„E. komercijos modelis COVID-19“
Klausimas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti
paramą?)

Atsakymas
Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės
pačios MVĮ pagamintos produkcijos (ir (arba) paslaugų) metinės pajamos per
pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne
mažesnės kaip 50 000 Eur.
Tinkamos veiklos:
• klientų savitarnos sprendimai gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos
platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimai, ir (arba)
• išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos
platformas sprendimai.
Elektroninės prekybos platforma – programinė įranga, leidžianti vykdyti gaminių ar
paslaugų pirkimo ir pardavimo procesą internetu, integruojant gaminių ir paslaugų
paieškos, krepšelio (užsakymo) suformavimo, mokėjimo atlikimo bei užsakymo
įvykdymo ir valdymo funkcijas.

Remiamos veiklos
(kokiam įmonės
procesui tinka
parama?)

Finansuojamos
išlaidos
(ką konkrečiai
kompensuoja?)

Išteklių valdymo sistema – informacinėmis technologijomis grįsti sprendimai, kurie
užtikrina optimalų įmonės atsargų, gaminamų gaminių, teikiamų paslaugų planavimą,
jų atnaujinimą ir tiekimą (teikimą).
Išteklių valdymo sistemos integravimas – informacinėmis technologijomis grįstų
išteklių valdymo sprendimų sujungimas, pritaikymas ir (ar) susiejimas su elektroninės
prekybos sistema, siekiant užtikrinti automatizuotą su užsakymais ir klientais susijusių
duomenų perdavimą tarp šių sistemų.
Klientų savitarnos sprendimai – informacinėmis technologijomis paremti sprendimai,
skirti klientams savarankiškai užsisakyti pačios įmonės pagamintą produkciją ir už ją
sumokėti, pardavimo informacijai valdyti, pačios įmonės pagamintos produkcijos
pristatymui ir (arba) tiekimui (teikimui) sekti, susijusiems dokumentams rengti ir
saugoti, problemų sprendimo savitarnai ir kitoms savitarnos operacijoms atlikti.
Tinkama finansuoti tik ta gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimų dalis, kuri
susijusi su klientų savitarnos sprendimais.
Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:
• programinės įrangos: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos
programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos
modifikavimo išlaidos;
• tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos
projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;
• su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;
• projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e. komercijos modelio diegimu
susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais
susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20
procentų nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos, apskaičiuotiems darbo

užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka
(pavyzdžiui, prekių kortelių aprašymas, sukonfigūravimas, pasirengimas diegti,
testavimas).

Prioriteriniai
kriterijai (kokia
tikimybė gauti
paramą?)

Prioritetiniai atrankos kriterijai (už šiuos kriterijus bus skiriami balai):
1. paramos gavėjo apyvartos kritimas - prioritetas suteikiamas pareiškėjams,
kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020
m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų
atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau
nei 30 procentų. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį apyvartos kritimą
turinčių MVĮ projektams (max 40 balų).
2. Vertinamas pareiškėjo gautų viešųjų investicijų poveikis pajamų augimo
potencialui (proc.) - aukštesnis įvertinimas nustatomas didesnį pajamų augimo
potencialą santykyje su gauta viešąja investicija (proc.) numatantiems MVĮ
projektams. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp
pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos
pateikimo metais (2020 m.). (max 60 balų).

Maksimali parama
įmonei
(kiek galima gauti?)

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis: nuo 10 000 iki 50 000 Eur.
Iš viso priemonei planuojama skirti iki 40 mln. eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 75 proc.
Paramai taikoma de minimis taisyklė.

Kas galės padėti
parengti projektą?

Tel. 8 (687) 17007 / 8 (612) 14911
info@europosparama.lt

Kvietimas galioja iki 2021 m. rugsėjo 20 d.
Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos (suteiktų paslaugų) pardavimo pajamos – pajamos,

gautos iš pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodytos tokiuose
dokumentuose, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo mastą, pvz., pelno
(nuostolių) ataskaitoje, užpildytoje pagal 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“, patvirtinto
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-40 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos
standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“, 1 priede pateiktą formą, nurodomos pardavimo pajamos ir
pateikiamas pastabos numeris, kuris yra nuoroda į informaciją, pateiktą 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis
raštas“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VAS-24 „Dėl 6-ojo
verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo“, 85.1 papunktyje, kuriame numatyta, kad turi būti
nurodyta informacija apie paslaugų ir prekių pardavimo pajamų sumas, sugrupuotas pagal veiklos rūšis ir geografines
rinkas, jeigu tos veiklos rūšys ir geografinės rinkos labai skiriasi viena nuo kitos prekių pardavimo ir paslaugų teikimo
organizavimo būdais. Rengiant šią informaciją, siūloma vadovautis 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis
raštas“ metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. VAS-2 ir 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ metodinėmis rekomendacijomis,
patvirtintomis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. VAS-11. Jeigu dokumentai
yra pateikiami kita negu minėtų finansinių dokumentų pavyzdine forma, juose turi būti pateikta visa pavyzdinėje
formoje nurodyta informacija.

