DNR plano veiksmų ir projektų administravimo procedūros 4 priedas

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

EUROPOS KOSMOSO AGENTŪROS INKUBATORIAUS LIETUVOJE STEIGIMAS IR VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS
______________________________________________________
Pavadinimas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA
VEIKSMO PLĖTOTOJAS - MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA
____________________________________________________
Institucija, įgyvendinanti veiksmą
VERTINIMO IŠVADA
I DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO ATITIKIMO DNR PLANO TISKLAMS IR BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS
NR.
1.1.

1.2.

REIKALAVIMAS

CPVA IŠVADA

Veiksmo/Projekto veiklos bei jų siekiami Investicijų kryptis „Inovacijos ir moksliniai tyrimai“.
rezultatai ir rodikliai atitinka DNR plano DNR plane veiksmui numatyta suma 1,8 mln. Eur, veiksmui įgyvendinti
tikslą ir sąlygas
reikalinga koncepcijoje numatyta suma – 0,806 mln. Eur.

Veiksmas/Projektas atitinka kitus
Bendruosius Veiksmo reikalavimus

Taip, tačiau su pastabomis. Veiksmas iš principo atitinka DNR plano
tikslus ir sąlygas, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad koncepcijoje nepateikiami
veiklų tęstinumo užtikrinimo įsipareigojimai, intervencijos naudos ir
poveikio ilgalaikiškumas (ilgiau nei metai) negali būti patvirtintas.
Taip, tačiau su išlygomis
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Bendra išvada.
Veiksmo investicijos yra nukreiptos į Lietuvos kosmoso bendruomenės telkimo ir stiprinimo, tarptautinės tinklaveikos, kryptingos pagalbos
(konsultacijų, mentorystės sesijų) teikimo veiklas potencialiems kosmoso srities produktų vystytojams (veiklos, kurias vykdys veiksmo
plėtotojas) bei finansinės valstybės paramos produktų vystymui suteikimą (konkurso būdu atrenkamos paraiškos ir teikiamas finansavimas
vykdyti kosmoso srities produktų vystymo projektus).
Lietuva yra pateikusi prašymą tapti Europos kosmoso agentūros (toliau – EKA) asocijuota nare, kas, įvykus šiam faktui, įpareigos Lietuvą
kasmet mokėti narystės mokestį. Šiuo veiksmu yra vykdomos „pilotinės“ veiklos, kuriomis siekiama prisidėti prie sąlygų ir prielaidų, kurios
padėtų Lietuvos subjektams pasirengti dalyvauti EKA finansuojamose veiklose, kūrimo:
✓ prisidedant prie EKA konkursams teiktinų kosmoso srities konkursų paraiškų kiekio ir kokybės didėjimo (stiprinant ir telkiant
potencialius pareiškėjus ir projektų vykdytojus, gerinant jų gebėjimus ir kompetencijas, siekiant konkurencingumo Europos mastu),
✓ siekiant EKA taikomo geo - grąžos rodiklio didėjimo (EKA siekis - apie 80 proc. nuo sumokėto mokesčio turėtų „sugrįžti“ į valstybę
narę, lėšas panaudojant valstybės narės verslo ir mokslo organizacijoms, kurios teikia paraiškas EKA konkursuose ir, gavus
finansavimą, įgyvendina projektus),
✓ siekiant verslo subjektų didesnio įtraukimo į kosmoso srities projektų vykdymą (EKA siekis - apie 75 proc. projektų turėtų įgyvendinti
verslo subjektai).
Veiksmas, siekiamų tikslų atžvilgiu, yra naudingas įgyvendinti. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad vien tik šio veiksmo veiklų įgyvendinimas,
kompleksiškai ir po veiksmo įgyvendinimo nuosekliai neužtikrinant veiklų tęstinumo ir finansavimo, ilgalaikėje perspektyvoje negeneruos
laukiamo ilgalaikio poveikio ir naudos, t.y. įgyvendinant tik koncepcijoje įvardytas veiklas nebus sudaryta pakankamai prielaidų ir sąlygų
pasiekti koncepcijoje skaičiuojamą iki 2028 m. augančią narystės EKA naudą. Koncepcijoje numatomi įsipareigojimai dėl geo - grąžos ir
verslo subjektų projektų dalies didėjimo (veiksmo rezultato rodiklių) siekimo tik 2022 m., kai, suprantant, kad fragmentiškais ir trumpalaikiais
veiksmais šioje srityje didelių rezultatų negalima pasiekti, būtų racionalu įgyvendinimo planus ir konkrečius įsipareigojimus šių rodiklių
atžvilgiu matyti ilgesniam laikui. Galbūt tuomet ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikėjimas šios priemonės sėkme ir ilgalaike nauda
galėtų būti geriau matomi.
Veiksmo socialinės - ekonominės naudos kontekste buvo vertintas tiesioginis šio veiksmo investicijomis sukuriamos naudos komponentas,
t.y. startuoliuose, kurie veiksmo įgyvendinimo laikotarpiu gaus finansinę paramą projektų vykdymui ir vystys kosmoso srities produktus,
įkurtų ir išlaikytų darbo vietų kuriama pridėtinė vertė. Turime konstatuoti, kad veiksmas socialinės-ekonominės naudos generavimo atžvilgiu
yra labai rizikingas dėl menko startuolių „išgyvenamumo“, o nauda santykinai nėra didelė (ENIS - 2,87).
Išlygos.
1. Iki veiksmo įgyvendinimo sutarties pasirašymo Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija turi kreiptis į Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybą ir gauti išvadą dėl valstybės pagalbos taikymo.
2. PVM negali būti tinkamas finansuoti veiksmo lėšomis, jei veiksmo veiklų išlaidas patirsiantys subjektai galės PVM įtraukti į atskaitą
ir susigrąžinti iš biudžeto.
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II DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO GALIMYBĖS BŪTI KOKYGIŠKAI PARENGTAM IR ĮGYVENDINTAM, LAIKANTIS
DNR PLANO TERMINŲ, VERTINIMAS
NR.
1.1.
1.2.
1.3.

REIKALAVIMAS
Numatoma Veiksmo/Projekto įgyvendinimo
pradžia
Numatomi Veiksmo/Projekto įgyvendinimo
terminai
Numatomas Veiksmo projektų kvietimų ir išlaidų
išmokėjimo grafikas

IŠVADA
2021 m. sausio mėn.
2021 m. gruodžio mėn.
Kvietimo paskelbimas 2021 m. sausio mėn., išmokėjimai projektų
vykdytojams 2021 m. vasario – kovo mėn. (po sutarčių pasirašymo) ir 2021
m. gruodžio mėn. (įgyvendinus projektus).
Veiksmo veiklų, kurias vykdys veiksmo plėtotojas, išlaidų apmokėjimas vyks
atitinkamai veiklų vykdymo terminams.

III DALIS
VEIKSMO/ PROJEKTO ILAGALIKIO FINANSINIO IR SOCIALINIO EKONOMINIO TVARUMO VERTINIMAS
VERTINIMO OBJEKTAS
1. Išlaidos suplanuotos ir paskaičiuotos tinkamai
1.1. Investicijos

CPVA IŠVADA1
757.447 Eur - bendra investicijų suma (be veiksmo administravimo išlaidų)
(2021 m.)
Veiksmo veiklų, kurias įgyvendins veiksmo plėtotojas, išlaidų suma –
257.447 Eur
Veiksmo veiklų, kurias patirs projektų vykdytojai, atrinkti konkurso būdu,
išlaidų suma - 500.000 Eur
Yra rizika, kad COVID kontekste dalies suplanuotų veiklų, kurias vykdys
veiksmo plėtotojas, pvz. inovacijų dirbtuvių, hakatonų, renginių nebus galima
vykdyti gyvai, jos turės būti perkeliamos į virtualią erdvę, gali keistis veiklų
apimtis bei lėšų poreikis lyginant suplanuotomis investicijomis. Atitinkamai

1

Jei Veiksmo/Projekto vertinimo metu sumos buvo tikslintos, apie tai pažymima, nurodant konkrečias sumas ir CPVA vertinimą.
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COVID kontekstas aktualus ir projektų, kurie bus atrenkami konkurso būdu,
tinkamam įgyvendinimui ir rezultatų pasiekimui (pvz., sutrikus prieigai prie
mokslinių tyrimų infrastruktūros ar paslaugų gali kilti kliūčių vykdyti projekto
veiklas).
Yra rizika, kad veikla nebus įgyvendinta pilna apimtimi, jei nebus pateikta
pakankamai paraiškų ir (ar) įgyvendinama projektų arba projektų
įgyvendinimo laikotarpis bus per trumpas.

1.2. Reinvesticijos
1.3. Veiklos išlaidos2
2. Investicijų likutinė vertė suplanuota ir paskaičiuota
tinkamai
3. Veiklos pajamos3 suplanuotos ir paskaičiuotos
tinkamai
4. Finansiniai rodikliai korektiškai apskaičiuoti
4.1. FGDV investicijoms4
4.2. FNIS5
5. Išorinio socialinio ekonominio poveikio (naudos /
žalos) apskaičiavimas
5.1. Komponentai pasirinkti korektiškai

Investicijos projektams, kurie bus atrenkami konkurso būdu, koncepcijoje yra
suplanuotos su PVM, tačiau tuo atveju, jei projekto vykdytojas būtų PVM
mokėtojas ir galėtų susigrąžinti / susigrąžintų iš biudžeto projekto išlaidų
PVM, toks PVM negali būti finansuojamas veiksmo lėšomis.
Reinvesticijos, atsižvelgiant į veiksmo pobūdį, neplanuojamos
48.816 Eur - veiksmo administravimo išlaidos (2021 m.)
Investicijų likutinė vertė, atsižvelgiant į veiksmo pobūdį, neplanuojama
Veiksmas pajamų negeneruos

-775.252
Taip. Pasirinktas socialinės - ekonominės naudos komponentas:
✓ Darbuotojų sukuriama pridėtinė vertė (vertinamos startuoliuose, kurie
veiksmo apimtyje įgyvendins projektus, sukurtos ir išlaikytos darbo
vietos 2022-2024 m.)

Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.
Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.
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
3

5

5.2. Naudos / žalos mąstas įvertintas korektiškai

Pagal koncepcijoje pateiktas prielaidas, pasirinkto naudos komponento mastas
(sukurtų ir išlaikytų darbo vietų skaičius), įvertintas korektiškai ir prisiimamai
atitinkami įsipareigojimai (nustatyti 2022, 2023, 2024 m. rodikliai). Naudos
komponento įverčiams nustatyti buvo remiamasi „Konversijos koeficientų
apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo
metodika“.
Komponento mastas (bendra 2022-2024 m. laikotarpio reikšmė):
✓ Darbuotojų sukuriama pridėtinė vertė – 2.200.094 Eur

6. Ekonominiai rodikliai
6.1. EGDV6

1.226.985

6.2. ENIS7

2,87

7. Veiksmo rezultatų poveikis viešiesiems finansams
7.1. Veiksmo/Projekto rezultato palaikymui reikalinga
metinė lėšų suma įvertinta
7.2. Numatomas rezultato palaikymo finansavimo šaltinis

Nevertinta.
Siekiant ilgalaikės naudos ir poveikio, po veiksmo įgyvendinimo turėtų būti
užtikrintas EKA inkubatoriaus veiklų vykdymas ir finansavimas (šiuo
veiksmu tęstinumo įsipareigojimai nėra prisiimami)
Nevertinta.
Įsteigus EKA inkubatorių, pagal koncepcijoje pateiktą informaciją, jo veiklas
būtų planuojama vykdyti Lietuvos įnašo į EKA biudžetą, Atkūrimo ir
atsparumo priemonės (RRF) ir, esant poreikiui, valstybės biudžeto lėšomis

Vertinimą atlikusių administruojančiosios institucijos darbuotojų ir ekspertų vardas, pavardė, parašas
1. Irma Šopienė
2. Linas Jasiukevičius

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. Jei prielaidos
kelia abejonių, papildomai įvertinamos socialinės ekonominės naudos kiekio prielaidos, kad ENIS reikšmė būtų artima 1.
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