PRIEDAS
prie Komiteto 2018 m. rugsėjo 20 d.
posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44 P-4 (34)
Komitetas 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdyje patvirtino:
1. 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-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų
atnaujinimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutinių naudos gavėjų įgyvendinamas projektas turi
atitikti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 (toliau – Nacionalinė energetinės
nepriklausomybės strategija), nuostatas ir Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, nuostatas.*
* Laikoma, kad galutinio naudos gavėjo numatomas vykdyti projektas prisideda prie Nacionalinės
energetinės nepriklausomybės strategijos 1133.1 punktopapunkčio įgyvendinimo, t. y. projektu turi būti
mažinamas energijos suvartojimas užtikrintas energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas, ir, kad pastatas,
kurį ketinama atnaujinti, atitinka Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, jei skiriant
finansavimą pastato energetinio naudingumo klasė – žemesnė kaip C.

2. 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-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų
atrankos kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Atitikimas Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“,
(toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija) ir (ar) Nacionalinės šilumos ūkio
plėtros 2015–2021 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18
d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“,
(toliau – Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa) ir (ar) Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
patvirtinimo“, (toliau – Programos įgyvendinimo planas), nuostatoms.*
* Projektas turi prisidėti prie:
- Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 69 punkto nuostatų įgyvendinimo, t. y. projektu
turi būti didinamas šilumos perdavimo efektyvumas, nuosekliai gerinant šilumos perdavimo infrastruktūrą;
52.2.4.2 papunkčio nuostatų įgyvendinimo ir (ar);
- Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos 2 tikslo „Mažinti šilumos energijos perdavimo
nuostolius“ 2.1 uždavinio „Modernizuojant nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus, užtikrinti
patikimą ir kokybišką šilumos energijos perdavimą“ 1.2.1 priemonės „Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos
energijos perdavimo tinklus“ įgyvendinimo ir (ar);
- Programos įgyvendinimo plano 1 prioriteto „Darni, atsakinga ir sveika visuomenė“ 1.5 krypties
„Aplinkos, tinkamai darniai gyventi visoms gyvybėms formoms, kokybės užtikrinimas“ 1.5.3 darbo „Teisinių ir
ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą“ siekių, kad didinant gyventojų
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tankį užstatytose teritorijose, kuriose veikia aplinkosaugos požiūriu efektyvi centralizuoto šilumos tiekimo
sistema, nauji šilumos vartotojai toje teritorijoje būtų aprūpinami centralizuotai tiekiama šiluma.

3. 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-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje
infrastruktūroje“ projektų atrankos kriterijų keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutinių naudos gavėjų įgyvendinamas projektas turi
atitikti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas ir, kai taikoma, Viešųjų pastatų
energinio efektyvumo didinimo programos nuostatas.*
* Laikoma, kad galutinio naudos gavėjo numatomas vykdyti projektas prisideda prie Nacionalinės
energetinės nepriklausomybės strategijos 1133.1 punktopapunkčio įgyvendinimo, jei šiuo projektu bus
mažinamas energijos suvartojimasužtikrintas energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas.
Jei projekto įgyvendinama veikla yra „valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba)
vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“, laikoma, kad pastatas, kurį
ketinama atnaujinti, atitinka Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, jei skiriant finansavimą:
•
pastato energetinio naudingumo klasė – žemesnė kaip C;
Numatoma galutines energijos sąnaudas atnaujinamame pastate sumažinti ne mažiau kaip 30 proc.
32. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutinio naudos gavėjo įgyvendinamas miesto
gatvių apšvietimo modernizavimo projektas turi sutaupyti bent 40 proc. elektros energijos per metus.*
* Jei projekto įgyvendinama veikla yra „miestų gatvių apšvietimo modernizavimas didinant energijos
vartojimo efektyvumą“, laikoma, kad galutinio naudos gavėjo projektas atitinka šį kriterijų, jei skiriant
finansavimą numatyta, kad galutinio naudos gavėjo projektu bent 40 proc. bus sumažintas suvartojamas
elektros energijos kiekis.

43. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės
priemonės valdytojas, jei nesteigiamas fondų fondas, yra juridinis asmuo, kuris turi teisę įgyvendinti
projektą pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013,
kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui,
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013),
38 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktį.*
* Bus vertinama ar fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas, jei nesteigiamas
fondų fondas, yra juridinis asmuo – valstybėje narėje įsteigta finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų
interesų kontroliuojant valdžios institucijai, kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4
dalies b punkto ii papunktyje. Kriterijus atitinka energijos efektyvumo išankstinio (ex–ante) vertinimo rezultatus,
kuriems pritarta Viešosios infrastruktūros ir energinio efektyvumo projektų vertinimų ir priežiūros komiteto,
sudaryto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-200 „Dėl Viešosios
infrastruktūros ir energinio efektyvumo projektų vertinimų ir priežiūros komiteto sudarymo“, 2014 m. lapkričio
7 d. posėdžio protokolu Nr. 5 (24.41) ir kurie pristatyti 2014 m. lapkričio 13 d. vykusio 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio metu.

54. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės
priemonės valdytojas, jei nesteigiamas fondų fondas, turi patirties energinio efektyvumo projektų
finansavimo, taikant finansines priemones, srityje. *
* Bus vertinama ar fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas, jei nesteigiamas
fondų fondas, turi patirties energinio efektyvumo projektų finansavimo, taikant finansines priemones, srityje, t.
y. valdė kontroliuojantįjį fondą arba pats teikė finansavimą (paskolas, garantijas, investavo į įmonių kapitalą)
energinio efektyvumo projektams (daugiabučių namų, viešųjų pastatų, aukštųjų ir profesinio mokymo įstaigų
bendrabučių atnaujinimo ar gatvių apšvietimo modernizavimo ir pan.).
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4. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.4.1 „Išbandyti pažangiojo tinklo
technologijų diegimo perspektyvas“ Energetikos ministerijos administruojamos priemonės Nr.
04.4.1-LVPA-K-106 „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų atrankos
kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“
(toliau – Nacionalinė energetinė nepriklausomybės strategija) nuostatas.*
* Projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 20 punkto, kuriame
nustatyta, kad „šiuo metu <stiprinami šalies elektros perdavimo ir skirstymo tinklai>“ ir 64 punkto
nustatančio, kad „bus imtasi priemonių padidinti tinklų efektyvumą, pirmiausia efektyviai naudojant išmaniųjų
tinklų technologijas ir, kad Valstybė toliau sieks energetikos sektoriaus darnios plėtros, skatindama
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir didindama elektros energetikos sistemos efektyvumą”
įgyvendinimo, t. y. projektu bus stiprinami ir (arba) darniai plėtojami šalies elektros skirstomieji tinklai,
diegiant pažangiojo tinklo elementus. 42.5.1. ir 42.5.2. papunkčių įgyvendinimo.
Pažangusis tinklas suprantamas kaip išmanusis elektros tinklas – elektros tinklas, gebantis visų elektros
energetikos sistemos dalyvių (gaminančių ir vartojančių) veiklą valdyti taip, kad užtikrintų ekonominį
efektyvumą, elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais nuostoliais bei aukštą elektros
kokybę, jos tiekimo patikimumą ir saugą. Išmaniojo elektros tinklo sąvoka įtvirtinta Elektros tinklų naudojimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116
„Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

5. veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ konkretaus uždavinio 6.3.1 „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos
rinką“ Energetikos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 06.3.1-LVPA-K-107 „Gamtinių
dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“
(toliau – Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija), nuostatas.*
* Projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 33 punkto 1 papunkčio,
kuriame numatytas gamtinių dujų sektoriuje tiekimo saugumo užtikrinimas ir (ar) 39 punkto, kuriame numatyta,
kad dujos būtų tiekiamos be infrastruktūrinių ar kitų apribojimų, ir 107 punkto, kuriame numatyta, kad
energetikos sektorius bus plėtojamas pagal darnios plėtros principus, 60.1.4 papunkčio įgyvendinimo. Projektu
turi būti stiprinamaos ir (arba) darniai plėtojamaos šalies gamtinių dujų skirstymo sistemos, diegiant
pažangiosiosjo infrastruktūrostinklo elementus.
Pažangiosios infrastruktūros elementai – pažangiosios skirstymo sistemos (pažangiųjų tinklų) dalis.
Gamtinių dujų pažangiųjų tinklų diegimo principus nustato Gamtinių dujų pažangiųjų tinklų diegimo principų
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1–146 „Dėl
Gamtinių dujų pažangiųjų tinklų diegimo principų aprašo patvirtinimo“.

6. 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 kriterijaus
nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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) 99 punkte numatytų tikslų įgyvendinimo.Projektas turi atitikti Nacionalinės
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energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m.
birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 (toliau – Nacionalinė energetinės nepriklausomybės
strategija), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės Sstrategijos 9931
punkte nurodyto tikslo – iki 2020 metų kiekvienais metais energijos suvartoti po 1,5 procento
mažiauįgyvendinimo.

7. 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 kriterijaus keitimą:
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 – Nacionalinė energetinės nepriklausomybės
sStrategija) 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 patvirtinimo“ (toliau – Programa), nuostatas. Laikoma, kad numatomas
vykdyti projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės sStrategijos 11 punkto33.1
papunkčio įgyvendinimo, jeigu projektu bus mažinamas energijos suvartojimas užtikrintas energijos vartojimo
efektyvumo padidėjimas, ir, kad projektas atitinka Programos nuostatas, jei pastatas, kurį ketinama atnaujinti,
dėl įgyvendinamo projekto pasieks mažiausiai C energinio naudingumo klasę.

8. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.2 „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo
mastą“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.2-CPVA-K-703
„Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“
projektų atrankos kriterijų keitimą ir naikinimą:
1. 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 – Sumanios specializacijos programa) bent vieno šioje programoje
nustatyto prioriteto veiksmų planą, kurie patvirtinti: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų
patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-133/4-88 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties
„Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo
31 d. įsakymu Nr. V-290/4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga
visuomenė“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-291/4-176 „Dėl Prioritetinės
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 17
d. įsakymu Nr. V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
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kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir
informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu
Nr. V-422/4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“
prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ (toliau kartu – veiksmų planai).*
* Vertinama, ar pareiškėjo ir partnerio (-ių) projekte suplanuota vykdyti vykdoma MTEP veikla
prisideda prie Sumanios specializacijos programos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo, plėtojant MTEP sritis,
kurios atitinka bent vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“ ir priemonės
veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto pareiškėjas turi MTEP infrastruktūrą, skirtą
vykdyti MTEP veiklą srityje, atitinkančioje projektu įgyvendinamą veiksmų plano teminį specifiškumą
ir sudaro sąlygas tyrėjų ir (arba) studentų grupėms naudoti ją vykdant mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros darbus.*
* Vertinama, ar pareiškėjas:
1. turi MTEP infrastruktūrą, t. y. pareiškėjas turi įsigijęs modernią eksperimentinę-technologinę įrangą
arba ją nuomoja, kuri skirta vykdyti MTEP veiklas, kurios atitinka projektu įgyvendinamą veiksmų plano teminį
specifiškumą, iki MTEP grįstos idėjos pritaikymo, paruošimo komercinti ir (arba) investicijoms patrauklaus
objekto sukūrimo (t. y. nuo 1-o iki 7-o (įskaitytinai) MTEP veiklos etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Klasifikacijos aprašas);
2. paskutinius 2 metus (skaičiuojant nuo paraiškos padavimo datos) naudojo MTEP infrastruktūrą,
suteikdamas sąlygas tyrėjų ir (arba) studentų grupėms eksperimentiškai išbandyti savo idėjų praktinio
pritaikymo galimybes, sukuriant naujų produktų koncepcijas, pagaminant, išbandant bei optimizuojant
technologijų ir produktų prototipus ir juos pademonstruojant realioje veikimo aplinkoje. Vertinami pareiškėjo
pateikti MTEP įrangos eksploatavimo ir (arba) apkrovimo duomenys, t. y. laikas, nurodytas vidiniuose mokslo
ir studijų institucijų arba universitetų ligoninių įrangos naudojimo žurnaluose ar kituose dokumentuose.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.

43. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir partnerių projekto veiklas
vykdysiančių mokslininkų grupės patirtį, vykdant MTEP veiklą, dalyvaujant tarptautinėse MTEP
programose, bendradarbiaujant su verslu atspindintys rezultatai, atitinkantys Sumanios specializacijos
programos prioritetą, kuriame planuojamas įgyvendinti projektas veiksmų planų teminį
specifiškumą.*
* Vertinami pareiškėjo ir partnerio (tuo atveju, jeigu partneris yra mokslo ir studijų institucija arba
universiteto ligoninė) autorių, kurie vykdys projekto veiklas, mokslo darbų vertinimo rezultatai MTEP srityse,
atitinkančiose Sumanios specializacijos programos prioritetą, kuriam priskiriamas projektas bent vieną kurio
nors prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą, vadovaujantis paskutiniais turimais Lietuvos
mokslo tarybos duomenimis, gautais atliekant mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ir universitetų
ligoninių mokslinės veiklos vertinimą (toliau – Vertinimas), vadovaujantis Mokslo ir studijų institucijų mokslo
(meno) darbų vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos
10 d. įsakymu Nr. V-1128 (2015 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-79 redakcija) (toliau – Vertinimo metodika) ir
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamentu, patvirtintu
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-200 (2015 m. balandžio 17 d.
įsakymo Nr. V-85 redakcija) (toliau – Vertinimo reglamentas). Universitetų ligoninių mokslinė veikla buvo
vertinama laikantis tų pačių principų, kaip vertinant mokslo ir studijų institucijas, pagal Vertinimo metodiką bei
Vertinimo reglamentą.
Įgyvendinančioji agentūra, vadovaudamasi viešai prieinama Lietuvos mokslo tarybos prieiga, kurioje
pateikiami vertinimo rezultatai (https://mokslas.lmt.lt/institucijos/) patikrina, ar Vertinami pareiškėjo ir
partnerio (tuo atveju, jeigu partneris yra mokslo ir studijų institucija arba universiteto ligoninė) autorių, kurie
vykdys projekto veiklas, deklaruoti mokslo (meno) darbai ir/ar mokslinė veikla, kurie Lietuvos mokslo tarybos
buvo pripažinti ir įvertinti kaip I lygmens mokslo (meno) ir/ar mokslinės veiklos darbai (Vertinimo metodikos
7.2 punktas) bei yra priskiriami tam Sumanios specializacijos programos prioritetui veiksmų plano teminiam
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specifiškumui, kaip ir planuojamas įgyvendinti projektas. Ekspertinio vertinimo metu, vadovaujantis Vertinimo
metodika, nustatoma, ar pareiškėjo ir / ar partnerio deklaruoti mokslo (meno) darbai ir / ar mokslinė veikla
atitinka Sumanios specializacijos programos prioritetą veiksmų planų teminį specifiškumą, kurį planuojama
plėtoti įgyvendinant projektą, ar jie buvo pateikti pareiškėjo ir partnerio institucijų autorių kaip I lygmens
darbai. Jei į deklaruotų mokslo (meno) darbų ir/ar mokslinės veiklos sąrašą (toliau – Sąrašas) buvo įtraukti
darbai, nesusiję su Sumanios specializacijos programos prioritetu veiksmų planų teminiu specifiškumu,
kuriame planuojamas įgyvendinti projektas, Įgyvendinančioji institucija Sąrašą pakoreguoja. Pareiškėjo ir
partnerio institucijų autorių darbų vertinimas balais sumuojamas. Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems
projektams, kurių balų suma, gauta už deklaruotus I lygmens mokslo (meno) ir/ar mokslinės veiklos darbus,
atitinkančius Sumanios specializacijos programos prioritetą veiksmų planų teminį specifiškumą, buvo didesnė.
Taip pat vertinama ši pareiškėjo ir partnerio projekto veiklas vykdysiančių mokslininkų grupių 20162017 metų veikla MTEP srityse, atitinkančiose Sumanios specializacijos programos prioritetą, kuriam
priskiriamas projektas bent vieną kurio nors prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą:
1. Pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų biurui (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biurui
(USPTO) ar Japonijos patentų biurui (JPO);
2. Sukurtų rinkai pateiktų produktų skaičius;
3. Susikūrusių naujų žinioms imlių įmonių (angl. spin-off) skaičius;
34. Kitos Bendros veiklos su verslo įmonėmis (išskyrus ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų
užsakymus):
a) sutarčių tarptautinio bendradarbiavimo srityje (dalyvaujant kartu programose Horizontas 2020,
Eureka, Eurostars, atitinkamos NATO, Europos kosmoso agentūros programos ir pan.) skaičius; b) sutarčių
dėl jungtinių / bendrų veiklų MTEP srityje vykdymo, sutarčių dėl intelektinės veiklos rezultatų (patentai,
prekės ženklai, dizainas ir pramoninės nuosavybės apaugos objektai), licencijavimo sutarčių, kt. sutarčių
įrodančių pareiškėjo bendradarbiavimą MTEP srityje su verslu skaičius ir jų finansinė vertė. Vertinamos
pateiktos sutartys (jų kopijos), pasirašytos per paskutinius 2 metus (skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo
datos), ir sutartys, kurių vykdymo laikotarpis patenka į paskutinių 2 metų (skaičiuojant nuo paraiškos
pateikimo datos) laikotarpį.
Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių MTEP veiklos rezultatai yra aukštesni pagal
nurodytus kriterijus, balai sumuojami.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.

54. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjų ir (arba) partnerių galimybės komercinti
MTEP veiklos rezultatus, kurie gali būti sukurti įgyvendinant projektą.*
*Vertinama ar pareiškėjas ir (arba) partneris planuoja komerciškai panaudoti MTEP veiklos rezultatus,
kurie gali būti sukurti įgyvendinant projektą, ir/arba įsipareigoja užtikrinti didesnę sutarčių su verslo
įmonėmis finansinę vertę, t. y.:
1. ketina įsteigti naują žinioms imlią įmonę (angl. spin-off), kurioje bus komerciškai panaudoti projekto
metu sukurti MTEP veiklos rezultatai, pateikti patentinę paraišką Europos patentų biurui (EPO), JAV patentų ir
prekių ženklų biurui (USPTO) ar Japonijos patentų biurui (JPO) ir (arba) siekia kitų projektų finansavimo
sąlygų apraše nurodytų MTEP veiklos produktų, kurių pasiekimas įrodomas registracijos pažymėjimais ar
kitais patvirtinančiais aktais (toliau – MTEP veiklos produktas). Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą
ekonomiškai pagrįstą, potencialius vartotojus nustatančią, projekto pareiškėjui ir partneriui gautiną naudą
analizuojančią, pelningumo prognozes pagrindžiančią, ilgalaikių perspektyvų viziją apimančią, rizikas
įvertinančią projekto rezultatų komercinimo strategiją, rinkos analizę ar kitą aukščiau nustatytus segmentus
apimantį dokumentą, leidžiantį įvertinti, kaip sukurtas projekto rezultatas atitinka rinkos poreikius (potenciali
nišinė rinka, konkurencingumas joje);
2. ir (arba) yra pasirašęs sutartį su ūkio subjektu dėl MTEP veiklos rezultato, kurį planuojama sukurti
projekto įgyvendinimo metu, panaudojimo.
Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių balai yra aukštesni pagal nurodytus
kriterijus (vertinamas patentinių paraiškų ar (arba) kitų pasiektų MTEP veiklos produktų skaičius ir sutartys
su ūkio subjektais), balai sumuojami.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.

65. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių
iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką.*
* Vertinama, ar pareiškėjas yra įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl
teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos
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švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462, (toliau – Rekomendacijos) 10, 12, 16 ir 17 punktuose
nustatytus reikalavimus ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus
dokumentus.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos
skatinimas“.

76. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjų ir partnerių pasirengimas vykdyti mokslo
vadybos arba žinių ir technologijų perdavimo veiklas.*
* Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjo/partnerio veiklai vystyti buvo parengta MTEP
rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo struktūrinių padalinių ir (ar) organizacinių
vienetų, įskaitant MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančius
atskirus juridinius asmenis, plėtros galimybių studija, vadovaujantis Mokslo ir studijų institucijų mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo plėtros projektų konkursinio finansavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr.
2V-109.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos
skatinimas“.

87. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto pareiškėjas turi veikiančią MTEP rezultatų
komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo organizacinę struktūrą.*
* Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai prisidedantys prie
veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir
rodiklių įgyvendinimo, kadangi jis nustatytas siekiant atrinkti projektus, kurių pareiškėjas/vykdytojas užtikrina
tęstinį mokslo vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros funkcijų vykdymą mokslo ir
studijų institucijoje.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes vadovaujantis
veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo masto didinimą.

98. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektą vykdančių asmenų patirtis (kompetencija).*
* Vertinama pareiškėjo MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo funkcijas
atliekančių darbuotojų patirtis atliekant žinių ir technologijų perdavimo veiklų organizavimo ir MTEP rezultatų
komercinimo funkcijas.
Didesnis balų skaičius suteikiamas tam pareiškėjui, kurio darbuotojų patirtis minėtose srityse yra
didesnė. Darbuotojų patirtis vertinama pagal jų prisidėjimą prie MTEP rezultatų komercinimo (pagal įvykdytų
projektų, susijusių su MTEP rezultatų komercinimu skaičių) Pareiškėjas turi pateikti MTEP rezultatų
komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančių darbuotojų pasiektus rezultatus
minėtoje srityje įrodančius dokumentus (CV ar kiti pareiškėjo pateikti dokumentai, pagal kuriuos galima
įvertinti darbuotojų dalyvavimą projektuose, susijusiuose su MTEP rezultatų komercinimu). Vertinant kelių
asmenų patirtį atliekant žinių ir technologijų perdavimo veiklų organizavimo ir MTEP rezultatų komercinimo
funkcijas, skaičiuojamas dokumentuose nurodytų MTEP rezultatų komercinimo projektų vidurkis.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos
skatinimas“.

109. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto įgyvendinimo poveikis pareiškėjo MTEP
veiklos rezultatų komercinimo rezultatams.*
* Didesnis prioritetinis balas suteikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti
didesnį sutarčių su įmonėmis finansinės vertės augimą. Pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinės vertės
augimas apskaičiuojamas pagal formulę: F= P/P1*100 proc., kur:
F – pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimas;
P=P2-P1, kur:
P1 – pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė paraiškos pateikimo metais;
P2 – trečiųjų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė
(skaičiuojama visų galiojančių pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė).
Vertinama pareiškėjo pateikta ekonomiškai pagrįsta analizė dėl prognozuojamo bendros veiklos su
įmonėmis (taip pat ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų) sutarčių finansinės vertės augimo.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos
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skatinimas“.

9. veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
konkrečių uždavinių 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ Ūkio ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų atrankos kriterijų keitimą ir
naikinimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–
2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 458 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, (toliau – Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairės) nuostatas.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose ir 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis
dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 4 punkto
nuostatos įgyvendinimo – „Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
pagrindinis tikslas – skatinti ekonomikos konkurencingumą, apimantį ir į eksportą orientuotos ekonominės
veiklos, sukuriančios didesnę pridėtinę vertę ir naudojančios pažangiąsias technologijas, plėtrą. Prekių ir
paslaugų eksportas padeda didinti bendrąjį vidaus produktą, užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą.“.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 30 punkto
„Gairių 27 punkte nurodytos veiklos yra netaikomos į rinkas valstybių, taikančių embargą, bet tik tiems
eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams ir paslaugoms, kuriems jos taiko šią priemonę“
nuostatos įgyvendinimo.
Atitiktis šiam reikalavimui vertinama, vadovaujantis Ūkio ministerijos interneto svetainėje pateikta
informacija apie valstybes, taikančias embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip
vienuserius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per
laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus), kai
pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur, kai pareiškėjas
yra vidutinė įmonė – ne mažesnės negu 250 000 Eur.*
*Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas
užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip
vienuserius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius trejus
finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu trejus
finansinius metus) pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinio informacijąpateiktus paskutinės patvirtintos
metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne
mažesnės kaip 145 000 Eur, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė – ne mažesnės kaip 250 000 Eur, įgyvendinti
projekte numatytas veiklas.
Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro ir pareiškėjo pateikto
patvirtinto paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio informaciją. Įmonės
pajamos tikrinamos pagal patvirtintus paskutinės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau
kaip 50 procentų pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos
pardavimas.*
* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas
užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama, ar pareiškėjas, kuris yra MVĮ, pats gamina produkciją, t. y. MVĮ bendroje pardavimo
struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos lietuviškos kilmės
produkcijos pardavimas, vertinant pagal pareiškėjo pateikto patvirtinto paskutinių ataskaitinių finansinių
metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio informaciją.pateiktus paskutinių finansinių metų patvirtintos
finansinės atskaitomybės dokumentus.
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6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo veiklos svarba Lietuvos aukštųjų ar
vidutiniškai aukštų technologijų verslo plėtrai.*
* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas
užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama pareiškėjo produkcijos (gaminiai ir (ar) paslaugos), priskirtos aukštosioms ar vidutiniškai
aukštoms technologijoms, pardavimų dalis pareiškėjo pardavimų struktūroje paraiškos pateikimo metais.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas pareiškėjams, kurių produkcijos, priskirtinos aukštųjų ar vidutiniškai
aukštų technologijų sektoriams, pardavimų dalis pareiškėjo pardavimų struktūroje sudaro daugiau kaip 50
procentų.
Aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų sektoriai nustatyti vadovaujantis Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 251/2009 kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
295/2008 nuostatos dėl rengiant verslo struktūros statistiką teiktinų duomenų eilučių, priderinant jas prie
pakeisto produktų statistinio klasifikatoriaus pagal veiklos rūšis (CPA); Komisijos reglamentu (ES) 2015/2112
kuriuo dėl duomenų eilučių pritaikymo, atliekamo peržiūrėjus produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA),
iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 251/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl verslo struktūros statistikos, I priedas ir Eurostato 2017 metų
klasifikatoriumi
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Hightech_classification_of_manufacturing_industries.
Prie aukštųjų technologijų veiklos priskirtina veikla, patenkanti į šiuos Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (toliau – EVRK 2 red.) kodus: pagrindinių
vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba (21); kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių
gamyba (26); orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba (30.3).
Prie vidutiniškai aukštų technologijų veiklos priskirtina veikla, patenkanti į šiuos ERVK 2 red. kodus:
chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20); elektros įrangos gamyba (27); niekur kitur nepriskirtų mašinų ir
įrangos gamyba (28); variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba (29); kitų transporto
priemonių ir įrangos gamyba (30) išskyrus įvairių tipų laivų statybą (30.1) ir orlaivių ir erdvėlaivių bei
susijusios įrangos gamybą (30.3); medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.5).

76. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas dalyvauja projekte su ne mažiau kaip 5
MVĮ.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis
dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Būtina įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo metu vienoje tarptautinėje parodoje, mugėje ir (ar) verslo
misijoje dalyvauja ne mažesnė negu 5-ių MVĮ grupė. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad įmonės atitinka MVĮ
apibrėžimą ir priemonės aprašyme nustatytus reikalavimus paraiškos pateikimo ir naujos MVĮ įtraukimo į
projektą metu.

87. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutinio naudos gavėjo – MVĮ – bendroje
pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties galutinio naudos gavėjo
pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis
dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama, ar galutinis naudos gavėjas, kuris yra MVĮ, pats gamina produkciją, t. y. MVĮ bendroje
pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos lietuviškos
kilmės produkcijos pardavimas, vertinant pagal pateiktus paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės
atskaitomybės dokumentus.
Atitiktis šiam kriterijui bus tikrinama paraiškos pateikimo metu ir naujos MVĮ įtraukimo į projektą metu.

98. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo patirtis, organizuojant eksporto skatinimo
veiklas.*
* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis
dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama pareiškėjo patirtis, įgyvendinant grupines eksporto skatinimo veiklas (tarptautinės parodos, mugės,
verslo misijos) per pastaruosius 2 metus (iki paraiškos pateikimo dienos).
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turi didesnę veiklos patirtį
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organizuojant verslo misijas bei grupinį (dalyvavo ne mažiau kaip 5 įmonės be pareiškėjo) įmonių dalyvavimą
tarptautinėse parodose, mugėse.

109. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas su MVĮ grupe dalyvauja tarptautinėje
parodoje, mugėje, verslo misijoje, vykstančioje didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos
Respublikos eksporto rinkoje.*
* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis
dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama, kurioje eksporto rinkoje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija.
Aukščiausias balas suteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks vienoje iš šalių,
nurodytų Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte – „Siekiant koncentruoti ribotus
finansinius ir kitus valstybės resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos
Respublikos tikslinės eksporto rinkos: Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Jungtinės
Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų
Afrikos Respublika.“
Žemesnis balas suteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks vienoje iš šalių iš trijų
prioritetinių eksporto rinkų grupių, nurodytų Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 21 punkte,
išskyrus šalis, nurodytas Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte.
Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks šalyje, nenurodytoje
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse.
Jeigu įgyvendinant projektą planuojamos tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos vyks šalyse,
nurodytose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte, bei šalyse, nurodytose 21 punkte, arba
šalyse, nenurodytose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse, bus skaičiuojamas balų aritmetinis
vidurkis.
Projekto įgyvendinimo metu šalis, kurioje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija, negali būti
keičiama į kitą šalį, už kurią būtų suteiktas mažesnis balas paraiškos vertinimo metu. Šalies keitimas į šalį, už
kurią būtų suteikiamas aukštesnis balas, galimas.

1110. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Galutiniai naudos gavėjai, dalyvaujantys projekte,
yra labai mažos įmonės.*
* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis
dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Kuo daugiau galutinių naudos gavėjų yra labai mažos įmonės, tuo aukštesnis balas suteikiamas.

10. 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-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų atrankos kriterijų keitimą ir
naikinimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–
2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 458 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairės), nuostatas.*
* 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 211 punkto „Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir kitus valstybės resursus,
nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos Respublikos tikslinės eksporto rinkos:
Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis,
Japonija, Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika.“ nuostatų
įgyvendinimo.
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,
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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 prisidės prie bent vieno iš šių dviejų prioritetinių Lietuvos eksporto plėtros tikslų:
skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas ir (arba) skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų
eksporto plėtrą įgyvendinimo.
Vertinama, ar projekto veiklos vyks bent vienoje didžiausią eksporto potencialą turinčioje rinkoje,
nurodytoje Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte. šalyje iš aukščiau nurodytų trijų
prioritetinių eksporto rinkų grupių.
Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27 punkte nustatytus
eksporto plėtros skatinimo apribojimus. Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros
2014–2020 metų gairių 30 punkto „Gairių 27 punkte nurodytos veiklos yra netaikomos į rinkas valstybių,
taikančių embargą, bet tik tiems eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams ir paslaugoms,
kuriems jos taiko šią priemonę“ nuostatos įgyvendinimo.
Atitiktis šiam reikalavimui vertinama, vadovaujantis Ūkio ministerijos interneto svetainėje pateikta
informacija apie valstybes, taikančias embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Verslo klasterį turi sudaryti visos MVĮ, iš kurių ne
mažiau kaip 5 turi būti savarankiškos MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi
būti integruota į gaminių / paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines.*
* Vertinant būtina įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo metu visi verslo klasterio nariai yra MVĮ, ir verslo
klasterį sudaro ne mažesnė negu 5-ių savarankiškų MVĮ grupė, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės
produkcija integruota į gaminių / paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines.
MVĮ statusas tikrinamas tik paraiškos pateikimovertinimo metu ir naujo klasterio nario kaip partnerio
įtraukimo į projektą metu.
Savarankiška įmonė suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatyme.
Produkcija – pareiškėjo gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos (neapima ateityje planuojamų
gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra pasiekęs paskutinį
pasiruošimo gaminti gaminius ir (arba) teikti paslaugas etapą (parengti produktų, paslaugų projektiniai
dokumentai (eskizai, brėžiniai, planai ir panašiai), pagamintas prototipas, beta versija ar bandomasis pavyzdys,
gauti leidimai, licencijos ar veiklos atestatas, jei tai būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ar kita) ir
per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos pradės gaminti ir (arba) teikti paslaugas).

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Ne mažiau negu 23 verslo klasterio nariai (MVĮ) turi
veikti ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo ir kiekvieno jų metinės pajamos turi
būti ne mažesnės kaip 145 000 eurų arba visų klasterio narių (MVĮ) bendros metinės pajamos turi būti
ne mažesnės kaip 500 000 1 000 000 eurų.*
* Vertinama, ar ne mažiau negu 23 verslo klasterio nariai (MVĮ) turi pakankamai veiklos patirties, t. y.
veikia ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo ir yra finansiškai pajėgūs įgyvendinti projekte
numatytas veiklas, t. y. kiekvieno jų metinės pajamos pagal pateiktus juridinio asmens metinių finansinių
ataskaitų rinkinius yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų arba visų klasterio narių (MVĮ) bendros metinės
pajamos turi būti ne mažesnės kaip 500 0001 000 000 eurų.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik paraiškos vertinimo metu.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties
įgyvendinant eksporto arba tarptautiškumo skatinimo veiklųas įgyvendinimo patirties.*
* Vertinama, ar pareiškėjas – klasterio koordinatorius turi pakankamai veiklospatirties eksporto arba
tarptautiškumo skatinimo veiklų srityje.
Jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius yra viena iš verslo klasterį sudarančių MVĮ, pareiškėjas turi
būti veikiantis ne trumpiau kaip vienerius metus, iro jo pajamos iš eksporto veiklos pagal patvirtintą paskutinių
ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi būti ne mažesnės kaip 29 000100 000
Eur.
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Jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius, kuriuo yra verslo asociacija arba Prekybos, pramonės ir
amatų rūmai, pareiškėjas turi būti įgyvendinęs ne mažiau negu 23 projektus tarptautiškumo skatinimo srityje
per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo ir pasiekęs projektu užsibrėžtus rodiklius.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik paraiškos vertinimo metu.

5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Verslo klasterio narių (MVĮ) pardavimo pajamų
augimas.*
* Vertinamas visų verslo klasterio narių (MVĮ) pardavimo pajamų augimas akumuliuotai nuo paraiškos
pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių visi verslo klasterio nariai turės didesnį pardavimo
pajamų augimo potencialą, vertinant pardavimų pajamų apimties augimą.
Pardavimo pajamų augimo potencialas=(N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P), kur
P – pardavimo pajamos paskutiniais finansiniais metais prieš paraiškos pateikimą;
N+1 – pardavimo pajamos pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – pardavimo pajamos antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – pardavimo pajamos trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.
MVĮ pardavimo pajamos tikrinamos pagal juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius.
Projektai turi būti surikiuojami nuo didžiausią iki mažiausią pardavimo pajamų augimą turinčių projektų.

65. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Verslo klasterio narių (MVĮ) pačių pagamintos
lietuviškos kilmės produkcijos, integruotos į gaminių / paslaugų pridėtinės vertės kūrimo
grandinę, eksporto augimas.*
*Vertinamas visų verslo klasterio narių (MVĮ) pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos,
integruotos į gaminių / paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandinę, eksporto augimas kaupiamuoju būdu
(akumuliuotai) nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių visi verslo klasterio nariai turės didesnį pačių
pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos, integruotos į gaminių / paslaugų pridėtinės vertės kūrimo
grandinę, eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto apimties augimą.
Akumuliuotas augimas = (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P), kurčia
P – eksporto vertė paskutinių finansinių metų iki paraiškos pateikimo momento pagal patvirtintų
metinių finansinių ataskaitų rinkinio informacijąuž paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo momento;
N+1 – eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.
MVĮ eksporto vertė tikrinama pagal juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius, produkcijos
išgabenimą patvirtinančius ir kitus eksporto vertę nurodančius dokumentus.
Projektai turi būti surikiuojami nuo didžiausią iki mažiausią pačių pagamintos lietuviškos kilmės
produkcijos, integruotos į gaminių / paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandinę, eksporto augimą turinčių
projektų.
Eksportas apima įmonių, esančių verslo klasteryje, pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos
(suteiktų paslaugų, įskaitant atvykstamąjį turizmą), integruotos į gaminių / paslaugų pridėtinės vertės kūrimo
grandinę, eksportą į trečiąsias šalis, o taip pat išvežimą į ES šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.

76. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto efektyvumas.*
* Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp visų verslo klasterio narių
(MVĮ) pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos, integruotos į gaminių / paslaugų pridėtinės vertės
kūrimo grandinę, eksporto augimo (skaičiuojant kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo paraiškos pateikimo
metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo) ir prašomos finansavimo sumos. Projektai surikiuojami nuo
efektyviausio (didžiausias santykis tarp pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos, integruotos į gaminių
/ paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandinę, eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai
efektyvaus (mažiausias santykis tarp pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos, integruotos į gaminių /
paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandinę, eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos).
Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)/projekto finansavimas,
kurčia
P – eksporto vertė paskutinių finansinių metų iki paraiškos pateikimo momento pagal patvirtintų
metinių finansinių ataskaitų rinkinio informacijąuž paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo momento;
N+1 – eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
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N+2 – eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.
MVĮ eksporto vertė tikrinama pagal juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius, produkcijos
išgabenimą patvirtinančius ir kitus eksporto vertę nurodančius dokumentus.

87. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo įgyta patirtisklasterio veiklos vykdymoe
patirtis.*
* Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turi ne mažesnę kaip 2 metų klasterio
koordinatoriaus veiklos patirtį ir su klasterio nariais yra sėkmingai įgyvendinę ne mažiau kaip 5 bendras
klasterio narių veiklas tarptautiškumo skatinimo srityje per pastaruosius 2 metus iki paraiškos pateikimo.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik paraiškos vertinimo metu.

9. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie 2014–2020 metų
nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl 2014–2020
metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos
plano patvirtinimo“, įgyvendinimo.*
* Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, prisidedantiems prie 2014–2020 metų nacionalinės
pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano 2 tikslo „ugdyti
visuomenės kūrybingumą – plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas ir kūrybinius produktus, užtikrinti jų
įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą“ 2.2 uždavinio „skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą,
su menu ir kultūra susijusias kūrybines inovacijas, jų tarpsektorinę plėtrą, kūrybinių ir kultūrinių industrijų
produktų rinkodarą“ 2.2.2 priemonės „remti kūrybinių ir kultūrinių industrijų, jų įmonių grupių (klasterių,
asociacijų) rinkodaros medžiagos, plėtros strategijų rengimą ir dalyvavimą užsienio parodose ir kituose
renginiuose“ įgyvendinimo.
Kūrybinė ir kultūrinė industrija atitinka sąvoką „kultūros ir kūrybos sektoriai“, kaip apibrėžta 2013 m.
gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1295/2013 kuriuo sukuriama programa
„Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) ir panaikinami sprendimai Nr. 1718/2006/EB, Nr. 1855/2006/EB ir Nr.
1041/2009/EB (OL 2013 L 347, p. 221) 2 straipsnio 1 punkte.

10. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekte dalyvauja bent vienas partneris (MVĮ) iš
šalių, kurios priklauso Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) šalims,
ir kurios yra Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės.*
* Vertinama, ar projekte dalyvauja bent vienas partneris (MVĮ) iš šalių, kurios priklauso ES BJRS šalims,
ir kurios yra ES valstybės narės (neįskaitant Lietuvos).

118. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas ir (arba) bent vienas partneris per
pastaruosius dvejus metus iki paraiškos pateikimo vykdė arba šiuo metu vykdo bent vieną projektą,
kurio veiklos 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 šioje programoje nustatyto prioriteto
veiksmų plano teminį specifiškumą.*
* PrioritetasPirmenybė teikiamas projektams, kurių pareiškėjas ir (arba) bent vienas partneris per
pastaruosius dvejus metus iki paraiškos pateikimo vykdėįgyvendino arba šiuo metu vykdoįgyvendina bent vieną
projektą, kurio veiklos atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų
plano teminį specifiškumą. Jeigu atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų.

11. 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-617 „Specialistų
pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
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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,
1 priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties
aprašas“ ir (arba)
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo
bei socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“, ir (arba)
3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimo krypties aprašas“, ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo
krypties aprašas“, ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo
krypties aprašas“, ir (arba)
6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties
aprašas“, ir (arba)
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo
krypties aprašas“ nuostatas,
ir (arba)
Projektai turi atitikti 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“, ir (arba)
2 priedo „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“, ir (arba)
3 priedo „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“, ir (arba)
4 priedo „Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo krypties aprašas“, ir (arba)
5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo
krypties aprašas“, ir (arba)
6 priedo „Uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų ir negalios dėl jų prevencijos
krypties aprašas“ nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
veiksmų plano
1 priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“
nuostatas, t. y. siekia 21 punkte iškelto tikslo, 22.2 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina 24.4 papunktyje
numatytą priemonę (veiklos, susijusios su gydytojų pulmonologų pritraukimu ir reformos rezidentūros studijų
srityje įgyvendinimu: sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelį,
įgyvendinti priemones, sprendžiančias gydytojų trūkumą regionuose ir skatinančias gydytojus rezidentus likti
dirbti Lietuvoje (socialinių garantijų gydytojams rezidentams gerinimas), taip pat skatinti rezidentūrą
baigusius asmenis dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, esančiose sveikatos priežiūros specialistų
netolygiu pasiskirstymu pasižyminčiuose šalies regionuose) pakopinių kompetencijų modelio sukūrimu ir
įdiegimu, taip pat gydytojų rezidentų skatinimu diegiant pakopinių kompetencijų modelį) numatytą priemonę
(nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei
socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 7 punkte
iškelto tikslo, 8.2 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina 9.5.10 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas
veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 35 punkte iškelto tikslo, 36.2 papunktyje nustatyto
uždavinio ir įgyvendina 38.12 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
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aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 29 punkte iškelto tikslo, 30.2 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina 33.1.6
papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 20 punkte nustatyto tikslo, 21.1 papunktyje iškelto uždavinio ir įgyvendina 23.4.3
papunktyje numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus) ir (arba) 21.2 papunktyje iškelto
uždavinio ir įgyvendina 24.4 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašas“
nuostatas, t. y. siekia 20 punkte iškelto tikslo, 21.1 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina 22.3 papunktyje
numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 42 punkte iškelto tikslo, 43.2 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina 511
punkte numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
Sveiko senėjimo veiksmų plano
1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“
nuostatas, t. y. siekia 17 punkte iškelto tikslo, 19 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 30.8 papunktyje
numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
2 priedo „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 7 punkte iškelto tikslo, 8 punkte
nustatyto uždavinio ir įgyvendina 11.5 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų
vykdytojus);
ir (arba)
3 priedo „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 12 punkte iškelto tikslo,
14 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 23.4 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų
vykdytojus);
ir (arba)
4 priedo „Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 21
punkte iškelto tikslo, 22 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 32.6 papunktyje numatytą priemonę
(nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 25 punkte iškelto tikslo, 27 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 50.2
papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
6 priedo „Uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų ir negalios dėl jų prevencijos krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 10 punkte iškelto tikslo, 11 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 21.8
papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus).

12. 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-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų
atrankos kriterijų keitimą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Kokybės kultūros plėtros
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
1.1.5.11.1.3.1 papunkčio nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos atitinka Kokybės kultūros plėtros 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 1.1.5.11.1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą „Naujų
bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, atnaujinto ugdymo turinio
diegimas“ .
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas veiklai „naujų bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir
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priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, atnaujinto ugdymo turinio diegimas“.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Kokybės kultūros plėtros
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
1.1.5.21.1.3.2 papunkčio nuostatas. *
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos atitinka Kokybės kultūros plėtros 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 1.1.5.21.1.3.2 papunktyje nurodytą veiklą „virtualių
ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo diegimo institucijose diegimas skatinimas“.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas veiklai „virtualių ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo institucijose diegimas“.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Kokybės kultūros plėtros
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
1.1.5.31.1.3.3 papunkčio nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos atitinka Kokybės kultūros plėtros 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 1.1.5.31.1.3.3 papunktyje nurodytą veiklą „Mokyklos
bendruomenės telkimas ir bendrojo ugdymo kokybės gerinimas“.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas veiklai „mokyklos bendruomenės telkimas ir bendrojo ugdymo
kokybės gerinimas“.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Kokybės kultūros plėtros
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
1.1.5.31.1.3.3 papunkčio nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos atitinka Kokybės kultūros plėtros 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 1.1.5.31.1.3.3 papunktyje nurodytą veiklą „Mokyklos
bendruomenės telkimas ir bendrojo ugdymo kokybės gerinimas“.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas veiklai „mokyklos bendruomenės telkimas ir bendrojo ugdymo
kokybės gerinimas“.

13. 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-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų atrankos
kriterijų keitimą ir nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka 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“, nuostatas.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų
ugdymui, įmonėms teikimas.
Vertinama, ar projektai, kuriais numatomi įmonių darbuotojų mokymai, skirti sektorinėms
kompetencijoms ugdyti, prisidės prie Programos trečiojo 3-iojo tikslo „Sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams
prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir aAprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais
ištekliais“ 1pirmojo uždavinio „Didinti studijų ir profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams“ ir
2antrojo uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo priemones“
nuostatų.
Bus vertinamas projekto veiklų atitikimas, siekiant šių Programos trečiojo tikslo 1pirmojo ir 2antrojo
uždavinių nuostatų įgyvendinimo:

16

– „siekiant didinti žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, numatoma plėtoti ir tobulinti kvalifikacijų
sistemą. Verslo srityje reikėtų aktyviau vykdyti kvalifikacijų sistemos formavimo darbus, skatinti verslo atstovus
dalyvauti priimant kvalifikacijų sistemos formavimo sprendimus, rengiant profesinius standartus ir mokymo
programas, vertinant įgytą kompetenciją“;
– „nauja paramos schema turėtų sudaryti galimybę remti asocijuotų struktūrų, atstovaujančių
ekonomikos sektoriams, įgyvendinantiems žmogiškųjų išteklių kompetentingumo projektus, skirtus vienatipėms
konkretaus sektoriaus kompetencijoms“;
– „tikslinga vykdyti įmonių darbo jėgos kompetentingumo didinimą užtikrinančias priemones, rengti
mokymą sektoriaus lygmeniu, remiant asocijuotų verslo struktūrų sektorinius projektus ir kompetencijų ugdymo
centrus, skirtus vienatipėms tam sektoriui būdingoms kompetencijoms įgyti“.
Pareiškėjų, kurie nėra asocijuotos struktūros, projektų veiklos turi atitikti Programos trečiojo tikslo
antrojo uždavinio nuostatą: „tikslinga vykdyti įmonių darbo jėgos kompetentingumo didinimą užtikrinančias
priemones“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip dvejus metus veikianti
(įregistruota Juridinių asmenų registre) verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai, arba
klasterio koordinatorius, arba viešoji įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti inovacijų
konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas ir kuri yra įgyvendinusi bent vieną inovacijų
konsultavimo ir inovacijų paramos projektą, arba viešoji įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra
teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas ir kuri yra
įgyvendinusi bent vieną verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo projektą,
arba skaitmeninių inovacijų centras, dalyvaujantis bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių
inovacijų diegimo srityje, kurie ne trumpiau kaip vienus metus 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo
momentomėnesio mokėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Sodra) įmokas kiekvieną
mėnesį turėjo apdraustųjų.
Jeigu pareiškėjo– klasterio koordinatoriaus – teisinė forma yra mažoji bendrija, tuomet jis turi
būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip prieš du metus iki paraiškos pateikimo
momento, o už vienus metus iki paraiškos pateikimo momento įgyvendinančiajai institucijai turi
pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuose užfiksuotos pajamos ir išlaidos.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų
ugdymui, įmonėms teikimas.
Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai patirties, t. y.:
1. yra verslo asociacija, arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai, arba klasterio koordinatorius, arba
viešoji įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas
(vertinama pagal pareiškėjo įstatus) ir kuri yra įgyvendinusi bent vieną inovacijų konsultavimo ir inovacijų
paramos projektą, arba viešoji įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių
konkurencingumo didinimo paslaugas (vertinama pagal pareiškėjo įstatus) ir kuri yra įgyvendinusi bent
vieną verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo projektą, arba skaitmeninių inovacijų
centras, dalyvaujantis bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje (vertinama
pagal Europos komisijos interneto svetainėje http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
skelbiamą informaciją), savo veiklą įregistravęs Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki
paraiškos pateikimo, tikrinama pagal Juridinių asmenų registro duomenis;
2. ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų
(apdraustieji suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo
įstatyme). Vertinama pagal Juridinių asmenų registro duomenis, Valstybinio socialinio draudimo fondo
duomenų bazės duomenis.
- ne mažiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo moka Sodros įmokas arba, jeigu pareiškėjo –
klasterio koordinatoriaus – teisinė forma yra mažoji bendrija, jis įgyvendinančiajai institucijai pateikia už
vienus metus iki paraiškos pateikimo momento patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuose
užfiksuotos pajamos ir išlaidos. Tikrinama pagal Sodros duomenų bazės arba pareiškėjo įgyvendinančiajai
institucijai pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto partnerių, atstovaujančių tą patį sektorių
pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – EVRK (2 redakcija)) arba profesijų sektorių
pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (toliau – LPK 2012), skaičius.Projektu numatomi mokymai,
skirti tam tikro ekonominės veiklos sektoriaus arba tam tikro profesijų sektoriaus
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darbuotojams, ir tiesiogiai susiję su esamomis ar būsimomis darbuotojo pareigomis.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų
ugdymui, įmonėms teikimas.
Vertinama, kiek pareiškėjas pritraukia partnerių (įmonių, kurių darbuotojai bus mokomi), kurie: arba
priskiriami tam pačiam ekonominės veiklos sektoriui pagal EVRK (2 redakcija), arba numato ugdyti
kompetencijas, kurios siejamos su profesijomis, klasifikuojamomis tame pačiame profesijų sektoriuje pagal LPK
2012. Kuo daugiau partnerių dalyvaus projekte, tuo daugiau balų toks projektas gauna vertinimo metu.
Priemonė skirta ugdyti sektorines kompetencijas, todėl reikalaujama, kad įmonės priklausytų vienam
ekonominės veiklos sektoriui arba gali būti iš skirtingų sektorių tuo atveju, kai jų darbuotojų mokymai skirti
vieno profesijų sektoriaus kompetencijoms ugdyti (pvz., suvirintojo profesijos kompetencijos yra naudojamos
tiek statybos, tiek automobilių remonto, tiek laivų statybos sektoriuose).Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai
veiklai: mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas.
Vertinant būtina įsitikinti, kad projektu numatomi mokymai, susiję su esamomis ar būsimomis
darbuotojo pareigomis, t. y.:
– mokymai, skirti įmonėms, kurių darbuotojai bus mokomi, priskiriamoms tam pačiam ekonominės
veiklos sektoriui pagal EVRK (2 redakcija), arba
– mokymai, numatantys ugdyti kompetencijas, kurios siejamos su profesijomis, klasifikuojamomis
tame pačiame profesijų sektoriuje pagal profesijų sektorių pagal LPK 2012;
– mokymų metu įgytos kompetencijos bus taikomos esamose ar būsimose darbuotojo pareigose.
Vertinama, ar mokymai skirti įmonėms, priklausančioms vienam ekonominės veiklos sektoriui, arba
įmonėms iš skirtingų sektorių tuo atveju, kai jų darbuotojų mokymai skirti vieno profesijų sektoriaus
kompetencijoms ugdyti (pvz., suvirintojo profesijos kompetencijos yra naudojamos tiek statybos, tiek
automobilių remonto, tiek laivų statybos sektoriuose).
Ekonominės veiklos sektoriumi bus laikomas EVRK (2 redakcija) skyrius. Tais atvejais, kai EVRK (2
redakcija) sekcija apima siaurus labai giminingos veiklos skyrius, tuomet sektorius nustatomas pagal EVRK
sekcijas.
Profesijų sektoriumi bus laikoma profesijų grupė pagal LPK 2012 (3 ženklų klasifikavimo lygmuo).
Tais atvejais, kai pagrindinis pogrupis apima siauras labai giminingas profesijas, profesijų sektoriai bus
nustatomi pagal LPK 2012 pagrindinius pogrupius (2 ženklų klasifikavimo lygmuo).

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Mokymai, skirti labai mažų, ir mažų ir vidutinių
įmonių (toliau – MVĮ) darbuotojams.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų
ugdymui, įmonėms teikimas.
Vertinama, ar mokymai yra skirti MVĮ darbuotojams.Projektui teikiamas prioritetas, jeigu jis skirtas MĮ
darbuotojams mokyti.
Aukštesnis įvertinimas skiriamas (vedamas aritmetinis gautų įvertinimų pagal atskiras šio kriterijaus
dalis vidurkis) tiems projektams, kuriuose:
- daugiau partnerių (įmonių, kurių darbuotojai mokomi,) yra MVĮ;
- daugiau mokoma MVĮ darbuotojų (matuojant procentine išraiška nuo visų mokymuose dalyvaujančių
darbuotojų).
Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatoma, kad didesnė dalis projekto dalyvių –
įmonių bus MĮ/bus mokoma daugiau MĮ darbuotojų, iki paraiškų, kuriose numatoma, kad tokių dalyvių
dalis bus mažesnė.
MĮ statusas tikrinamas tik paraiškos vertinimo metu.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Fizinių asmenų – įĮmonių darbuotojų, kurie dalyvaus
specialiuose mokymuose, skirtuose sektorinių kompetencijų ugdymui, skaičius.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų
ugdymui, įmonėms teikimas.
Vertinama, kiek fizinių asmenų – įmonių darbuotojų – dalyvaus specialiuosiuose mokymuose, skirtuose
sektorinių kompetencijų ugdymui. Vertinamas numatomų mokyti įmonių darbuotojų skaičius. Prioritetas
teikiamas tiems projektams, kuriais siekiama mokyti daugiau kaip 50 darbuotojų iš tam tikro ekonominės
veiklos sektoriaus ir (arba) daugiau kaip 100 darbuotojų iš tam tikro profesijų sektoriaus. Aukštesnis
įvertinimas skiriamas projektams, kurių įgyvendinimo metu bus apmokyta daugiau darbuotojų.
Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatomas didesnis mokymuose dalyvaujančių
įmonių darbuotojų skaičius, iki paraiškų, kuriose numatomas mažesnis mokymų dalyvių skaičius.
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Skaičiuojami unikalūs darbuotojai.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant įmonių darbuotojų
kompetencijų ugdymo iniciatyvas (projektus).*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų
ugdymui, įmonėms teikimas.
Vertinant paraišką, projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjas per 3 metus iki
paraiškos pateikimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos yra įgyvendinęs projektus, kurių metu
kompetenciją įgijo ne mažiau kaip 30 įmonių darbuotojų, finansuotus 2007–2013 m. ir (arba) 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų, programos „Horizontas 2020“, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų lėšomis ir kitų fondų bei finansinių mechanizmų lėšomis.
Prioritetas suteikiamas projektui, kurio pareiškėjas turi daugiau patirties, įgyvendinant kompetencijų
ugdymo projektus. Patirtis bus matuojama kiekybiniais rodikliais: projektų skaičius ir projektų vertė.
Skaičiuojami unikalūs įmonių darbuotojai.
Vertinant projekto atitiktį šiam kriterijui, skaičiuojami minėtų fondų (programų, mechanizmų) lėšomis
finansuoti projektai, kurie buvo sėkmingai įgyvendinti, t. y. buvo pasiekti numatyti rodikliai ir nebuvo
fiksuota reikšmingų pažeidimų. Reikšmingu pažeidimu laikomi pažeidimai, kurie pagal minėtų fondų
(programų, mechanizmų) lėšų administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas yra susiję su
nusikalstama ir (arba) korupcine veika arba su sisteminiu pasikartojančio pobūdžio pažeidimu, padarytu dėl
didelių projekto vykdytojo trūkumų.
Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties įgyvendinant kompetencijų
formavimo iniciatyvas (projektus), t. y. sėkmingai įgyvendinęs bent 1 darbuotojų kompetencijų formavimo
iniciatyvą (projektą), kurios metu kompetenciją įgijo ne mažiau kaip 10 asmenų / darbuotojų.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Mokymai, skirti apmokyti įmonių darbuotojus ir
suteikti jiems kompetencijas, reikalingas diegiant / įdiegus skaitmeninimo technologijas gamybos
procesuose.*
* Prioritetas yra teikiamas projektams, kuriuose numatoma didesnį darbuotojų skaičių apmokyti ir
suteikti jiems kompetencijas, reikalingas diegiant/įdiegus skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.
Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatomas didesnis mokymuose dalyvaujančių įmonių
darbuotojų, įgysiančių kompetencijas, reikalingas diegiant/įdiegus skaitmeninimo technologijas gamybos
procesuose, skaičius, iki paraiškų, kuriose numatomas mažesnis mokymuose dalyvaujančių įmonių darbuotojų,
įgysiančių kompetencijas, reikalingas diegiant/įdiegus skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose,
skaičius. Skaičiuojami unikalūs darbuotojai.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.

8. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektai yra skirti Lietuvos Respublikos teritorijoje,
išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes, veikiančių įmonių darbuotojams
mokyti.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui,
įmonėms teikimas.
Vertinama, ar projektai yra skirti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
miestų ir rajonų savivaldybes, veikiančių įmonių darbuotojams mokyti.
Projektui teikiamas prioritetas, jeigu jis įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių
įmonių (išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes) darbuotojams mokyti.
Aukštesnis įvertinimas skiriamas (vedamas aritmetinis gautų įvertinimų pagal atskiras šio kriterijaus
dalis vidurkis) tiems projektams, kuriuose:
- daugiau įmonių, kurių darbuotojai mokomi, veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes;
- daugiau mokomų darbuotojų, dirbančių įmonėse, kurios veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje,
išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes (matuojant procentine išraiška nuo visų
mokymuose dalyvaujančių darbuotojų).
Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatoma, kad didesnė dalis įmonių, kurių darbuotojai
mokomi, veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų
savivaldybes / bus mokoma daugiau darbuotojų, dirbančių įmonėse, kurios veikia Lietuvos Respublikos
teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes, iki paraiškų, kuriose
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numatoma, kad tokių įmonių / darbuotojų dalis bus mažesnė.
Įmonės veiklos teritorija tikrinama tik paraiškos vertinimo metu.

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-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas
darbo vietoje“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektasu prisidedama prie Investicijų skatinimo ir
pramonės plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų
programos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa), trečiojo tikslo
„Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliaisSudaryti sąlygas įmonių
darbuotojams prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir aprūpinti Lietuvos verslą
konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ pirmojo uždavinio „Didinti studijų ir profesinio mokymo
atitiktį darbo rinkos poreikiams“ įgyvendinimo.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai.*
* Vertinama, ar projektasu prisidedama prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programos
trečiojo tikslo „Aprūpinti verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliaisSudaryti sąlygas įmonių
darbuotojams prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais
žmogiškaisiais ištekliais“ pirmojo uždavinio „Didinti studijų ir profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos
poreikiams“ įgyvendinimo.
Bus vertinamas projekto veiklų atitikimastis siekiant šių Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros
programos trečiojo tikslo pirmojo uždavinio nuostatų įgyvendinimo:
- „Kad studijos ir profesinis mokymas atitiktų darbo rinkos poreikius, būtina užtikrinti mokymo programų
pasiūlą, kuri atitiktų nuolat kintančius verslo poreikius ir darbo rinkos pasaulines tendencijas, – sukurti
operatyvaus mokymo įstaigų reagavimo į nuolat kintančią padėtį darbo rinkoje mechanizmus, leidžiančius kuo
greičiau pritaikyti darbo jėgą prie nuolat kintančių verslo poreikių ir pažangiųjų technologijų.“;
- „Ne mažiau svarbu plėtoti tęstinio profesinio mokymo grandį, skirtą darbo rinkos poreikiams
operatyviai tenkinti ir ūkio žmogiškųjų išteklių kompetencijai sparčiai tobulinti ar žmogiškiesiems ištekliams
perkvalifikuoti. Beveik visos profesinio mokymo įstaigos orientuotos į pirminį profesinį mokymą, tačiau
profesinio mokymo paklausa kinta – didėja tęstinio profesinio mokymosi paklausa. Nėra veikiančių finansinių
mechanizmų, skatinančių tęstinį profesinį mokymą ir žmogiškųjų išteklių konkurencingumo užtikrinimą.
Kadangi tęstinio mokymosi poreikis ūkyje didėja, būtų tikslinga didinti dirbančių asmenų konkurencingumą ir
teikti suaugusiųjų tęstinio profesinio mokymo paslaugas.“;
- „Siekiant geriau pritaikyti mokinio žinias ir įgūdžius konkrečiai darbo vietai, būtina plėtoti praktines
mokymo formas darbo vietoje, taip pat pameistrystę. Nors pameistrystės mokymo forma įteisinta Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo įstatyme, tačiau iš tiesų ji neveikia, nes netobuli įstatymo įgyvendinamieji teisės
aktai. Darbdaviai neskatinami mokyti pameistrių – nėra mokestinių lengvatų, kurios, pavyzdžiui, leistų įmonėms
mažinti pelno mokestį pagal jų investicijas į pameistrių mokymo procesą. Būtina šviesti įmones, supažindinti jas
su šia mokymo forma ir jos nauda. Tikslinga sudaryti galimybes operatyviai rengti neformaliojo švietimo
programas, reikalingas darbdaviams ir atitinkančias jų poreikius“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis
juridinis asmuo) bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro paties pareiškėjo
ir paties partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) pagamintos produkcijos pardavimais.
Kriterijus taikomas 2 veiklai.*
* Vertinama, ar pareiškėjas ir partneris (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) yra įmonė, kuri pati
gamina produkciją (teikia paslaugas), t. y. bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų turi
sudaryti paties pareiškėjo ir paties partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) pagamintos
produkcijos pardavimais, vertinant pagal paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės atskaitomybės
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dokumentus.
Kriterijus nebus taikomas antrojo kvietimo teikti paraiškas metu.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas ir partneris (kai partneris yra privatusis
juridinis asmuo) yra įmonė, kiekviena veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos
pateikimo ir kurių kiekvienos vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos
pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą
mažiau nei trejus finansinius metus) iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai.*
* Vertinama, ar pareiškėjas ir partneris (privatusis juridinis asmuo) yra įmonė, kuri turi pakankamai
patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Pakankamai patirties turinčia įmone laikoma įmonė, kuri:
• veikia ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo;
• yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos pagal pastarųjų trejų finansinių metų iki
paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus
finansinius metus) iki paraiškos pateikimo patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės
kaip 50 000 Eur.
Veikianti įmonė – įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas
Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams ir metinės
finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui.
Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro ir (arba) pareiškėjo pateiktų
patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją.
Pajamos vertinamos pagal pelno (nuostolių) ataskaitos, užpildytos pagal 3-iojo verslo apskaitos
standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio
16 d. įsakymu Nr. VAS-40 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“, 1
priede pateiktą formą, nurodant pardavimo pajamas.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Ne mažiau kaip 70 procentų mokymųo laiko turi būti
skirta praktiniams mokymamsui (netaikoma, jei formalaus mokymo programoje ar jos modulyje
praktinio ir teorinio mokymo santykis yra kitoks).
Kriterijus taikomas 2 veiklai.*
* Vertinama, ar projekte numatyta, kad ne mažiau kaip 70 procentų mokymųo laiko bus skirta
praktiniams mokymamsui.
Vertinama informacija, nurodyta mokymo programoje, kuri turės būti pateikiama kartu su paraiška.
Kriterijus netaikomas, jei formalaus mokymo programoje ar jos modulyje praktinio ir teorinio mokymo santykis
yra mažesnis nei 70 procentų.

5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Ne mažiau kaip 70 proc. pareiškėjo ir partnerio (kai
partneris yra privatusis juridinis asmuo) pajamų sudaro pajamos, gaunamos iš veiklų, kurios
priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK
2 red.), C sekcijai.
Kriterijus taikomas 1 veiklai.*
* Vertinama, ar pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) pajamos, gaunamos
iš veiklų, kurios priskiriamos EVRK 2 red. C sekcijai, sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visų pareiškėjo ir
partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) pajamų, vertinant pagal paskutinių finansinių metų
patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus.
Kriterijus bus taikomas antrojo kvietimo teikti paraiškas metu.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.
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6. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto partneris (verslo asociacija) veikia ne mažiau
nei 5 metus iki paraiškos pateikimo ir vienija ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą
vykdančių juridinių asmenų.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai, jei projekte dalyvauja partneris.*
* Vertinama, ar projekto partneris (verslo asociacija) turi ne mažiau nei 5 metų veiklos patirtį ne
trumpiau kaip 5 metus iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų (apdraustieji
suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme) ir vienija
ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų.
Vertinama pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenų bazės duomenis ir paraiškoje
pateiktą informaciją (pareiškėjas turi pateikti laisvos formos projekto partnerio (verslo asociacijos) vienijamų
juridinių asmenų sąrašą arba nuorodą į šaltinį, kuriame skelbiamas projekto partnerio (verslo asociacijos)
vienijamų juridinių asmenų sąrašas).
Kriterijus taikomas įmonių darbuotojų mokymamsui darbo vietoje, skirtiemsam kvalifikacijai tobulinti.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra labai maža, maža
arba vidutinė įmonė, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatyme.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai.*
* Vertinama, ar pareiškėjas ir partneris yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), kaip tai
apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
Vertinama remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, pareiškėjo pateikta Smulkiojo ir vidutinio
verslo subjekto deklaracija. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuose dalyvauja daugiau
MVĮ, skaičiuojant ir pareiškėją, ir partnerius. Jei pareiškėjas ir nė vienas iš partnerių nėra MVĮ, balai nėra
skiriami.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

8. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektu numatoma mokyti kuo didesnį skaičių
darbuotojų.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai.*
* Vertinamas numatomų mokyti darbuotojų skaičius. Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriais
siekiama mokyti daugiau darbuotojų. Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.

9. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Ne vėliau nei per 10 dienų nuo mokymųo pabaigos su
ne mažiau kaip 50 procentų pameistrystės forma mokytų darbuotojų bus sudaryta darbo sutartis visam
etatui ir ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui atlikti funkcijoms pagal mokymųe metu įgytas
kompetencijas.
Kriterijus taikomas 1 veiklai.*
* Vertinama, kokią dalį darbuotojų, mokytų pameistrystės forma, pareiškėjas ir partneris (kai partneris
yra privatusis juridinis asmuo) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo darbuotojų mokymųo pabaigos numato įdarbinti
pagal darbo sutartį visam etatui ir ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui atlikti funkcijoms pagal mokymųe
metu įgytas kompetencijas atlikti.
Vertinama pagal paraiškoje ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo prieduose pateiktą informaciją.
Aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriuose planuojamų įdarbinti mokymuose dalyvavusių
darbuotojų dalis (ne mažiau kaip 50 procentų) yra didesnė.
Kriterijus taikomas įmonių darbuotojų mokymams pameistrystės forma, skirtiems kvalifikacijai arba jos
daliai įgyti.

10. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Organizuotas mokytų darbuotojų įgytų
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kompetencijų vertinimas.
Kriterijus taikomas 2 veiklai.*
* Vertinama, ar pareiškėjas yra pateikęs dokumentus (bendradarbiavimo sutartį, jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartį, įmonės deklaraciją), užtikrinančius, kad įmonė arba verslo asociacija įvertins mokymusą
baigusių darbuotojų kompetencijas ir išduos darbuotojų kompetencijas patvirtinančius pažymėjimus. Aukštesnis
įvertinimas (daugiau balų) skiriamas tiems projektams, kuriais numatoma, kad mokymusą baigusių darbuotojų
kompetencijas įvertins ir pažymėjimą išduos verslo asociacija. Mažesnis įvertinimas (mažiau balų) skiriamas
tiems projektams, kuriais numatoma, kad mokymusą baigusių darbuotojų kompetencijas įvertins ir pažymėjimą
išduos įmonė. Balai neskiriami, jei projektu nenumatoma organizuoti mokymusą baigusių darbuotojų
kompetencijų vertinimo ir išduoti kompetencijas patvirtinančių pažymėjimų.
Kriterijus taikomas įmonių darbuotojų mokymams darbo vietoje, skirtiems kvalifikacijai tobulinti.

15. 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 keitimą ir
nustatymą:
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;
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.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo visų darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą
kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų (bruto) vidurkis 2018 metais.*
* Vertinamas pareiškėjo visų darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamų
pajamų (bruto) vidurkis 2018 metais remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių visų darbuotojų, dirbusių tiek visą, tiek ne
visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų (bruto) vidurkis 2018 metais buvo didesnis.
Pareiškėjo visų darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamų pajamų (bruto)
vidurkis už 2018 metais apskaičiuojamas pagal formulę:
((AD vid )M1 +(AD vid)M2 +...(AD vid)M12)/12, čia
AD vid – Pareiškėjo visų darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamų pajamų
(bruto) vidurkis;
M1 – 2018 metų pirmasis mėnuo (sausis);
M2 –2018 metų antrasis mėnuo (vasaris);
M12 – 2018 metų dvyliktasis mėnuo (gruodis).
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