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CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

DNR PLANO VEIKSMO
„LSMU NEUROMOKSLŲ PSICHOFIZIOLOGINIŲ TYRIMŲ CENTRAS“
_______________________________________________________
Pavadinimas
ĮGYVENDINAMO
LR ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS (VEIKSMO PLĖTOTOJAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ
UNIVERSITETAS)
____________________________________________________
Institucija, įgyvendinanti veiksmą
VERTINIMO IŠVADA

I DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO ATITIKIMO DNR PLANO TIKSLAMS IR BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS
NR.
1.1.

REIKALAVIMAS

CPVA IŠVADA

Veiksmo/Projekto veiklos bei jų siekiami Veiksmas įtrauktas į Ateities ekonomikos DNR planą ir atitinka
rezultatai ir rodikliai atitinka DNR
plano ilgalaikę investicinę kryptį – „Inovacijos ir moksliniai
plano tikslą ir sąlygas
tyrimai“ bei vieną iš jos pagrindinių sričių „Inovacijų, įskaitant
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sveikatos, infrastruktūros vystymas“. LSMU yra mokslo ir studijų
institucija, vystanti mokslinius tyrimus ir inovacijas sveikatos srityje.
Veiksmo tikslas, veiklos bei jų siekiami rezultatai / rodikliai atitinka
DNR plano tikslą ir sąlygas.
Atskleistas ir pagrįstas koncepcijos poreikis.
Šia koncepcija siekiama sukurti universitetinį Neuromokslų
psichofiziologinių mokslinių tyrimų centrą, sudarantį sąlygas LSMU
mokslininkams
vykdyti
įvairius
aukščiausio
lygmens
psichofiziologinius mokslinius tyrimus, galimybes kurti inovatyvius
sprendimus, atitinkančius modernios individualizuotos medicininės
reabilitacijos poreikius, bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio
mokslinių tyrimų centrais, kurti ir pritaikyti modernaus neuromokslo
pasiekimus medicininėje reabilitacijoje.
Veiksmo veiklos apima LSMU MA Neuromokslų instituto Palangos
klinikos pastatų modernizavimą ir pritaikymą bei MTEP įrangos ir
baldų įsigijimą.
1.2.

Veiksmas/Projektas atitinka kitus
Bendruosius Veiksmo reikalavimus

Veiksmas atitinka bendruosius reikalavimus, išskyrus valstybės
pagalbos klausimą (veiksme numatoma vykdyti ir ekonominė
veikla). Valstybės pagalbos klausimai nėra aiškiai išspręsti
(aprašyti), kadangi :
a) Tuo atveju, jei numatoma vykdyti ekonominė veika bus
riboto dydžio (neviršijančio 20 procentų infrastruktūros
metinio pajėgumo, turėtų būti pateiktas pagrindimas dėl
Komunikato 20 punkto nuostatų atitikties. Iš investiciniame
projekte pateiktos informacijos nėra galimybių nustatyti
infrastruktūros pajėgumo panaudojimo ekonominei veiklai
bei atitikties 20 punkto nuostatoms.
b) Tuo atveju, jei ūkio subjektams numatoma teikti paslaugos
žemesne nei rinkos kaina, būtų teikiama netiesioginė pagalba
verslo įmonėms (Komunikato 22-23 punktas), todėl turėtų
būti pateikta mechanizmas, kuriuo bus užtikrinama, kad
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LSMU veiks kaip tarpininkas ir negaus išskirtinės naudos, bei
kokiu pagrindu bus teikiama pagalba galutiniams naudos
gavėjams.
c) Tuo atveju, jei ūkio subjektams bus teikiamos paslaugos
rinkos kaina, ir nebus tenkinamos Komunikato 20 punkto
nuostatos, remiantis Komunikato 21 punkto nuostatomis,
teikiamam finansavimui turėtų būti taikomos valstybės
pagalbos taisyklės.
Rekomenduojama papildyti veiksmo koncepciją valstybės
pagalbai įvertinti aktualia informacija ir iki finansavimo
skyrimo veiksmui gauti suderinimą su LR konkurencijos taryba
dėl finansavimo intensyvumo.
II DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO GALIMYBĖS BŪTI KOKYGIŠKAI PARENGTAM IR ĮGYVENDINTAM, LAIKANTIS
DNR PLANO TERMINŲ, VERTINIMAS
NR.
1.1.

REIKALAVIMAS
Numatoma Veiksmo/Projekto įgyvendinimo
pradžia

1.2.

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

1.3.

IŠVADA
Numatoma veiksmą pradėti įgyvendinti iškart po patvirtinimo.
Planuojama veiksmo įgyvendinimo pradžia – 2020 m. spalio 1 d.
Ribojimų dėl numatytos veiksmo pradžios datos nenustatyta.
Veiksmą planuojama pabaigti iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Veiksmo koncepcijoje numatomi išmokėjimai 2020-2022 m.
Numatomas išmokėjimų grafikas: Planuojamas lėšų poreikis: 2020 m.
III ketvirtis – 50 tūkst. Eur, 2020 m. IV ketvirtis – 200 tūkst. Eur, 2021
m. I ketvirtis – 500 tūkst. Eur, 2021 m. II ketvirtis – 500 tūkst. Eur., 2021
m. III ketvirtis – 750 tūkst. Eur., 2021 m. IV ketvirtis – 1 500 tūkst. Eur.
2022 m. I ketvirtis – 250 tūkst. Eur, II ketvirtis – 250 tūkst. Eur.
Atkreiptinas dėmesys, kad dalis išlaidų planuojama patirti po 2021
gruodžio 31 d.
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III DALIS
VEIKSMO/ PROJEKTO ILAGALIKIO FINANSINIO IR SOCIALINIO EKONOMINIO TVARUMO VERTINIMAS
VERTINIMO OBJEKTAS
1. Išlaidos suplanuotos ir paskaičiuotos tinkamai
1.1. Investicijos
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

5.2. Naudos / žalos mąstas įvertintas korektiškai
1

CPVA IŠVADA1
Taip
4 000 000 Eur be PVM
2 306 150 Eur be PVM
Bendra vertė – 1 689 646 Eur be PVM; vidutinė metinė vertė –
123 973 Eur be PVM
Taip
Bendra suma – 2 259 401 Eur be PVM; vidutinė metinė suma –
173 800 Eur be PVM.
Taip
- 4 362 836
0,26
Taip. Taikomi šie socialinės ekonominės naudos komponentai:
- Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas.
- Naujų žinių vertė (mokslinių publikacijų rengimo ir mokslinių
publikacijų citavimo nauda)
- Inovacinės veiklos rezultatų komercinimo vertė
- Pumpurinių įmonė ekonominė vertė
- Gyvenimo metų vertė
- Dėl ligos prarastos darbo dienos vertė.
Taip

Jei Veiksmo/Projekto vertinimo metu sumos buvo tikslintos, apie tai pažymima, nurodant konkrečias sumas ir CPVA vertinimą.
Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.
3
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
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6. Ekonominiai rodikliai
6.1. EGDV6
6.2. ENIS7
7. Veiksmo rezultatų poveikis viešiesiems finansams
7.1. Veiksmo/Projekto rezultato palaikymui reikalinga
metinė lėšų suma įvertinta

5 910 257,15
2,15

7.2. Numatomas rezultato palaikymo finansavimo šaltinis

Dėl investicijų sukuriamos veiklos pajamos viršija veiklos išlaidas,
tačiau numatomos reinvesticijos: 2027 ir 2032 metais po 1 153 075
EUR be PVM. Bendra reinvesticijų suma sudaro 2 306 150 EUR.
Grynųjų pajamų šioms reinvesticijoms finansuoti nepakanka. Bendros
viso ataskaitinio laikotarpio grynosios pajamos sudaro 569 755 EUR.
Siekiant sukaupti lėšas reinvesticijoms, reikalinga sukaupti kasmet po
133 568,8 EUR (bendra suma 1 736 395 EUR).
IP nurodoma, kad reinvesticijos bus finansuojamos nuosavomis
lėšomis (1 736 395 EUR). Visgi, toks planavimas atrodo
nepagrįstas, per daug optimistinis.

Vertinimą atlikusių administruojančiosios institucijos darbuotojų ir ekspertų vardas, pavardė, parašas
1. Giedrius Lapėnas
2. Edvinas Bulevičius
_______________

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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