Naujosiose rekomendacijose – atsakymai, rengiantiems investicinį projektą
2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu projektų vykdytojai, teikdami projektinius pasiūlymus, privalės
parengti ir pateikti investicinius projektus (toliau IP). Ankstesniu, 2007–2013 m., finansavimo
laikotarpiu šių dokumentų rengti nebuvo privaloma.
Naujuoju laikotarpiu reikalavimai paruošti investicinį projektą bus taikomi valstybės ir regionų
projektams, kuriems įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma, atėmus
joms tenkantį pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios yra apmokamos supaprastintai pagal iš
anksto nustatytus dydžius (pvz., fiksuotus įkainius, sumas arba normas), viršija 300 tūkst. eurų, o
investavimo objektas yra projekto įgyvendinimo metu numatytas sukurti ilgalaikis materialus ir
nematerialus turtas.
Agentūra, siekdama palengvinti ir supaprastinti dokumentų rengimą, projektų vykdytojams parengė
rekomendacijas IP bei dokumentų, reikalingų paraiškai dėl projekto finansavimo, parengimo paslaugų
pirkimo dokumentams.
„Visų pirma, rekomendacijos parengtos, siekiant užtikrinti vienodais principais paremtą investicinių
projektų ir paraiškų rengimą, taip pat palengvinti administracinę naštą projektų vykdytojams bei
projektų vertintojams. Tiek projekto vykdytojai, tiek paslaugų teikėjai rekomendacijose ras nuorodas
į galiojančius teisės aktus, metodinius nurodymus, čia pateikta informacija padės tinkamiau įvertinti
reikalingus žmogiškuosius išteklius ir kitus resursus, būtinus tinkamam pasirengimui įgyvendinti
projektus. Galiausiai, pagal rekomendacijas parengtus dokumentus vertinti bus kur kas paprasčiau.
Vienodais principais paruošti dokumentai leis orientuotis ir gilintis ne į formą, bet į turinį“, –
paaiškina Agentūros Taršos mažinimo projektų skyriaus vedėjas Vytautas Vrubliauskas.
IP parengimo paslaugų pirkimo dokumentams skirtose rekomendacijose numatyti minimalūs
kvalifikaciniai reikalavimai, keliami dokumentus rengiančiai komandai. Taip pat pateiktos
rekomendacijos techninei specifikacijai, kurios paslaugų teikėjams suteiks vienodą ir prieinamą
informaciją, pateiktos nuorodos į teisinius ir programinius reikalavimus. Tai projektų vykdytojams leis
tinkamai įvertinti numatomų atlikti paslaugų apimtį ir vertę bei pateikti konkurencingą pasiūlymą.
Negana to, yra įtrauktos rekomendacijos sutarties projektui – šios rekomendacijos padės užtikrinti
tinkamą paslaugų vykdymą ir atsiskaitymą už kokybiškai atliktas paslaugas.
V. Vrubliauskas tikisi, jog pirmą kartą projektų vykdytojams parengtos rekomendacijos turės realios
naudos ir dar kartą pabrėžia, jog rengiamo investicinio projekto tikslas pirmiausia yra paruošti,
atskleisti ir pasiūlyti geriausią sprendimą, kad būtų pasiektas didžiausios ekonominės bei socialinės
naudos duodantis rezultatas.
„Neretai pasitaiko, jog projektų vykdytojai dokumentų rengimą patiki konsultantams iš išorės, tačiau
mūsų praktika rodo, kad geriausias rezultatas pasiekiamas tuomet, kai dirba komanda. Rengdami
dokumentus, konsultantai turėtų dirbti drauge su projekto vykdytojo komandos nariais, kurie
specializuojasi atitinkamoje srityje. Tikėtina, jog skirtingoms pusėms bendradarbiaujant pasirinkti
sprendimai ir bus patys tinkamiausi“, – vieną iš sėkmingo projekto sudedamųjų dalių atskleidžia V.
Vrubliauskas.
Rekomendacijas IP parengimo paslaugų pirkimo dokumentams
https://www.apva.lt/lt/privalomieji-reikalavimai-pirkimo-dokumentams.html
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