PRIEDAS
prie Komiteto 2018 m. vasario 22 d.
posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44 P-1 (31)
Komitetas 2018 m. vasario 22 d. posėdyje patvirtino:
1. veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.5.1 „Pagerinti vietinės augalijos ir
gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ Aplinkos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų atrankos kriterijaus
keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) patvirtinimo“ nuostatoms.*
* Vertinama, ar projektai ir projektų vykdytojai:
- atitinka bent vieną iš Veiksmų plano 2 priedo „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo
2015–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 2015–2020“ 48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 65, 70, 73, 74,
88, 89, 95, 96, 97, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 120, 123, 124 punktuose išdėstytą priemonę ir atsakingą
vykdytoją,
- prisideda prie Veiksmų plano 11.2.1 ir/ar 11.2.2 ir / ar 11.4.1 ir/ar 11.6 ir/ar 11.10.1 ir / ar 11.12.1 ir /
ar 12.2.1 ir / ar 12.2.2 ir / ar 12.2.3 papunkčiuose nurodytų uždavinių įgyvendinimo,
- prisideda prie bent vieno Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų vVeiksmų
plano 1 priedo 20, 23, 27, 28, 31, 41, 45, 58 vertinimo kriterijaus.

2. veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus
uždavinio 8.1.3 „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų
grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas“ projektų atrankos kriterijaus naikinimą:
3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos
planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka savivaldybės strateginį veiklos
planą.

3. veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ konkrečių uždavinių
2.1.2 „Padidinti valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių apsaugos efektyvumą“ ir 2.3.1
„Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ Susisiekimo
ministerijos administruojamos jungtinės priemonės Nr. J06-CPVA-V (susidedančios iš priemonių Nr.
02.1.2-CPVA-V-522 ir Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“
projektų atrankos kriterijų keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ (toliau –
Programa), 6 tikslo „Užtikrinti saugios, patikimos, ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą“ 1 uždavinį
„Skatinti gyventojus naudotis asmens tapatybės nustatymo skaitmeninėje erdvėje elektroninės
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atpažinties priemonėmies, plėtoti asmens duomenų apsaugos skaitmeninėje erdvėje sprendinius ir
elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugomis“ arba 2 uždavinį „Užtikrinti valstybės
institucijų bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir
registrų automatinę sąveiką ir integralumą“ ir (arba) 3 uždavinį „Užtikrinti ypač didelės ypatingos
svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių apsaugą valstybės
informacinių išteklių kibernetinį saugumą“.*
* Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros
optimizavimas ir sauga“ veiklas būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie minėto Programos 6 tikslo 1
uždavinio (taikoma 3 veiklai) arba 2 uždavinio įgyvendinimo (taikoma 2 veiklai)
arba
Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros
optimizavimas ir sauga“ veiklas (taikoma 1 veiklai) būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie minėto
Programos 6 tikslo 3 uždavinio ir (arba) 2 uždavinio įgyvendinimo.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 498) 2.1 ir
(arba) 2.3 papunkčius arba Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 2016 m. sausio 20 d.
nutarimu Nr. 84 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478
„Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos
skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“, (toliau – Tarpinstitucinis veiklos planas) 6.1.1
priemonę „Sukurti bendro naudojimo valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą
nuotolinės kompiuterijos paslaugoms teikti“ arba 6.1.2 priemonę „Sukurti Išmaniosios mokesčių
administravimo informacinės sistemos (i. MAS) posistemių infrastruktūrą, kuri bus integruota į
Finansų ministerijos paskirto informacinių technologijų (IT) paslaugų teikėjo infrastruktūrą“ ir (arba)
6.2.2 priemonę „Stiprinti ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir valstybės
informacinių išteklių kibernetinį saugumą“.*
* Kai kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros
optimizavimas ir sauga“ veiklas (taikoma 2 veiklai), būtina įsitikinti, kad projektas, jo veiklos ir projektų
vykdytojas atitinka Nutarimo Nr. 498 2 punkte ir 2.1 ir (arba) 2.3 papunkčiuose arba Tarpinstitucinio veiklos
plano 1 priedo „Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos
skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano tikslųai, uždaviniųai, priemoniųės,
asignavimųai ir įgyvendinančiųos institucijųos sąrašas“ 6.1.1 priemonėje „Sukurti bendro naudojimo valstybės
informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą nuotolinės kompiuterijos paslaugoms teikti“ arba 6.1.2
priemonėje „Sukurti Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) posistemių
infrastruktūrą, kuri bus integruota į Finansų ministerijos paskirto informacinių technologijų (IT) paslaugų
teikėjo infrastruktūrą“ nurodytą projektą, jo veiklas ir projekto vykdytoją.
arba
kai kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros
optimizavimas ir sauga“ veiklas (taikoma 1 veiklai), būtina įsitikinti, kad projektas, jo veiklos ir projektų
vykdytojas atitinka Tarpinstitucinio veiklos plano 6.2.2 priemonėje „Stiprinti ypatingos svarbos valstybės
informacinių išteklių infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą“ ir (arba) Nutarimo
Nr. 498 2 punkte ir 2.1 ir (arba) 2.3 papunkčiuose 6.1.1 priemonėje „Sukurti bendro naudojimo valstybės
informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą nuotolinės kompiuterijos paslaugoms teikti“ nurodytą projektą,
jo veiklas ir projekto vykdytoją.

4. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ūkio ministerijos administruojamos priemonės
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Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų atrankos kriterijų keitimą ir
nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-196 (toliau – 2014–2017 m. Veiksmų
planas), įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Veiksmų plano 4 tikslo „Didinti inovacijų politikos formavimo ir
įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti inovacijas viešajame sektoriuje“, 4.2 uždavinio „Kurti inovacijų paklausos
skatinimo priemones, padedančias spręsti socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos iššūkius“ 4.2.7 veiksmo
„Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius produktus energetikos ir tvarios aplinkos srityje“,
4.2.8 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvias technologijas ir procesus įtraukios
ir kūrybingos visuomenės srityje“, 4.2.9 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius
produktus agroinovacijų ir maisto technologijų srityje“, 4.2.10 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus,
siekiant sukurti naujus produktus, gamybos procesus, medžiagas, technologijas ar paslaugas“, 4.2.11 veiksmo
„Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius produktus sveikatos technologijų ir
biotechnologijų srityje“ arba 4.2.12 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvų
transportą, logistiką ir informacines ir ryšių technologijas“ įgyvendinimo.
Taip pat vertinama, ar pareiškėjas atitinka už aukščiau nurodyto Veiksmų plano veiksmo įgyvendinimą
atsakingą vykdytoją.
Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki 2014–2017 m.
Veiksmų plano galiojimo termino pabaigos.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 (toliau – 2018–2020 m. Veiksmų
planas), įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Veiksmų plano 4 tikslo „Didinti inovacijų politikos formavimo ir
įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti inovacijas viešajame sektoriuje“, 4.2 uždavinio „Kurti inovacijų paklausos
skatinimo priemones, padedančias spręsti socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos iššūkius“ 4.2.5 veiksmo
„Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius produktus energetikos ir tvarios aplinkos srityje“,
4.2.6 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvias įtraukios ir kūrybingos visuomenės
srities technologijas ir procesus“, 4.2.7 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius
agroinovacijų ir maisto technologijų srities produktus“ 4.2.8 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant
sukurti naujus produktus, gamybos procesus, medžiagas, technologijas ar paslaugas“, 4.2.9 veiksmo „Vykdyti
ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius produktus sveikatos technologijų ir biotechnologijų srityje“
arba 4.2.10 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvų transportą, logistiką ir
informacines ir ryšių technologijas“ įgyvendinimo.
Taip pat vertinama, ar pareiškėjas atitinka už aukščiau nurodyto Veiksmų plano veiksmo įgyvendinimą
atsakingą vykdytoją.
Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos nuo 2018–2020 m.
Veiksmų plano įsigaliojimo dienos.

5. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ūkio ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ projektų atrankos kriterijų keitimą ir nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 (toliau – 2014–2017 m. Veiksmų
planas), įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka Veiksmų plano 3 tikslo „Skatinti vertės tinklų kūrimą,
plėtrą ir jų tarptautiškumą“ 3.2 uždavinio „Skatinti klasterių plėtrą ir integraciją į tarptautinius vertės kūrimo
tinklus“ 3.2.4 veiksmą „Teikti finansavimą verslo tarptautinei tinklaveikai, dalyvavimui tarptautiniuose MTEPI
projektuose ir tarptautinių partnerių paieškai”.
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Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki 2014–2017 m.
Veiksmų plano galiojimo termino pabaigos.

6. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 (toliau – 2018–2020 m. Veiksmų
planas), įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka Veiksmų plano 3 tikslo „Skatinti vertės tinklų kūrimą,
plėtrą ir jų tarptautiškumą“ 3.2 uždavinio „Skatinti klasterių plėtrą ir integraciją į tarptautinius vertės kūrimo
tinklus“ 3.2.3 veiksmą „Skatinti ir teikti finansavimą verslo tarptautinei tinklaveikai, dalyvavimui
tarptautiniuose MTEPI projektuose, tarptautinių partnerių paieškai, veiklų identifikavimui.”
Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos nuo 2018–2020 m.
Veiksmų plano įsigaliojimo dienos.

6. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ūkio ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų atrankos kriterijų keitimą ir nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 (toliau – 2014–2017 m. Veiksmų
planas), įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka Veiksmų plano 2 tikslo „Didinti verslo inovacinį
potencialą“ 2.2 uždavinio „Skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ 2.2.1 veiksmą „Teikti ūkio subjektams
finansavimą pramoninės nuosavybės teisių apsaugai“. Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos
finansavimui gauti pateiktos iki 2014–2017 m. Veiksmų plano galiojimo termino pabaigos.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 (toliau – 2018–2020 m. Veiksmų
planas), įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka Veiksmų plano 2 tikslo „Didinti verslo inovacinį
potencialą“ 2.2 uždavinio „Skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ 2.2.1 veiksmą „Teikti ūkio subjektams
finansavimą pramoninės nuosavybės teisių apsaugai“.
Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos nuo 2018–2020 m.
Veiksmų plano įsigaliojimo dienos.

7. su išlyga1 veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.1 „Sumažinti energijos
suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ Aplinkos ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 04.3.1-APVA-V-023 „Daugiabučių namų modernizavimo
techninė parama“ projektų atrankos kriterijaus nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d.
nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programos patvirtinimo“
nuostatoms.*
* Vertinama, ar projekto vykdytojas atitinka Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl
Daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) 26 punkte
nustatytą projekto vykdytoją ir ar projektu prisidedama prie Programos 17.1 papunktyje nurodyto Programos
Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.3.1-APVA-V-023 „Daugiabučių namų modernizavimo
techninė parama“ projektų atrankos kriterijus įsigalios nuo veiksmų programos pakeitimo patvirtinimo.
1
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uždavinio:
„17.1. užtikrinti Programos reikalavimus atitinkančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
projektų finansavimą ir įgyvendinimą – teikti lengvatinius kreditus ir kitą įstatymų nustatytą valstybės paramą
butų ir kitų patalpų savininkams, skatinti butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą įgyvendinti energiją
taupančias priemones;“.

8. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.2 „Padidinti energijos vartojimo
efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“ Energetikos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų atrankos kriterijų
nustatymą:
3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Aplinkos oro užterštumo mažinimas.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama, ar namų ūkyje vykdomas projektas yra įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, kuri pagal
2018 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo
kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę
didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų
naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ patenka į aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio,
viršijančio šio teršalo paros ribinę vertę, zoną (toliau – padidintos aplinkos oro taršos zona) ir, ar tokioje
teritorijoje įgyvendinamu projektu diegiamas lokalios teršalų emisijos neturintis įrenginys, naudojantis
atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai.
Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio
9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo
paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ patenka į padidintos aplinkos
oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos
neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai.
Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio
9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo
paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į padidintos
aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas efektyvesniu
atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai naudojančiu įrenginiu, nepriklausomai nuo pirminio
kuro/energijos rūšies.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Energetiškai efektyvesnių technologijų diegimas.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu būstui šildyti diegiamos energetiškai efektyvios
technologijos, naudojančios atsinaujinančių išteklių energiją. Pagal šį atrankos kriterijų, vertinant ir
tarpusavyje lyginant naujai diegiamas technologijas:
aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų
ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar
energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);
žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų
ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja daugiau pirminio kuro ar
energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne).
Pirminio kuro ar energijos poreikis, išreikštas energijos ekvivalentiniu dydžiu (kgne):

Čia:

– Pirminio kuro ar energijos poreikis (kgne), apskaičiuojamas tūkstantųjų dalių tikslumu;
– Reikalingas pagaminti šilumos kiekis (kWh);
– Kuro apatinis šilumingumas (kaloringumas), kurio ekvivalentinė vertė*:
Pirminio kuro ar energijos rūšis

Š, kWh
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Malkos (standartinė 25 % drėgmė), kg
Pjuvenų granulės/
medienos briketai (standartinė 10 % drėgmė), kg
Elektra, kWh

3,833
4,667
1

– Šilumą gaminančio įrenginio naudingumo koeficientas.

– Pirminio kuro ar energijos perskaičiavimo į ekvivalentinį energijos vienetą koeficientas*:
Pirminio kuro ar energijos rūšis
Malkos (standartinė 25 % drėgmė), kg
Pjuvenų granulės/medienos briketai (standartinė 10 %
drėgmė), kg
Elektra, kWh

, kgne
0,33
0,401
0,086

* Ekvivalentinės vertės yra įtrauktos į „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metais
veiksmų planą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017-07-07 įsakymu Nr. 1-181 „Dėl
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos
aplinkos oro taršos zonose.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas:
- jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio,
viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą
padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas aukščiausias balas;
- jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis
KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“
nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas aukštesnis balas;
- jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriamas žemesnis balas.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kaina.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinamas namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio kainos ir galingumo santykis. Pagal šį
atrankos kriterijų, vertinant ir tarpusavyje lyginant naujai diegiamus įrenginius:
- aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje
keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio 1 kW galios kaina yra mažesnė;
- žemesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje
keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio 1 kW galios kaina yra didesnė.
1 kW galios kaina apskaičiuojama, pasirinkto įrenginio kainą dalinant iš įrenginio galios (kaina/kW).

9. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.1 „Sumažinti energijos suvartojimą
viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ Energetikos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų
atnaujinimas (II)“ projektų atrankos kriterijų nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Atitiktis strateginiams dokumentams.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės
energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Strategija) įgyvendinimo, ir atitinka Viešųjų
pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos
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patvirtinimo“ (toliau – Programa), nuostatas. Laikoma, kad numatomas vykdyti projektas prisideda prie
Strategijos 11 punkto įgyvendinimo, jeigu projektu bus mažinamas energijos suvartojimas, ir, kad projektas
atitinka Programos nuostatas, jei pastatas, kurį ketinama atnaujinti, dėl įgyvendinamo projekto pasieks
mažiausiai C energinio naudingumo klasę.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutinės energijos sąnaudų atnaujinamame pastate
sumažinimas ne mažiau kaip 30 proc.*
* Vertinama, ar projektu bus ne mažiau kaip 30 proc. mažinamos galutinės energijos sąnaudos
atnaujinamame pastate. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektu numatyta, kad atnaujinus
pastatą, galutinės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 30 proc. Galutinės energijos sąnaudų
sumažėjimas (procentais) vertinamas lyginant sumines energijos sąnaudas arba bendras šildymui, vėsinimui,
karštam vandeniui ruošti, suminės elektros energijos sąnaudas pagal pateikiamą energinio naudingumo
sertifikatą, išduotą prieš pastato atnaujinimą su bendromis šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti,
suminėmis elektros energijos sąnaudomis, nurodytomis projektiniame energinio naudingumo sertifikate,
pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje, o po pastato atnaujinimo – nurodytomis energinio
naudingumo sertifikate.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Dalinis projekto investicijų finansavimas taikant
finansinę priemonę.*
* Vertinama, ar projekto investicijų dalį siekiama finansuoti taikant 04.3.1-FM-F-105 priemonę
„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“, t. y. ar dėl konkrečiam pastatui
atnaujinti reikalingų investicijų dalies finansavimo buvo kreiptasi ir gautas pritarimas iš uždarosios akcinės
bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ iki paraiškos įvertinimo pagal priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-T113 pabaigos.

10. veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
konkretaus uždavinio 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros
kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ Sveikatos
apsaugos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų atrankos kriterijaus
keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos
ir kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau – Vėžio kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814, nuostatas ir (arba)
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo
veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. V-825, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų
plėtros krypties aprašas“ nuostatas
ir
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–
2019 metais priemonių plano (toliau – Vėžio kontrolės programos priemonių planas), patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419,
priemones.*
* Projektas (veiklos ir pareiškėjai) turi:
atitikti bent vieną iš Vėžio kontrolės programos 53.1, 53.4, 53.7, 160.2.1.2, 160.2.2.1, 160.2.2.4, 160.3.1,
160.3.2.1, 160.3.3.2 papunkčiuose numatytą veiklos kryptį
ir (arba)
atitikti Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo 30.2 papunktyje numatytą priemonės veiklą (investicijos į
atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų naudos ir informacijos viešinimą bei sklaidą, specialistų
kompetencijų didinimą)
ir
įgyvendinti bent vieną Vėžio kontrolės programos priemonių plano 2.3, 3.2, 3.8, 3.10, 3.11, 4.15, 5.3.
(5.3. papunkčio dalis – investicijos į sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą organizuojant
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mokymus apie paliatyviosios pagalbos teikimą namuose) papunkčiuose numatytą priemonę.

11. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ūkio ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“ projektų atrankos kriterijų nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–
2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.
nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“,
nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos antrojo
tikslo „didinti verslo inovacinį potencialą“ antrojo uždavinio „skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ ir (ar)
trečiojo uždavinio „skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį
turinčias inovacijas“ įgyvendinimo.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos patvirtinimo“ (toliau – Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programa), nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos ir ar jis atitinka bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto
teminį specifiškumą.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Įgyvendinant projektą atliekami fundamentiniai
tyrimai (jei atliekami) priskirtini tiksliniams fundamentiniams tyrimams, pareiškėjas ir (arba) partneris
turi tyrimo objektui reikiamą įdirbį ir pakankamą žinių lygį tam, kad numatyti MTEP rezultatai įgytų
panaudojimo vidutiniu ar trumpalaikiu laikotarpiu perspektyvą.*
* Vertinama, ar įgyvendinant projektą atliekami fundamentiniai tyrimai priskirtini tiksliniams
fundamentiniams tyrimams, kaip jie apibrėžti 2015 metų Frascati vadove („Standartinė praktika, siūloma
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams“, Frascati vadovas, Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2015).
Vertinama pagal pareiškėjo ir (arba) partnerio publikacijas tyrimo tema ir (arba) įgyvendintus
(įgyvendinamus) projektus tyrimo tema ir (arba) atliktus (atliekamus) mokslinius tyrimus tyrimo tema ir (arba)
projekte dalyvaujančių tyrėjų kvalifikaciją, patirtį, taip pat pagal tai, ar pareiškėjas ir (arba) partneris turi
tyrimo objektui reikiamą įdirbį ir pakankamą žinių, kurie leistų MTEP rezultatams įgyti panaudojimo vidutiniu
ar trumpalaikiu laikotarpiu perspektyvą, kaip tai apibrėžta 2015 metų Frascati vadove („Standartinė praktika,
siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams“, Frascati vadovas, Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2015).
Šio kriterijaus vertinimas atliekamas vadovaujantis Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių,
patvirtintų 2014 m. spalio 8 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316,1411 punktu.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pagrįstas pareiškėjo ir partnerio (-ių) bendros idėjos
įgyvendinimas, pagrįstas projekto reikalingumas pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) verslo vizijai
įgyvendinti.*
* Būtina įsitikinti, ar pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) turi bendrą viziją dėl projekto įgyvendinimo ir ar
yra numatyti būdai, įvertintos galimybės įgyvendinti numatytą idėją, pagrįsta verslo vizija (kelio nuo produkto
idėjos iki jo komercinimo pagrindimas, produktui sukurti reikalingų išteklių ir rizikos valdymo pagrindimas).

5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Privačiųjų juridinių asmenų, vykdančių MTEP
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veiklas, per 3 paskutinius metus iki paraiškos pateikimo deklaruota MTEP išlaidų suma yra ne
mažesnė kaip 100 tūkst. Eur ir viešųjų juridinių asmenų, vykdančių MTEP veiklas, gautos pajamos iš
vykdomos komercinės veiklos per 3 paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne
mažesnės kaip 100 tūkst. Eur.
Kriterijaus pirmoji dalis yra taikoma tik pareiškėjams ir partneriams, kurie yra privatieji
juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas. Kriterijaus antroji dalis taikoma tik pareiškėjams ir
partneriams, kurie yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas.*
* Vertinama, ar tuo atveju, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra privatieji juridiniai asmenys,
vykdo MTEP veiklas ir išlaidas MTEP veiklų vykdymui deklaruoja Lietuvos statistikos departamentui,
deklaruota išlaidų suma per 3 paskutinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnė kaip 100 tūkst. Eur.
Vertinami paskutinių 3 metų MTEP metinės statistinės ataskaitos, teikiamos Lietuvos statistikos departamentui,
duomenys.
Vertinama, ar tuo atveju, kai pareiškėjai arba partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, jie turi
komercinės veiklos vykdymo patirties ir jų gautos pajamos iš komercinės veiklos yra ne mažesnės kaip 100 tūkst.
Eur. Vertinami paskutinių 3 metų iki paraiškos pateikimo metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas ir (arba) partneris turi publikacijų tyrimo
tema tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų ir (arba) Europos, JAV,
Japonijos patentinių paraiškų (patentų) ir (arba) mokslo ir studijų institucijos turi tyrėjų bendrų
publikacijų su verslo įmonių tyrėjais.*
* Vertinama, ar pareiškėjas ir (arba) partneris turi publikacijų tyrimo tema tarp 10 procentų pasaulyje
dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų ir (arba) Europos, JAV, Japonijos patentinių paraiškų (patentų), ir
(arba) mokslo ir studijų institucijos turi tyrėjų bendrų publikacijų su verslo įmonių tyrėjais. Vertinami
duomenys iš „Web of Science“ mokslo publikacijų duomenų bazės. Jeigu projektą įgyvendina daugiau nei viena
mokslo ir studijų institucija, vertinama jų dalių suma. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams,
kurių pareiškėjai ir (arba) partneriai turi publikacijų tyrimo tema tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai
cituojamų mokslo publikacijų ir (arba) Europos, JAV, Japonijos patentinių paraiškų (patentų) ir (arba) mokslo
ir studijų institucijos turi tyrėjų bendrų publikacijų su verslo įmonių tyrėjais (vertinamas pastarųjų 3 metų iki
paraiškos pateikimo laikotarpis arba laikotarpis nuo pareiškėjo įregistravimo dienos, jeigu pareiškėjas veiklą
vykdo trumpiau nei 3 metus).

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto įgyvendinimo metu arba 3 metus po projekto
įgyvendinimo sukurto (-os) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis.*
* Siekiant skatinti naujų visuotinai reikšmingų produktų kūrimą, būtina įvertinti projekto įgyvendinimo
metu arba įgyvendinus projektą, arba naudojantis projektu sukurta ar išplėsta MTEP ir inovacijų infrastruktūra
sukurto (-ų) produkto (-ų) reikšmingumo lygį. Reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant į projekto
įgyvendinimo metu arba įgyvendinus projektą, projektu sukurto (-ų) produkto (-ų) naujumo lygį ir projekto metu
arba įgyvendinus projektą, projektu sukurtų produktų skaičių. Vertinama, ar produktas naujas rinkos lygmeniu,
ir (ar) produktas naujas pasauliniu lygmeniu, kaip nurodyta Oslo vadove (Oslo manual. Guidelines for
Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Eurostat, 2005). Aukštesnis įvertinimas
suteikiamas tiems projektams, kurių metu arba įgyvendinus projektą, projektu sukurtų produktų reikšmingumas
yra didesnis, t. y. kuriama daugiau naujų produktų pasauliniu lygmeniu.

8. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir partnerio patirtis įgyvendinant MTEP
veiklas ir dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP
projektuose.*
* Siekiant sumažinti MTEPI projektų įgyvendinimo riziką, aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems
projektams, kurių pareiškėjai ir partneriai turi dalyvavimo tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui
skirtuose MTEP projektuose patirties, aukštesnis įvertinimas yra suteikiamas projektams, turintiems Europos
Komisijos suteiktą Kokybės ženklą („Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ
instrumentas“, bet negavusiems paramos pagal minėtą priemonę, aukštesnis įvertinimas suteikiamas
pareiškėjams ir partneriams, kurie per 3 metus iki paraiškos pateikimo termino yra įgyvendinę projektus, kurių
rezultatas ne mažesnis kaip prototipo sukūrimas, aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kur pareiškėjai
ir partneriai (viešieji ir privatieji juridiniai asmenys) jau turi bendradarbiavimo konkrečiame projekte ar srityje
patirties (vertinamas pastarųjų 3 metų iki paraiškos pateikimo laikotarpis arba laikotarpis nuo pareiškėjo
įregistravimo dienos, jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei 3 metus).
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9. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto
veiklų įgyvendinimo pabaigos pareiškėjų ir partnerių pajamų, gautų iš įgyvendintu projektu sukurtų ir
rinkai pateiktų produktų, santykis su tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis.*
* Siekiama skatinti komerciškai sėkmingų produktų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas
tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos gautų
pareiškėjų ir partnerių pajamų iš projekto įgyvendinimo ir tiesiogiai projekto metu ar per projektu sukurtą ar
išplėstą infrastruktūrą sukurtų ir rinkai pateiktų produktų santykis su projekto tinkamomis finansuoti išlaidomis
yra didesnis. Vertinama pagal formulę:
X=P/I, čia:
P – projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos pareiškėjų ir
partnerių gautos pajamos iš projekto įgyvendinimo ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų;
I – tinkamos finansuoti projekto išlaidos.
Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki vieno skaičiaus po
kablelio.

12. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ūkio ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“ veiklų vykdymą ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos
šalyse.
13. veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
konkretaus uždavinio 3.3.1 „Padidinti MVĮ produktyvumą“ Ūkio ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų atrankos kriterijų
nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir
pramonės plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa) antrojo
tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ ketvirtojo uždavinio „Skatinti pramonės įmonių
procesų skaitmeninimą“ nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programos 2 tikslo
„Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 4 uždavinio „Skatinti pramonės įmonių procesų skaitmeninimą“
įgyvendinimo.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau
kaip vienus metus, kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per
pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą
mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.*
* Vertinama, ar pareiškėjas yra pramonės MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau
kaip vienus metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos
produkcijos pagal pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė
veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) metinių finansinių ataskaitų rinkinius yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur,
įgyvendinti projekte numatytas veiklas.
Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teikianti
ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams ir metinių
finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui.
Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro informaciją.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu pramonės MVĮ diegiama bent viena
skaitmeninė technologija arba diegiama bent viena skaitmeninė technologija ir su ja susijęs
sprendimas.*
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* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su
integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas.
Vertinama, ar projektu diegiama bent viena skaitmeninė technologija (pavyzdžiui, robotikos
technologijos; dirbtinio intelekto sprendimai; automatika ir automatizavimo technologijos pramonei;
informacinių komutacinių tinklų diegimas, įskaitant didelės spartos interneto šviesolaidinius tinklus, bevielius
sparčiuosius tinklus (4G ir 5G), tarp jų tiek aparatinę (angl. „hardware“), tiek programinę (angl. „software“)
gamybos duomenų surinkimo, saugojimo ir apdorojimo įrangos dalis; išmanių sensorių diegimas tiek į naują
(diegiamą įrangos tiekėjo), tiek ir į modernizuojamą turimą gamybinę įrangą, tuo siekiant užtikrinti gamybos
našumo augimą; debesijos diegimas; daiktų interneto sistemų diegimas; kiberfizikinės sistemos diegimas;
įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas (angl. ERP – „enterprise resource planning“); operatyvaus
gamybos valdymo sistemų diegimas (angl. MES – „manufacturing executing system“); gamybos įrenginių
valdymas valdikliais ir vykdikliais (susietais su ERP ir MES); 3 D spausdinimas (pridėtinės gamybos būdai));
su projektu diegiamas skaitmenine technologija susijęs sprendimas (pavyzdžiui, skaitmeninimu grįstų verslo
modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas siekiant integruoti į tarptautinių kompanijų verslo modelius,
skaitmeninės inžinerijos sprendimai, technologiniai, skaitmeninimo, pasirengimo ketvirtajai ekonomikos
revoliucijai (angl. „Industry 4.0“) auditai, vertikaliosios integracijos sprendimai, horizontaliosios integracijos
sprendimai, sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, darbo vietų skaitmeninimo sprendimai,
skaitmeninės rinkodaros ir skaitmeninio pardavimo sprendimai, kibernetinio saugumo sprendimai.
Projektu gali būti diegiama skaitmeninė technologija arba skaitmeninė technologija ir sprendimas.
Projektu negali būti diegiamas tik sprendimas.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Įgyvendinant projektą diegiamos įrangos modelis yra
pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų.*
* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su
integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas.
Vertinama, ar įgyvendinant projektą diegiamos įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš
trejus metus nuo kvietimo metų (pvz., jei kvietimas skelbiamas 2018 m., tokios įrangos modelis turi būti
pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m.).
Įrangos modelio teikimo rinkai metai turi būti pagrįsti gamintojo ar oficialaus atstovo dokumentais
(komerciniu pasiūlymu, deklaracija ar kt.).
Pateikimas rinkai suprantamas kaip konkretaus įrangos modelio teikimas rinkai pirmą kartą.
Pateikiamas rinkai gali būti ir modernizuotas įrangos modelis (kai pakeičiamos modelio pagrindinės dalys,
pagerinančios modelio funkcines savybes), teikiamas rinkai pirmą kartą. Teikimas rinkai – nuolatinis produkto
pardavimas ar kitas nuolatinis produkto realizavimas.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo darbo našumo augimas.*
* Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo paraiškos
pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo našumo augimo
potencialą, vertinant darbo našumo augimą, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos
įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.
Kaupiamasis (akumuliuotas) augimas= ((N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P))*100/P, čia
P – darbo našumas paskutiniais finansiniais metais prieš paraiškos pateikimo momentą;
N+1 – darbo našumas pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – darbo našumas antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – darbo našumas trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį darbo našumo augimą numatantiems MVĮ projektams,
suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto
kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).*
* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su
integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas.
Vertinama pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.). Privačios
investicijos skaičiuojamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Y=(X/P) x 100 proc.
Čia Y – privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.). Privačios investicijos
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skaičiuojamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos į kuriamą projekto ilgalaikį materialųjį turtą (Eur).
P – projektu planuojamas kurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur).
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuose pareiškėjo privačių investicijų dalis į kuriamą
ilgalaikį materialųjį turtą bus didesnė (proc.), suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai
mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekte diegiamos integruotos skaitmeninimo
technologijos atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos
(toliau – sumanios specializacijos programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno sumanios specializacijos programoje
nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.*
* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su
integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas.
Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti integruotos skaitmeninimo
technologijos atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį
specifiškumą.

14. veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ Ūkio ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų atrankos kriterijų
keitimą ir nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2017 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 (toliau – 2014–2017 m. Veiksmų
planas), įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veikla atitinka Veiksmų plano 1 tikslo „Plėtojant naujas žinias ir jų pritaikymą,
ugdyti inovatyvią visuomenę“ 1.1 uždavinio „Plėtoti aukšto lygio žinias, mokslinius tyrimus, eksperimentinės
plėtros veiklą“ 1.1.4 veiksmą „Teikti finansavimą ūkio subjektų darbuotojų, vykdančių MTEP veiklą (inžinierių,
technologų), technologiniams įgūdžiams tobulinti užsienio MTEPI centruose ir MTEP veiklas vykdančiose
užsienio įmonėse“.
Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki 2014–2017 m.
Veiksmų plano galiojimo termino pabaigos.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 (toliau – 2018–2020 m. Veiksmų
planas), įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veikla atitinka Veiksmų plano 1 tikslo „Plėtojant naujas žinias ir jų pritaikymą,
ugdyti inovatyvią visuomenę“ 1.1 uždavinio „Plėtoti aukšto lygio žinias, mokslinius tyrimus, eksperimentinės
plėtros veiklą“ 1.1.3 veiksmą „Teikti finansavimą ūkio subjektų darbuotojų, vykdančių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklą, technologiniams įgūdžiams tobulinti užsienio MTEPI centruose
ir MTEP veiklas vykdančiose užsienio įmonėse“.
Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos nuo 2018–2020 m.
Veiksmų plano įsigaliojimo dienos.

15. veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
konkretaus uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ Ūkio ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
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1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka prisideda prie Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metu gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau –
Lietuvos Eeksporto plėtros 2014–2020 metų gairės), nuostatas17, 21, ir 27 punktų įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 17 punkto
nuostatos įgyvendinimo – „Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros tikslai: išlaikyti turimas eksporto pozicijas
užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir
paslaugų eksporto plėtrą“ ir 21 punkto nuostatos įgyvendinimo – „Atsižvelgus į rinkos dydį ir augimo
potencialą, aktyvų Lietuvos verslo interesą, Lietuvos eksportuotojams palankias sąlygas, geografinį aspektą,
rinkos paklausos atitiktį Lietuvos eksporto galimybėms ir eksporto tendencijas, nustatytos trys lygiavertės
prioritetinių eksporto rinkų grupės:
Pirmoji grupė. Tikslas – išlaikyti ir stiprinti pozicijas (valstybės: Švedija, Vokietija, Norvegija, Suomija,
Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Lenkija, Belgija, Danija, Nyderlandai, Latvija, Estija).
Antroji grupė. Tikslas – diversifikuoti produkciją ir mažinti riziką (valstybės: Rusija, Ukraina,
Baltarusija, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Turkija, Italija).
Trečioji grupė. Tikslas – tirti galimybes, ieškoti nišų ir įsilieti į naujas rinkas (valstybės: Kinija, Pietų
Korėja, Izraelis, Japonija, Indija, Brazilija, Argentina, Kanada, Meksika, Čilė, Turkmėnistanas, Moldova,
Armėnija, Gruzija, Malaizija, Indonezija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Afrikos Respublika, Vietnamas,
Omanas, Mongolija).“
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 17, 21 ir (arba)
211 punktų nuostatų įgyvendinimo.
Vertinama, ar projektas prisidės prie bent vieno iš Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 17
punkte šių nurodytų trijų prioritetinių Lietuvos eksporto plėtros tikslų: išlaikyti turimas eksporto pozicijas
užsienio rinkose, skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas ir (arba) skatinti didesnės pridėtinės vertės
prekių ir paslaugų eksporto plėtrą įgyvendinimo.
Vertinama, ar projekto veiklos (specializuotos konsultacinės paslaugos) bus susijusios su bent viena
šalimi, nurodyta Eksporto plėtros gairių 21 ir (arba) 211 punktuoseaukščiau nurodytų trejų prioritetinių
eksporto rinkų grupių.
Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27 30 punkte
nustatytus eksporto plėtros skatinimo apribojimus. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama, vadovaujantis Ūkio
ministerijos interneto svetainėje pateikta informacija apie valstybes, taikančias embargą eksportuojamiems iš
Lietuvos Respublikos produktams.
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