LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2016 M.
SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 4-611 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS
ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ PRIEMONĖS
NR. 09.4.3-IVG-T-813 „KOMPETENCIJŲ VAUČERIS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. kovo 27 d. Nr. 4-180
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“, 89 punktu:
1. P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės
Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-611 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813
„Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):
1.1. Pakeičiu 4.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.6. Kompensacijos laikotarpis – 15 mėnesių nepertraukiamas laikotarpis, skaičiuojamas
nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio
priėmimo datos, kurio metu projekto vykdytojo darbuotojai gali mokytis.“
1.2. Papildau 261 punktu:
„261. Mokymai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu, naudojant „Skype“, „Viber“,
„Messenger“ ir kitas programas.“
1.3. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„27. Vienam projekto vykdytojui per 15 mėnesių nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo ir
sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos didžiausia galima skirti
finansavimo lėšų suma yra 4 500 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai eurų).“
1.4. Papildau 571 punktu:
„571. INVEGAI, atliekant projekto patikrą vietoje atrankiniu būdu ir:
571.1. nustačius, kad mokymai nevyksta (mokymų teikėjas mokymų neteikia ir projekto
vykdytojo darbuotojas juose nedalyvauja), o informacija apie mokymų atšaukimą, vadovaujantis
Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų
sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4-663 „Dėl Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų
įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų tvarkos ir aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Mokymų teikėjų aprašas), nuostatomis, nėra pateikta, už neįvykusius mokymo
išlaidos projekto vykdytojui nekompensuojamos;
571.2. pakartotinai nustačius, kad mokymai nevyksta (mokymų teikėjas mokymų neteikia ir
projekto vykdytojo darbuotojas juose nedalyvauja), o informacija apie mokymų atšaukimą,
vadovaujantis Mokymų teikėjų aprašo nuostatomis, nėra pateikta, vadovaujantis Projektų taisyklių
192 punktu, inicijuojamas dotacijos sutarties nutraukimas ir projektui išmokėtų finansavimo lėšų
susigrąžinimas.“
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1.5. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:
„61. INVEGA atrankiniu būdu atlieka patikras projektų įgyvendinimo ir (ar) administravimo
vietose (t. y. patikros gali būti atliekamos mokymų teikimo vietose). Projektų patikros taip pat gali
būti atliekamos nuotoliniu būdu – INVEGOS darbuotojams, atliekantiems patikras, nuotoliniu būdu
prisijungus prie vykstančių mokymų. Atliekant projektų patikras vietose taip pat gali dalyvauti ir
ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu įgaliotos įstaigos atstovai bei kitų atsakingų institucijų
atstovai. Atliekant projektų patikras vietose ir (ar) nuotoliniu būdu, gali būti daromi mokymų garso
įrašai projektų vykdytojų sutikimu.“
1.6. Pakeičiu 11 priedo 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.2. Projekto vykdytojui Sutarties galiojimo laikotarpiu skiriama iki 4 500 Eur (keturių
tūkstančių penkių šimtų eurų) projekto finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms
projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Didžiausia finansavimo suma bei kitos projekto
finansavimo sąlygos nurodomos sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio. Atskiri
mokėjimai kiekvienam darbuotojui sudaro 70 proc. pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį
apskaičiuotų mokymų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei
30 proc. mokymo išlaidų.“
1.7. Pakeičiu 11 priedo 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.1. Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per kompensacijos laikotarpį, t. y. per
15 (penkiolikos) mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo ir sprendimo dėl projektui nustatyto
finansavimo dydžio priėmimo datos.“
1.8. Pakeičiu 11 priedo 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.4. Projekto vykdytojas įsipareigoja sudaryti sąlygas įgyvendinančiajai institucijai
Projektų taisyklių bei kitų projekto vykdymo bei patikros sąlygas reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka atlikti projekto patikrą vietoje, įskaitant tuos atvejus, kai projekto įgyvendinimo vieta
yra projekto vykdytojo gyvenamoji vieta. Projekto patikra taip pat gali būti atliekama nuotoliniu būdu
– įgyvendinančiosios institucijos darbuotojams, atliekantiems patikras, nuotoliniu būdu prisijungus
prie vykstančių mokymų. Projekto vykdytojas sutinka, kad, atliekant projekto patikrą vietoje ir (ar)
nuotoliniu būdu, galės būti daromas mokymų garso įrašas.“
2. N u s t a t a u, kad Aprašo 4.6 papunktyje nurodytas kompensacijos laikotarpis taikomas
ir dotacijos sutartims, sudarytoms iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos.
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