DNR plano veiksmų ir projektų administravimo procedūros 4 priedas

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

DNR PLANO VEIKSMO
„TRUMPO LAIKOTARPIO NAUJŲ INOVACINIŲ VEIKLŲ PALAIKYMUI (SKATINTI ĮMONES DIEGTI
INOVATYVIUS PRODUKTUS, KURIANČIUS DIDESNĘ PRIDĖTINĘ VERTĘ LYGINANT SU TRADICINIAIS)“
ĮGYVENDINAMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS IR
VEIKSMO PLĖTOTOJO – MOKSLO INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS
VERTINIMO IŠVADA
I DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO ATITIKIMO BENDRIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS
NR.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

REIKALAVIMAS
Veiksmas įtrauktas į Ateities ekonomikos DNR planą
Veiksmu siekiama kiekybinių rezultatų, kuriais prisidedama prie Ateities ekonomikos DNR plano tikslų siekimo
Veiksmas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo)
principus
Veiksmo įgyvendinimas dera su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis
Veiksmo projektų atrankos būdas yra tinkamai pagrįstas

VERTINIMAS
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip,
planuojamas
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1.6.
1.7.

Veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs ir turi kompetencijų tinkamai ir laiku
įgyvendinti Veiksmą
Veiksmo veiklos vykdomos Europos Sąjungos valstybėje narėje, o sukurta nauda išimtinai atitenka Lietuvos
Respublikai

atrankos būdas
konkursas
Taip
Taip, veiksmo
veiklos
vykdomos
Lietuvos
Respublikos
teritorijoje

CPVA išvada: veiksmas atitinka bendruosius reikalavimus.
II DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO TURINIO VERTINIMAS
NR. REIKALAVIMAS
1.1. Numatoma Veiksmo įgyvendinimo pradžia
1.2. Numatomi Veiksmo įgyvendinimo terminai
1.3. Pasirinktas tinkamas Veiksmo ataskaitinis laikotarpis
1.4. Apibrėžta sprendžiama problema, jos priežastys
1.5. Numatomos Veiksmo tikslinės grupės ir (ar) naudos gavėjai
1.6. Numatomos Veiksmo remiamos veiklos (sektoriai)
CPVA išvada: veiksmas atitinka turinio reikalavimus.

VERTINIMAS
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

1. Veiksmą numatoma įgyvendinti skėtiniu būdu. Veiksmo įgyvendinimo terminas – iki 2021 m. gruodžio 31 d. Dėl sąlyginai trumpo
veiksmo įgyvendinimo termino veiksmo vykdytojas turėtų įvertinti galimą veiklų pradžios vėlavimo riziką dėl užsitęsusių konkurso sąlygų
parengimo/ atrankos kriterijų detalizavimo/ derinimo, ekspertų atrankos.
2. Veiksmu siekiami rodikliai:
- Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius. 2021 m. siektina reikšmė – 100;
- Inovacijų skaičius - 2021 m. siektina reikšmė – 50; 2022 m. siektina reikšmė – 50;
- Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas. Siektina reikšmė – 20 proc. Šio rodiklio pasiekimas planuojamas 3 metai po veiksmo
įgyvendinimo.
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Veiksmo įgyvendinimu siekiamus rodiklius galima laikyti priimtinais. Pastebėtina, kad trečiame rodiklyje numatytas 20 proc. paramą gavusios
įmonės pajamų padidėjimas yra pakankamai ambicingas siekis. Veiksmo vykdytojo nuomone minėtas rodiklis, atsižvelgiant į tai, kad tinkami
pareiškėjai yra didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turintys privatūs juridiniai asmenys, orientuoti į tarptautines rinkas,
yra realus pasiekti.
3. Koncepcijoje numatyti projektų atrankos kriterijai nėra aiškiai detalizuoti. Atsižvelgiant į veiksmu siektinus tikslus projektų atrankos
kriterijai galėtų būti siejami su pareiškėjų faktiškai patirtomis išlaidomis produktui, kuris bus komercializuojamas, t. y. prioritetas jau padarytai
investicijai.
III DALIS
VEIKSMO/ PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS VERTINIMAS
Finansiniai duomenys (realios vertės)
Finansinio srauto vertė, EUR
1. Išlaidos
1.1. Investicijos
1.200.000,00 Eur
1.2. Reinvesticijos
0
1
1.3. Veiklos išlaidos
0
0
2. Investicijų likutinė vertė
3. Veiklos pajamos2
0
CPVA išvada: veiksmui suplanuota investicijų apimtis pagrįsta. Planuojant investicijas buvo remtasi priemonės „Inostartas“
apklausa.
IP arba VK finansinė, socialinė-ekonominė nauda
FGDV investicijoms4
5. Išorinio socialinio ekonominio poveikio (naudos / žalos) apskaičiavimas
4. Finansiniai rodikliai3

1

FNIS5
-

Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.
Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.
3
Nurodoma tik tais atvejais, kai kartu su VK yra teikiamas IP.
4
Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) – būsimų Veiksmo/Projekto pajamų ir (investicijų ir veiklos) išlaidų skirtumo dabartinė vertė
5
Finansinės naudos ir išlaidų santykis (FNIS) – būsimų Veiksmo/Projekto pajamų ir veiklos išlaidų grynųjų dabartinių verčių santykis.
2

4

6. Ekonominiai rodikliai

EGDV6
-

ENIS7
-

CPVA išvada:
Veiksmu planuojama paremti įmonėse jau sukurtų MTEP produktų komercializavimo ir patentavimo veiklas, skiriant paramą rinkodaros,
dizaino, mokymų ir pan. išlaidoms. Vienam projektui numatoma skirti ~15.000,00 Eur.
Veiksmo koncepcijoje socialinė (ekonominė) nauda skaičiuojama darant prielaidą, kad dėl veiksmo įgyvendinimo 2021 m. bus parduota 15
patentų. Atkreiptinas dėmesys, kad vien tik nagrinėjamų veiksmo veiklų įgyvendinimas tikėtina neleistų pasiekti veiksme vertinamos
socialinės (ekonominės) naudos: patentų pardavimo socialinė (ekonominė) nauda galėtų būti skaičiuojama tik jei veiksmu būtų remiamos ne
tik rinkodaros veiklos, bet ir esminės MTEP, naujų produktų kūrimo ir kitos su naujų produktų kūrimu susijusios veiklos.
Atsižvelgiant į aukščiau įvardintas priežastis, manome, kad:
 Veiksmo įgyvendinimas tikėtina lemtų greitesnį MTEP produktų komercializavimą, tačiau pabrėžtina, kad veiksmu nėra siekiama
paremti MTEP, naujų produktų kūrimo veiklų, todėl nagrinėjamo veiksmo socialinė (ekonominė) nauda negali būti objektyviai
įvertinta.
 Nagrinėjama veiksmo koncepcija esant galimybėms turėtų būti apjungta su kita/kitomis veiksmo koncepcijomis, kurių apimtyje
numatoma remti MTEP, produktų kūrimo ir kitas veiklas susijusias su naujų produktų kūrimu.
IV DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO FINANSAVIMAS IR FINANSINIS TVARUMAS
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6
7

Tikėtinas poveikis
Veiksmo/Projekto finansavimo suma investicijoms
1.200.000,00 Eur
Veiksmo/Projekto rezultato palaikymui reikalinga metinė lėšų suma
0
Numatomas rezultato palaikymo finansavimo šaltinis
0
Įvertintas Veiksmo/Projekto poveikis viešiesiems finansams
0
Egzistuojantys apribojimai, rizikos
Pagrindinės rizikos:
1. Covid-19, nes esant antrai Covid-19 bangai gali vėluoti
planuojamas projektų veiklų įgyvendinimas ir lėšų
įsisavinimas.

Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – būsimų Veiksmo/Projekto socialinės ekonominės naudos ir patiriamų išlaidų dabartinė vertė.
Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS) – būsimos Veiksmo/Projekto socialinės ekonominės naudos išlaidų dabartinių verčių santykis.
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2. Vėlesnė projektų atrankos konkurso pradžia (konkurso
sąlygų parengimas/atrankos kriterijų detalizavimas,
ekspertų atranka, viešinimas ir pan.), dėl ko gali vėluoti
paraiškų vertinimo etapas ir tolesnis atrinktų projektų
veiklų įgyvendinimas.
3. Konkurso metu gautų skundų skaičius dėl paraiškų
atitikimo atrankos kriterijams vertinimo rezultatų. Dėl
ko gali vėluoti planuojamas sutarčių pasirašymas bei
tolesnis projekto veiklų įgyvendinimas.
CPVA išvada: Veiklos ir palaikymo sąnaudos neaktualios, todėl poveikio viešiesiems finansams nėra.

Vertinimą atlikusių administruojančiosios institucijos darbuotojų ir ekspertų vardas, pavardė, parašas
1. Algimantas Kartočius
2. Dominykas Pošiūnas
_______________

