Finansavimo galimybės pristatymas

MOKYMAI UŽSIENIO
INVESTUOTOJŲ
DARBUOTOJAMS

Data: 2018 m. rugpjūčio mėn. 8 d.
Parengė: Karina Adomavičiūtė
Kontaktai: karina@aadvice.lt, +37067717528

Kas ir kaip gali gauti subsidiją
Subsidiją gali gauti:

Terminai:

•
•

•
•

•

Užsienio investuotojas (įmonė).
Užsienio investuotojo (įmonės arba fizinio asmens) Lietuvos
Respublikoje įsteigtas/įsigytas privatusis juridinis asmuo, kuriam
užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką*.
Užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos
Respublikoje.

•

Projekto trukmė negali viršyti 36 mėnesių.
Projekto įgyvendinimas turi būti pradėtas ne vėliau nei per 6
mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo.
Paraiškas galima teikti nuo 2017 m. birželio 27 dienos iki 2020 m.
birželio 30 d.

Investuotojams keliami reikalavimai:
•
•

•

Pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos.
Vidutinės metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės
pajamas) per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo
dienos arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne
mažesnės kaip € 300 tūkst. arba turtas (įskaitant pareiškėjo
įmonių grupės turtą) per paskutinius finansinius metus yra ne
mažesnis kaip € 1 mln.
Įmonė nėra priskiriama sunkumų patiriančios įmonės kategorijai.

Investiciniam projektui** Lietuvoje keliami reikalavimai:
•
•
•

Investuota ne mažiau kaip € 3 mln., arba
Sukurta ne mažiau kaip 50 darbo vietų, arba
Visų įmonės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
(toliau - VDU) (bruto) yra ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei
VDU (bruto) Lietuvos Respublikoje***.

Kitos svarbios nuostatos:
•
•
•

•
•

Konkursas vykdomas tęstinės projektų atrankos būdu.
Paraiškos priimamos ir vertinamos kol paskirstoma pagal
priemonę numatyta subsidijos suma.
Finansavimas skiriamas projektams, kuriuos pateikę investuotojai
atitinka jiems ir investiciniam projektui Lietuvoje keliamus
reikalavimus (reikalavimų sąrašas pateiktas šios skaidrės kairėje
pusėje).
Prioritetiniai balai nėra skiriami ir projektai nėra reitinguojami.
Tinkama projekto tikslinė grupė yra pareiškėjo darbuotojai.

* Lemiama įtaka suprantama kaip padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar
turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės
veiklos, organų sprendimų ar personalo sudėties, t. y. kontroliuojantis asmuo tiesiogiai
turi daugiau nei 50 procentų balso teisių arba kontroliuojantis asmuo tokias teises turi
per tiesiogiai valdomą dukterinę įmonę.
** Įgyvendintas, įgyvendinamas ar planuojamas pradėti įgyvendinti investicijų
projektas. Investicijų laikotarpis: 3 metai iki paraiškos pateikimo dienos - 3 metai po
projekto sutarties pasirašymo.
*** LR statistikos departamento duomenimis 2017 m. IV ketvirčio VDU yra lygus €
884,8. Visų įmonės darbuotojų VDU turi būti didesnis nei € 1327,2 (884,8*1,5).
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Kokios yra subsidijos sąlygos
Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas:

Subsidijos dydis:

•

•
•
•

Skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti
investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Subsidijuojama veikla:

•

Investuotojų, investuojančių Lietuvoje į gamybą ir (ar) paslaugas,
darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo
darbo vietoje organizavimas.

Subsidijuojamos išlaidos:
•
•
•
•
•
•
•

Mokytojų darbo užmokesčio už mokymui skirtas valandas ir
komandiruočių* Lietuvoje išlaidos, jei mokymai vykdomi neperkant
paslaugų.
Darbuotojų darbo užmokesčio už mokyme praleistas valandas ir
komandiruočių* išlaidos.
Mokymams reikalingo trumpalaikio turto įsigijimo ir ilgalaikio turto
(įrankių ir įrenginių) nusidėvėjimo išlaidos, jei mokymai vykdomi
neperkant paslaugų.
Salės, įrangos nuomos išlaidos (netaikoma, kai vykdomi mokymai
darbo vietoje).
Mokomų asmenų maitinimo išlaidos (netaikoma, kai vykdomi
mokymai darbo vietoje).
Mokymo teikimo ir organizavimo paslaugos**.
Netiesioginės projekto išlaidos.

* Kelionių į užsienį ir transporto išlaidos apmokamos taikant fiksuotus įkainius.
** Nuotolinių mokymų išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10% tinkamų finansuoti
išlaidų.
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Nuo € 10 tūkst. iki € 500 tūkst. projektui.
Projektams planuojama paskirstyti € 25 mln.
Vidutiniškai vienam mokomam darbuotojui turi tekti iki € 3 tūkst.
ES finansavimo lėšų.

Subsidijos intensyvumas:
•
•
•
•

Iki 50% nuo tinkamų projekto išlaidų.
+ 20% labai mažai ar mažai įmonei.
+ 10% vidutinei įmonei.
+ 10% neįgalių darbuotojų mokymams.

Nesubsidijuojamos išlaidos:

•
•

•

•
•
•
•

ES arba LR teisės aktais įteisintų privalomųjų mokymų (pvz., darbų
saugos) išlaidos.
Mokymų, skirtų organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam
efektyvumui ugdyti (pvz., konfliktams spręsti, stresui valdyti,
bendravimui, motyvavimui, lyderystei, kūrybiškumo gebėjimams
ugdyti ir pan.), išlaidos.
Mokymo programų, metodikų, tyrimų, studijų ir pan. rengimo
išlaidos.
Mokymai, susiję su produkto, proceso ir paslaugų standartų
diegimu.
Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių darbuotojų mokymai.
Mokymo aplinkos diegimo ir priežiūros išlaidos.
Apgyvendinimo, išskyrus mokomų darbuotojų, kurie yra neįgalūs,
išlaidos.

3

Kaip padedame įdarbinti subsidiją
•

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs –
biurokratiniams subsidijų reikalavimams.

•

Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas – kuriame vertę visose Kliento projekto gyvavimo ciklo stadijose nuo idėjos
įvertinimo iki paskutinio subsidijos cento įskaitymo į Kliento sąskaitą.

PASIRENGIMAS PARAIŠKOS TEIKIMUI
Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka
visus vertinimo kriterijus ir reikalavimus
bei turi didelius šansus gauti subsidiją

PO-PROJEKTINIS APTARNAVIMAS
Rengsime ataskaitas po projekto pabaigos
ir, jei teks, padėsime užtikrinti, kad nebūtų
taikomos baudos už rodiklių nepasiekimą
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PARAIŠKOS RENGIMAS

1. Kliento
projekto
inicijavimas
4. Kliento
projekto
uždarymas

2. Kliento
projekto
planavimas
3. Kliento
projekto
įgyvendinimas

Parengsime konkurencingą paraišką ir
lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo
sprendimo dėl prašytos subsidijos skyrimo

PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS
Padėsime įgyvendinti projektą pagal
donoro reikalavimus, kad subsidija būtų
Išmokėta Jums laiku ir iki paskutinio cento
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Kai kurie iš mūsų Klientų

WESTERN UNION® is a federally registered service mark of Western Union Holdings, Inc. and is used with permission
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Susisiekite su mumis
Atvykite į mūsų biurą Vilniaus g. 35, Vilnius, Lietuva
Apsilankykite mūsų svetainėje http://www.aadvice.lt
Susisiekite su:
• Karina Adomavičiūtė, karina@aadvice.lt, +370 677 17528
• Saulius Dekaminavičius, saulius@aadvice.lt, +370 602 25230
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