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Lietuvos verslo paramos agentūrai

DĖL „KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19“ PRIEMONĖS
Šiuo raštu Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų
technologijų įmones vienijanti verslo organizacija Lietuvoje, kreipiasi dėl LR Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos verslui skirtos priemonės Nr. 13.1.2-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektų
atrankos kriterijų.
Ministerijos parengtuose ir pakartotinai viešam aptarimui pateiktuose pasiūlymuose dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo siūloma prioritetiniu atrankos kriterijumi laikyti pareiškėjo apyvartos
kritimą, t.y. siūloma nustatyti, jog „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“
bei šiam projektų atrankos kriterijui taikyti didžiausią vertinimo svorio koeficientą.
LVK palaiko Ministerijos siekį padėti nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiems verslams, tačiau
nemano, kad tokio prioritetinio atrankos kriterijaus nustatymas pareiškėjams šioje konkrečioje priemonėje
dėl jos pobūdžio bei ja siekiamų tikslų būtų tikslingas.
Apyvartos kritimo kriterijus šiuo metu taikomas valstybės pagalbos priemonėse verslui, siekiant, kad
subsidijas gautų labiausiai nuo pandemijos nukentėję verslai. Tuo tarpu aptariama priemonė yra investicinė
bei skirta „originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimui ir diegimui“, kurie padėtų
įmonėms transformuoti savo veiklą bei tapti atsparesnėms tokio pobūdžio sukrėtimams kaip COVID-19
pandemija.
COVID-19 pandemija atskleidė daugelio verslų pažeidžiamumą, įmonės visus pastaruosius metus
aktyviai ieškojo būdų prisitaikyti prie besikeičiančių veiklos sąlygų, perorientuoti savo veiklą, todėl natūralu,
jog dalies įmonių rezultatai metų pabaigoje buvo geresni ir apyvarta paskutiniais mėnesiais nekrito 30 proc.
Tačiau tai nereiškia, jog šios įmonės nenukentėjo nuo COVID-19 pandemijos, ar kad joms nereikalinga
pagalba ir investicijos pagal šią priemonę.
Svarbu ir tai, jog numatytu 2020 m. lapkričio 21 – gruodžio 31 d. laikotarpiu buvo apribota tik tam
tikrų sektorių veikla, tuo tarpu įmonės ruošti projektus priemonei „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ pradėjo
gerokai anksčiau, dar rudenį, kuomet buvo paskelbtas pirmasis projektų atrankos kriterijų projektas, į kurį
apyvartos kritimo kriterijus nebuvo įtrauktas. Tad nebūtų teisinga priemonės apimtyje prioritetą teikti tik
minėtu laikotarpiu nukentėjusioms įmonėms, kurioms prioriteto tvarka taikomos kitos valstybės pagalbos
priemonės, ir diskriminuoti kitas pandemijos paveiktas, bet metus užbaigusias geresniais rezultatais įmones
pastarųjų atžvilgiu.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlome išbraukti apyvartos kritimo kriterijų iš prioritetinių priemonės
„Kūrybiniai čekiai COVID-19“ atrankos kriterijų sąrašo.
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