškėjo gautą per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo ir planuojamą gauti valstybės pagalbą, de minimis
pagalbą ir kitą paramą projektui.
Planuojama gauti
Gautos pagalbos suma
Pagalbos teikėjas
Pagalbos suteikimo data
pagalbos suma (ne iš
Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų
ministerijos)
6.1. Visa de minimis pagalba

6.2. De minimis pagalba, suteikta
tinkamoms
projekto
išlaidoms
kompensuoti
7. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.
7.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar
kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) (kryžminio finansavimo atveju), Europos socialinio fondo
(toliau – ESF), kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar
panašiai)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas
Taip
sumas ir kita)
Ne
7.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF (kryžminio
finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės
paramos ar panašiai?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)
Taip
Ne
7.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF
(kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos
ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius
etapus)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas
Taip
sumas ir kita)
Ne
Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.
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(vadovo pareigos)

(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

____________________

