Investicijų projektų
rengimo reikalavimai
CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyrius
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PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO REIKALAVIMAI
Aprašo 45.2 p.

IP privaloma parengti, kai projektui įgyvendinti
suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo
objektus išlaidų suma viršija 300 000 eurų
(išskyrus (atėmus) joms tenkantį PVM ir
išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai
pagal iš anksto nustatytus dydžius).

Investicijų projektas (IP) rengiamas pagal
Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės
paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo
metodiką (IP metodika)
Reikalavimai
IP

Visais atvejais taikomas sąnaudų ir naudos
analizės metodas (SNA)
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IP nagrinėjama 1 alternatyva

Kas yra investicijų projektas?
IP yra dokumentas, kuris pateikia atsakymą į vieną klausimą:
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KOKIU

>>> Paslaugos Kontekstas

TIKSLU

>>> Projekto Turinys

GALIME

>>> Galimybės ir alternatyvos

FINANSUOTI

>>> Finansinė analizė

EKONOMIKĄ

>>> Ekonominė analizė

RIZIKUODAMI

>>> Rizikos ir jautrumas

PAGAL PLANĄ

>>> Projekto vykdymo Planas

5. Projekto aprašymas

REIKALAVIMAI INFORMACIJOS ŠALTINIAMS
Pagal IP metodiką
AKTUALUMAS
 Poreikis grindžiamas 1
metų duomenimis;
 Tendencijos – ne
trumpesnio kaip 5 metų
laikotarpio duomenimis;
 Paklausa – socialinėmisekonominėmis
tendencijomis

PATIKIMUMAS
 Prielaidas pagrįskite
tyrimų/analizių rezultatais;
 Naudokite oficialius
informacijos šaltinius;
 Pateikite nuorodas į info
šaltinius.
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VIENAREIKŠMIŠKUMAS
 Naudojami teiginiai,
aiškiai atskleidžiantys
požiūrį ir nuostatas;
 Informacija nuosekli,
neprieštarauja viena
kitai.

5. Projekto aprašymas

PASLAUGOS KONTEKSTAS
Investicijų projekto 1 skyrius

TEISINĖ APLINKA

PASLAUGOS PASIŪLA
IR PAKLAUSA
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SPRENDŽIAMOS
PROBLEMOS

1.1. APRAŠYKITE PASLAUGOS PASIŪLĄ IR PAKLAUSĄ
Aprašykite teikiamos švietimo paslaugos
esmę, teikimo aplinką, detalizuokite jos
sudėtines dalis, aprašykite jos vartotojus
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Atlikite paslaugų, kurioms skirtas
projektas, paklausos analizę

Atlikite paslaugų, kurioms skirtas
projektas, pasiūlos analizę

Identifikuokite švietimo paslaugą,
kuriai skirtas projektas

Pasirinkite analizės lygmenį

Pasirinkite ir pagrįskite teikiamos švietimo paslaugos
analizės lygmenį: tarptautinis, nacionalinis,
regioninis, miesto dalies. Analizės lygmuo turi būti
pasirenkamas pagal paslaugos paskirtį/tikslą.

1.1. APRAŠYKITE PASLAUGOS PASIŪLĄ IR PAKLAUSĄ
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Atlikite profesinio mokymo
paslaugos, kuriai skirtas projektas,
pasiūlos analizę

4

Atlikite profesinio mokymo
paslaugos, kuriai skirtas
projektas, paklausos analizę

–

Aprašykite esmines profesinio mokymo
paslaugos charakteristikas (paslaugos teikimo
principinė schema);

–

Esamus ir potencialius profesinio mokymo paslaugos
vartotojus nurodykite skaičiais, aprašykite jų
poreikius;

–

Aprašykite kitus juridinius asmenis, kurie teikia
nagrinėjamą paslaugą rinkoje apsibrėžtos
teritorijos ribose, nurodykite jų skaičių
nagrinėjamoje teritorijoje, taikomą kainodarą
(jei yra).

–

Išanalizuokite paskutinių 5 metų paslaugos teikimo
apimtis pasirinktame analizės lygmenyje, labai aiškiai
nustatykite nepatenkinamos paklausos apimtį;

–

Sudarykite paklausos prognozę 15 metų laikotarpiui;

–

Įvertinkite savivaldybių poreikius papildyti darbo rinką
naujais specialistais ar tobulinti esamų specialistų
profesinę kvalifikaciją (juos perkvalifikuoti);

–

Įvertinkite makroekonominius ir kitus veiksnius,
galinčius daryti įtaką paklausai.

! Svarbu naudotis oficialia statistika ir tyrimais: pvz., jūsų įstaigos vedamais statistiniais duomenimis, Statistikos
departamento duomenimis ir kt.

1.1. APRAŠYKITE PASLAUGOS PASIŪLĄ IR PAKLAUSĄ
Reikalavimai ir apribojimai

PASLAUGOS TEIKĖJAMS TAIKOMI TEISINIAI APRIBOJIMAI
1. Juridinio asmens forma, steigėjas, įstaigos ar institucijos
dydis, veiklos apribojimai.

BŪTINOS TEISINĖS PRIELAIDOS
1. Disponavimo turtu klausimai;

2. Galimybės nuomotis turtą ar kooperuotis;
3. Galimybės paslaugą teikti nuotoliniu būtu (el. priemonėmis ar
atvykstant į vietą);

4. Leidimai, sutikimai ir registravimai;
5. Teisės aktų sąlygojami apribojimai paslaugai teikti, reikalingi
teisės aktų pakeitimai.
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1.3. APRAŠYKITE SPRENDŽIAMAS PROBLEMAS IR JŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTIS
Identifikuokite visas su profesinio mokymo paslaugos
teikimu susijusias problemas
SĄSAJA SU PASLAUGA
 Neužtikrinamas kokybiško profesinio mokymo
prieinamumas;
 Paslauga neatitinka vartotojų poreikių;
 Paslauga teikiama neefektyviai;
 Neužtikrinama kvalifikacijų atitiktis šalies ūkio poreikiams;
 Paslauga nepakankama diversifikuota
 Ir kt.

PROBLEMŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS
 Turi kilti iš pasiūlos / paklausos analizės rezultatų,
organizacijos situacijos, vartotojų poreikių ir pan.
 Taip pat prie priežasčių nurodykite infrastruktūros
trūkumus.

Klaida: Problema nukreipta ne į profesinio mokymo paslaugą, o į objektą (pvz.
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nusidėvėjusią įrangą, patalpas ir pan.)

PROJEKTO TURINYS
Investicijų projekto 2 skyrius

2.1
Projekto tikslas ir
uždaviniai

2.3
2.2
Sąsajos su
kitais projektais
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Tikslinės grupės

2.5
2.4
Projekto
organizacija

Siekiami rezultatai

2.1. NURODYKITE PROJEKTO TIKSLĄ IR UŽDAVINIUS

2.1
Projekto tikslas
ir uždaviniai
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Tikslas
– Atskleidžia pagrindinę
projekto idėją

Uždaviniai
– Prisideda prie Aprašo
remiamos veiklos
įgyvendinimo

–Užtikrina problemos
sprendimą
– Atsako į klausimą „Ką reikia
– Prisideda prie priemonės padaryti, kad pasiekčiau
Nr. 09.1.2-CPVA-K-722
tikslą“?
tikslo įgyvendinimo
– Rekomenduojama
suplanuoti vieną uždavinį

2.3. APRAŠYKITE PROJEKTO TIKSLINES GRUPES IR NUSTATYKITE PROJEKTO POVEIKIO RIBAS

ŠIOJE DALYJE TURI BŪTI:

2.3
2.2
Tikslinės
grupės

– Aiškiai įvardintos tikslinės grupės (TG)

– Nurodytas TG dydis;
– Esant poreikiui (kai teikiamos skirtingų profesinio
mokymo krypčių paslaugos),
2.4TG sugrupuotos pagal
požymius (pvz., pagal profesiją ir pan.), segmentus;
– Apibrėžta teritorinė apimtis, kurioje numatomas
projekto poveikis TG;

2.1

– TG tipai ir dydis pagrįstas pasiūlos-paklausos analizės
rezultatais.
!INFO! bus naudojama socialinei-ekonominei naudai įvertinti
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2.3. APRAŠYKITE PROJEKTO TIKSLINES GRUPES IR NUSTATYKITE PROJEKTO POVEIKIO RIBAS

SIEKIAMI REZULTATAI PASLAUGOS ATŽVILGIU:

2.5
2.3
2.2
Siekiami
rezultatai

– Profesinio mokymo paslaugos pokyčiui įvertinti nurodomi
kiekybiniai ir/ar kokybiniai rodikliai (pvz., mokymosi kokybė
pagerės 600 profesinio mokymo studentų, tam tikra
profesinio mokymo programa bus prieinama papildomai 30
asmenų ir pan.);
2.4

– Apibrėžkite nagrinėjamai paslaugai teikti reikalingo sukurti /
atnaujinti turto poreikį.

PROJEKTO POVEIKIS :

2.1

– Tikslinėms grupėms;
– Trečiosioms šalims/išorinei aplinkai.
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GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS
Investicijų projekto 3 skyrius
Esama situacija
Neprivaloma
Kadangi pagal Aprašą
privaloma nagrinėti tik
1 alternatyvą

Veiklų sąrašas
nesudaromas, tačiau
pagrindžiamas
alternatyvos
pasirinkimas
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Tai projekto atskaitos
taškas

Galimos veiklos
Vertinimo kriterijai

Iš dalies

Privaloma išnagrinėti

Neprivaloma
Kadangi pagal Aprašą
privaloma nagrinėti tik 1
alternatyvą

Veiklų sąrašas
Privaloma SNA

Analizės metodas

Taip nustatyta Apraše

3 skyrius
„KultūrosESAMĄ
paveldoSITUACIJĄ
objekto aprašymas“
3.1.
APRAŠYKITE

Svarbu aprašyti paslaugos teikimą,
jeigu organizacijų tęstų veiklą kaip
įprasta (pvz., apsilankymų skaičius,
trukmė, profesinio mokymo įvairovė).

Esama situacija turi būti vertinama
neperžengiant projekto ribų.

ESAMA
SITUACIJA

Svarbu aprašyti finansinius srautus,
jeigu organizacija tęstų veiklą kaip
įprasta (įvertinamos veiklos pajamos,
išlaidos, finansavimas ir kt.
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Jeigu IP finansiniai srautai per visą
projekto ataskaitinį laikotarpį
nesikeis, pakanka nurodyti esamos
situacijos vienerių metų srautų dydį.

Esamos situacijos aprašymas – tai atskaitos taškas pasirinktai alternatyvai įvertinti,
nes pasirinktos alternatyvos finansiniai srautai turės būti išreiškiami skirtumu
(pokyčiu) tarp esamos situacijos ir pasirinktos alternatyvos.

3.4. SUDARYKITE TRUMPĄJĮ VEIKLŲ SĄRAŠĄ IR APRAŠYKITE PROJEKTO ALTERNATYVAS

APRAŠOMA ESAMA PROFESINIO
MOKYMO INFRASTRUKTŪROS
BŪKLĖ

Pvz., jei investuojama į pastato pritaikymą įsigyjamai naujai įrangai ir/ar
įrenginiams naudoti, tuomet aprašoma planuojamų
remontuoti/rekonstruoti patalpų būklė, pagrindžiamas poreikis
būtiniesiems pastatų statybos darbams, aprašomi ir detalizuojami
planuojami atlikti darbai.
Pakanka pagrįsti pasirinktą IP
įgyvendinimo alternatyvą

Veiklų sąrašas

Pvz., paaiškinama, kaip įsigyjama įranga ir/ar įrenginiai
leis pasiekti projekto tikslą ir rezultatą (-us),
pateikiamas sąrašas ir pagrindžiamas įrangos ir/ar
įrenginių poreikis tikslinei grupei.
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NUSTATOMOS BŪTINOS
INVESTICIJOS

FINANSINĖ ANALIZĖ
Investicijų projekto 4 skyrius
15 metų

Ataskaitinis laikotarpis
Finansinė - 4 proc.
Privaloma, skaičiuoklėje
nurodyta automatiškai.
Analizė atliekama
realiomis kainomis

Diskonto norma
Pagrindiniai srautai

Projekto lėšų srautai
Likutinė vertė
Pasirenkamas
ekonominis turto
nusidėvėjimo
laikotarpis
atliekamiems statybų
darbams, įsigyjamai
įrangai ir/ar
įrenginiams
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Jeigu kitas –
pateikiamas
pagrindimas

Investicijos, likutinė
vertė, veiklos pajamos,
veiklos išlaidos,
finansavimas.

Likutinė vertė
Finansiniai rodikliai

Apskaičiuojami
automatiškai
Naudoti aktualią
skaičiuoklę! Papildomuose
skaičiuoklės
darbalaukiuose pateikite
vidines formules!

EKONOMINĖ ANALIZĖ
Investicijų projekto 5 skyrius
Ekonominės kainos
Socialinė - 5 proc.
Privaloma, skaičiuoklėje
nurodyta automatiškai

Apskaičiuojami
automatiškai
Naudoti aktualią
skaičiuoklę!
Papildomuose
skaičiuoklės
darbalaukiuose
pateikite vidines
formules!
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Diskonto norma
Išorinis poveikis
Ekonominiai rodikliai

Apskaičiuojami
automatiškai
Naudoti aktualią
skaičiuoklę!

IP ekonominės
veiklos sektoriaus
pasirinkimas
Taikyti nustatytus
naudos ir žalos
komponentus ir jų
įverčius.

Alternatyvos
tinkamumas

Alternatyvos pasirinkimas

Finansiškai gyvybinga
EGDV>0;
ENIS>1.

EKONOMINĖ ANALIZĖ (1)
Investicijų projekto 5 skyrius

Švietimo ir mokslo sektoriaus naudos komponentai
Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas
Profesinio mokymo atveju nauda yra
laikomas profesiniame mokyme dalyvavusių
žmonių papildomai gaunamas darbo
užmokestis, lyginant su darbo užmokesčiu
žmonių, kurie nuo pirmųjų skiriasi tik tuo,
jog nedalyvavo dėl projekto organizuotuose
mokymuose.
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Žmonių su profesiniu išsilavinimu ir
žmonių, neturinčių profesinio
išsilavinimo, tačiau turinčių teisę jį
gauti, vidutinis darbo užmokesčio
skirtumas atspindi dalyvavimo
profesiniuose mokymuose ekonominę
vertę.

Žr. Švietimo ir mokslo srities socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) komponentų nustatymo,
komponentų įverčių apskaičiavimo ir taikymo metodiką (2.3.3 skyrius 4 punktas).

EKONOMINĖ ANALIZĖ (2)
Investicijų projekto 5 skyrius

Švietimo ir mokslo sektoriaus naudos komponentai
Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas

Vertinamas asmenų, kurie dėl
projekto veiklų įgis profesinį
išsilavinimą, pokytis.

20

Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo
užmokesčio padidėjimas (profesinis
mokymas; vyrai ir moterys) 2019 m.
reikšmė – 920,63 Eur/metus, 2020 m. –
960,05 Eur/metus ir t.t.
(žr. IP metodikos 6 priedą)

Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ RENGIANT IP?
INVESTICIJŲ DYDŽIAI
Numatomos ne visos būtinos
investicijos, nepateikiamas jų
paskaičiavimo pagrindimas arba
pateikiamos „išpūstos“ kainos

FINANSINIS GYVYBINGUMAS
Kiekvienais metais sukauptas pinigų
srautas negali būti neigiamas, t.y.
visoms išlaidoms, jei jų nepadengia
pajamos, turi būti numatytas
fiansavimas.

SVARBU
SKAIČIUOKLĖS PRIELAIDŲ LAPAS
Būtina pildyti, jame pateikiant
detalius pinigų srautų
apskaičiavimus bei naudos (žalos)
komponentų reikšmių
paskaičiavimus.

PAJAMOS/IŠLAIDOS
Ypatingą dėmesį skirkite pajamų ir
išlaidų aprašymui bei pagrindimui.
Skaičiuojamas pokytis, atsiradęs
dėl projekto.

Nuoroda į dokumentus:
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–http://ppplietuva.lt/lt/viesuju-investiciju-projektu-rengimas/investicijuprojekto-rengimas-ir-vertinimas

KONSULTUOJA TELEFONU
CPVA viešosios ir privačios partnerystės ekspertai
antradieniais nuo 13:00 iki 17:00
penktadieniais nuo 8:00 iki 12:00

Eglė Šilkonė
(8 5) 263 9761

CPVA
VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOSIOS
PARTNERYSTĖS SKYRIUS
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Klausimus taip pat galima pateikti el. paštu. Į
tokius paklausimus atsakymas pateikiamas per ne
ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį po klausimo
gavimo.

Dr. Linas Jasiukevičius
(8 5) 219 1335

Dominykas Pošiūnas
(8 5) 219 1569

Egidijus Šerkšnas
(8 5) 263 9757

