PRIEDAS
prie Komiteto 2018 m. birželio 12 d.
posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44 P-3 (33)
Komitetas 2018 m. birželio 12 d. posėdyje patvirtino:
1. 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-850 „Regio potencialas LT“ projektų atrankos kriterijų nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir
pramonės plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros
2014–2020 metų programos patvirtinimo“ veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario
12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ pirmojo
uždavinio „Skatinti pramonės ir paslaugų įmonių jungimąsi į tinklus ir pramoninį bendradarbiavimą“
konkretaus veiksmo 1.1 „Sudaryti palankias sąlygas mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių (toliau –
MVĮ) investicijoms į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą“
įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Programos veiksmų plano antrojo tikslo „Modernizuoti,
integruoti ir plėtoti pramonę“ pirmojo uždavinio „Skatinti pramonės ir paslaugų įmonių jungimąsi į tinklus ir
pramoninį bendradarbiavimą“ konkretaus veiksmo 1.1 „Sudaryti palankias sąlygas MVĮ investicijoms į
inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą“ įgyvendinimo.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Įgyvendinant projektą diegiamos įrangos modelis yra
pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų.*
* Vertinama, ar įgyvendinant projektą diegiamos įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei
prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų (pvz., jei kvietimas skelbiamas 2018 m., tokios įrangos modelis
turi būti pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m.).
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.
Įrangos modelio pateikimo rinkai metai turi būti pagrįsti gamintojo ar oficialaus atstovo dokumentais
(komerciniu pasiūlymu, deklaracija ar kt.).

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos
teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų savivaldybes.*
* Vertinama, ar projektus numatoma įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir
Kauno miestų ir rajonų savivaldybes.

4. 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;

1

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.

2. veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir
transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo
didinimas“ projektų atrankos kriterijų keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.
nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1
tikslo ,,Didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinti Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo
pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu ir plėtoti
skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą“ 2 uždavinį „Plėtoti naują ir pagerinti esamą TEN-T
kelių infrastruktūrą ir jungtis su jais“ ar, 3 uždavinį „TEN-T esančiame Klaipėdos valstybiniame jūrų
uoste ir jo prieigose pagerinti jūrų transporto sąveiką su sausumos transportu, užtikrinti jūrų transporto
eismo saugą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai“ ar 7 uždavinį ,,Taikant inovatyvius
sprendimus, modernizuoti ir plėtoti pasienio kontrolės punktus prie išorinių Europos Sąjungos
sienų pagal Šengeno reikalavimus, Europos Sąjungos muitų teisės aktus ir tarptautinius
saugumo reikalavimus“, ar 4 tikslo ,,Padidinti energijos vartojimo transporte efektyvumą ir sumažinti
neigiamą transporto poveikį aplinkai“ 4 uždavinį ,,Mažinti transporto sistemos neigiamą poveikį
aplinkai ir užtikrinti atitiktį „Natura 2000“ tinklo ir kitų saugomų teritorijų ir rūšių apsaugos režimo
reikalavimams“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1 tikslo 2 uždavinį ar, 3 uždavinį ar 7 uždavinį,
ar 4 tikslo 4 uždavinį.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, bent vieną iš 1.2.1.1–1.2.1.11, 1.2.2, 1.7.3 1.7.4 arba 4.4.1
papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

3. veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir
transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių
transporto sąveikos gerinimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų
sąrašo patvirtinimo“, bent vieną iš 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10 arba 1.1.13 papunkčiuose
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nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

4. veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su
pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ Susisiekimo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“
projektų atrankos kriterijaus keitimą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų
sąrašo patvirtinimo“, bent vieną iš 5.1.3.1–5.1.3.12, 5.1.3.15, 5.1.4.1 arba 5.1.4.2 papunkčiuose nurodytų
projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

5. veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ konkretaus uždavinio 9.2.1 „Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius
švietimo įstaigų veikloje“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.2.1ESFA-V-719 „Kokybės krepšelis“ projektų atrankos kriterijaus nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Kokybės kultūros veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V1196 „Dėl Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Kokybės kultūros veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1196 „Dėl Kokybės
kultūros plėtros veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.3.6 papunktyje nurodytą veiksmą ir prie veiksmo
nurodytą pareiškėją.

6. veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.1 „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo
rinkos poreikiams ir patrauklumą“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų atrankos
kriterijaus nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Mokymosi visą gyvenimą plėtros
2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų
plano patvirtinimo“, nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos atitinka Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 įsakymu Nr. V536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.1.1.1 papunktyje
nurodytą veiksmą.
2.1.1.1. papunktis taikomas veiklai „asmenų, besimokančių formaliojo švietimo programose, praktinis
mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre“.

7. veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ konkretaus uždavinio 9.1.2 „Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo
prieinamumą investuojant į infrastruktūrą“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 09.1.2-CPVA-K-722 „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektų atrankos
kriterijų keitimą ir naikinimą:
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1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Profesinio mokymo plėtros
2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo”, nuostatasMokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.
V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“,
nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjai atitinka Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.
V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.2.2
papunktyje nurodytą veiklą ir 2 priede nurodytą pareiškėjąMokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu
Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.2.1.3
veiksmą ir galimus pareiškėjus.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektų veiklos turi atitikti profesinio mokymo
įstaigų strateginius veiklos planus.*
* Būtina įsitikinti, kad suplanuotos projekto veiklos atitinka profesinio mokymo įstaigų strateginius
veiklos planus, t. y. būtina įsitikinti, kad profesinio mokymo įstaigų, projekto metu numatoma įsigyti įranga,
reikalinga kokybiškam profesinio mokymo programų bazinių modulių įgyvendinimui, atitinka tų profesinio
mokymo įstaigų strateginių veiklos planų tikslus ir uždavinius.
Taip pat strateginiuose veiklos planuose turi būti pagrįsta, kad profesinio mokymo įstaigos neturi
įrangos arba ji yra nusidėvėjusi ir netinkama kokybiškai įgyvendinti profesinio mokymo programų bazinius
modulius.

3. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektai prisideda prie to, kad būtų efektyviau
įgyvendinama mokymo įstaigų tinklo ir mokymo išteklių optimizacija.*
* Didesnį balą gauna projektai, kurių pareiškėjai yra tos profesinio mokymo įstaigos, kurios yra įtrauktos
į Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko)
teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2014–2016 metų bendrąjį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-666 „Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose
Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2014–2016
metų bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Valstybinių profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos 2014–
2016 metų bendrasis planas), t. y., tos profesinio mokymo įstaigos, prie kurių numatoma prijungti kitas
Valstybinių profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos 2014–2016 metų bendrajame plane įvardintas
profesinio mokymo įstaigas. tinklo vystymo 2018–2020 m. bendrąjį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-305 „Dėl valstybinių profesinio mokymo
įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo
vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, t. y. tos profesinio mokymo įstaigos, kurias
numatoma jungti su bendrojo ugdymo mokyklomis.
Šis kriterijus taikomas tik projektų atrankos metu.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto lėšas numatoma investuoti į profesinio
mokymo įstaigą(-as), kuri(-ios) jau yra pagerinusios savo pastatų būklę ir (arba) energetinį
efektyvumą.Pirminio profesinio mokymo programas baigę mokiniai, dirbantys pagal įgytą
kvalifikaciją.*
* Didesnį balą gauna projektai, kurių pareiškėjas arba partneriai (jeigu projektas įgyvendinamas su
partneriais) nuosavomis arba kitų šaltinių (išskyrus 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2
prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruotas priemones) lėšomis paraiškos teikimo metu jau yra
pagerinusios mokymo įstaigos pastatų būklę ir (arba) energetinį efektyvumą.
Projektai suranguojami nuo daugiausiai į savo pastatų būklės ir (arba) energetinio efektyvumo
pagerinimą investavusių profesinio mokymo įstaigų iki mažiausiai investavusių profesinio mokymo įstaigų.
Projektų atrankos kriterijus taikomas tik projektų atrankos metu, nes vertinama, ar pareiškėjas arba
partneris paraiškos teikimo metu jau yra pagerinę mokymo įstaigos pastatų būklę ir (arba) energetinį
efektyvumą, nes tai leidžia mažiau lėšų skirti pastatų būklės gerinimui ir daugiau lėšų tikslingai nukreipti
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mokymo įrangos įsigijimui, paraiškoje pateikiant tikslius reikalingų investicijų skaičiavimus.
Daugiau balų gauna tos profesinio mokymo įstaigos, kuriose mokinių baigusių pirminio profesinio
mokymo programas, įsidarbinamumas pagal įgytą kvalifikaciją buvo didesnis. Vertinama, koks skaičius
mokinių (proc.), 2017 metais baigusių pirminio profesinio mokymo programas, iki 2018 m. sausio 1 d.
įsidarbino pagal įgytą kvalifikaciją, palyginus su visais įsidarbinusiais mokiniais.
Šis kriterijus taikomas tik projektų atrankos metu.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektu sukuriama didesnė ekonominė nauda.*
* Didesnis balams suteikiamas tiems projektams, kurių ekonominė vidinė grąžos norma yra didesnė.
Ekonominė vidinė grąžos norma apskaičiuojama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika,
patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8337.

8. veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ konkretaus uždavinio
2.3.1 „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“
Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-525 „Elektroninės
sveikatos paslaugos“ projektų atrankos kriterijaus nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Lietuvos e. sveikatos sistemos
2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos e. sveikatos
sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (toliau –
Planas), priemonę „ESPBI IS plėtra, sukuriant psichikos duomenų tvarkymo priemones“ ir (arba)
priemonę „ESPBI IS ir ASPĮ paslaugų plėtra, panaudojant inovatyvias informacines technologijas“ ir
(arba) priemonę „ESPBI IS ir Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų tvarkymo
informacinės sistemos (NGN IS) funkcionalumų plėtra“ ir (arba) priemonę „Išankstinės pacientų
registracijos sistemos (IPR) vystymas“ ir (arba) priemonę „E. sveikatos sistemos EMI apsikeitimo
sukūrimas“ ir (arba) priemonę „Asmens duomenų saugos stiprinimas“ ir (arba) priemonę „E. sveikatos
portalo ir mobiliosios aplikacijos optimizavimas ir integravimas“ ir (arba) priemonę „Elektroninės
paslaugos „E. receptas“ plėtra ir modernizavimas“ (išskyrus funkcionalumo „Vaistų sąveikos
tikrinimas“ realizavimą) ir (arba) priemonę „Viešųjų ASPĮ hospitalinių informacinių sistemų (HIS)
brandos lygių įvertinimas ir šių įstaigų aprašo parengimas“ ir (arba) priemonę „ESPBI IS ir jos
posistemių dizaino pakeitimai“.*
* Vertinama, ar projekto veiklos ir galimi projekto vykdytojai atitinka bent vienos aukščiau nurodytos Plano
priemonės įgyvendinimo aprašymą ir jos atsakingą vykdytoją.

9. 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 kriterijaus keitimą:
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 „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“,
5

(toliau – Tarpinstitucinis veiklos planas) 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 tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų
ir įgyvendinančių institucijų sąrašas“ 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 nurodytą projektą, jo veiklas ir projekto vykdytoją.

10. 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-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų
planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-815 ,,Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano
patvirtinimo“ 6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems krypties
aprašas“ nuostatas.*
* Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 08.1.3.-CPVA-V-607 veiklas, būtina įsitikinti, ar
projekto veiklos ir pareiškėjai yra numatyti bent viename iš Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų
plano 6 priedo ,,Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems krypties aprašas“
papunkčių: 23.2, 24.1.4, 24.1.5, 24.1.6, 24.1.7, 24.2.1, 24.2.2-24.2.5.

11. veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.1 „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų
bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų atrankos
kriterijaus keitimą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymo nuostatas.*
* Vertinama projekto atitiktis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatoms: tikslinės bedarbių
grupės, remiamos veiklos, remiamų veiklų finansavimo dydžiai. Vertinant būtina įsitikinti, ar projekto
paraiškoje yra pateiktas pagrindimas, kaip projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 11
straipsnyje nustatyto užimtumo rėmimo sistemos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, ar projekte numatytos
tikslinės grupės atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 25 straipsnyje nurodytų tikslinių
grupių, ar veiklos atitinka bent vieną iš 36-43, 391, 44, 47 straipsniuose nurodytų veiklų ir šių veiklų
finansavimo nuostatas, taip pat, ar atsakingas projekto vykdytojas atitinka šio įstatymo 16 straipsnio nuostatas.
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12. veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.4.1 „Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose
nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-414 „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“ projektų
atrankos kriterijaus nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m.
gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano
patvirtinimo“, bent vieną iš 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4 ir 2.2.1 punktuose nurodytų priemonių (toliau –
priemonės).*
* Vertinama ar pareiškėjai ir projektai atitinka bent vienos iš Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
plano 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4 ir 2.2.1 punktuose nurodytų priemonių aprašymus, tikslines grupes, siekiamus rezultatus ir
vykdytojus.

13. 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
keitimą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Energijos vartojimo efektyvumo
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu
Nr. 1-149 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“2017 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų veiksmų
plano patvirtinimo“ (toliau – EVEV planas) nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka EVEV plano 3.2 punkte
„Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės namų ūkių sektoriuje” 3.2.7 lentelėje „2014–2020 metų
periodo ES struktūriniai fondai (Katilų keitimas namų ūkiuose)”III skyriaus septintame skirsnyje numatytą
projektą priemonę, projekto veiklas ir projekto vykdytoją ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m.
sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-66 „Dėl biudžetinės įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
reorganizavimo“ 1 punktą.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kaina.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu ketinamo įsigytijamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių
tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina. 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 pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina
yra mažesnė;
• žemesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje
keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina
yra didesnė.
1 kW galios kaina apskaičiuojama, pasirinkto įrenginio kainą dalinant iš įrenginio galios (kaina/kW).

14. veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.1.1 „Sumažinti dėl klimato kaitos
atsirandančius nuostolius“ Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-V004 „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros
2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015–2017 metų plano patvirtinimo“ (kartu su
papildymu, padarytu 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. D1-548), 11¹ punkte numatytos priemonės
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įgyvendinimui
ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymui Nr. D1-587 „Dėl
Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių
2015–2017 metų plano 11¹ punkto vykdymo”
arba Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo
priemonių 2018–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m.
gegužės 10 d. įsakymu Nr. D1-378 „Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020
metų programos įgyvendinimo priemonių 2018–2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau –
Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių
2018–2020 metų planas) 11 punkte numatytos priemonės įgyvendinimui.*
* Vertinama, ar projekto veiklos atitinka vieną ar kelis žemiau išvardytus aspektus:
1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl Nacionalinės
miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015–2017 metų plano
patvirtinimo“ (kartu su papildymu, padarytu 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. D1-548), 11¹ punkte numatytą
priemonę: Tobulinti miškų kontrolės sistemą įsigyjant tam reikalingą techniką, įrangą.
Ir
2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. D1-587 „Dėl Nacionalinės
miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015–2017 metų plano 11¹
punkto vykdymo”, kuriuo pavedama Valstybinei miškų tarnybai organizuoti miškų kontrolės sistemos
tobulinimui skirtos įrangos – 70 komplektų padidinto bei didelio pravažumo automobilių su specialia įranga,
skirtų galimiems miškų pažeidimams fiksuoti, lokaliai pozicijai nustatyti ir vykdyti miškų būklės, naudojimo,
atkūrimo, įveisimo, apsaugos ir miškotvarkos darbų kokybės kontrolę, ir 1 DNR laboratorinės įrangos
komplekto, skirto miško dauginamosios medžiagos identifikavimui – įsigijimą.
Arba
Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių
2018–2020 metų plano 11 punkte numatytą priemonę: Tobulinti valstybinės miško priešgaisrinės apsaugos
sistemą įsigyjant specializuotas miško gaisrų gesinimo transporto priemones.
Kriterijus taikomas 4 veiklai „Miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo, apsaugos kontrolės ir
priešgaisrinės apsaugos techninių pajėgumų atnaujinimas ir tobulinimas“.
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