PRIEDAS
prie Komiteto 2018 m. lapkričio 29 d.
posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44 P-5 (35)
Komitetas 2018 m. lapkričio 29 d. posėdyje patvirtino:
1. veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.1.1 „Sumažinti dėl klimato kaitos
atsirandančius nuostolius“ Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-V006 „Potvynių rizikos valdymas“ projektų atrankos kriterijaus (1) keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi prisidėti prie Vandenų srities plėtros
2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/ 3D312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano
patvirtinimo“ (toliau – Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų
planas) 18.8 papunktyje numatytos potvynių rizikos valdymo priemonės arba 1 priede numatytų
struktūrinių apsaugos nuo potvynių priemonių įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veiklos ir projekto vykdytojas yra numatyti ir įgyvendina Vandenų srities plėtros
2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 18.8 papunktyje numatytą potvynių rizikos valdymo
priemonę arba 1 priede numatytas struktūrines apsaugos nuo potvynių priemones.

2. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.1.1 „Padidinti atsinaujinančių išteklių
energijos naudojimą“ Energetikos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-V114 „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“
projektų atrankos kriterijų (5) nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti 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) nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Strategijos 25.1.2 papunktyje nurodyto tikslo įgyvendinimo.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Energijos vartojimo efektyvumo
didinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos 2017 m.
liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, (toliau – EVEV planas) nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka EVEV plano III skyriaus
aštuntame skirsnyje „Mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros
energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas“ numatytą priemonę.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Diegiama technologija turi atitikti atsinaujinančių
išteklių rūšį.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama, ar diegiama technologija skirta generuoti elektros energiją iš saulės šviesos.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų įrengimo būdas.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
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Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu elektros energijai gaminti diegiamos
technologijos įrengiamos ant žemės, ar įrengiamos ant pastato (arba integruojamos į pastatą). Pagal šį
atrankos kriterijų vertinami naujai diegiamų technologijų įrengimo būdai:
aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą
(ar jų dalį);
žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant žemės.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų galia.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje lyginant diegiamų
technologijų galingumą:
- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW įtampos keitiklio galios
atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai;
žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW
įtampos keitiklio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos
gamybai.

3. veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus
uždavinio 8.1.3 „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų
grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir
gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų atrankos kriterijaus (1) keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos ir
kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau – Vėžio kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814, nuostatas ir (arba)
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo veiksmų
planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V825, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties
aprašas“ nuostatas
ir
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–2019
metais priemonių plano (toliau – Vėžio kontrolės programos priemonių planas), patvirtinto Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419, priemones.*
* Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 veiklas, vertinama ar projektas
(veiklos ir pareiškėjai) atitinka:
Vėžio kontrolės programos nuostatas – įgyvendina bent vieną 53.1, 53.7, 79.2, 79.8, 160.2.2.3
papunkčiuose numatytą veiklos kryptį
ir (arba)
Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo nuostatas – įgyvendina 30.2 papunktyje numatytą priemonės
veiklą (investicijos į atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų vykdymo infrastruktūrą)
ir
įgyvendina bent vieną Vėžio kontrolės programos priemonių plano 3.2, 4.11, 4.13, 4.16 papunkčiuose
numatytą priemonę.
ir (arba)
Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo nuostatas – įgyvendina 30.2 papunktyje numatytą priemonės
veiklą (investicijos į atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų vykdymo infrastruktūrą).
4. veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus
uždavinio 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ Sveikatos apsaugos
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų
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kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų atrankos kriterijaus (1)
keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos
ir kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau – Vėžio kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814, nuostatas ir (arba)
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo
veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. V-825, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų
plėtros krypties aprašas“ nuostatas
ir
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–
2019 metais priemonių plano (toliau – Vėžio kontrolės programos priemonių planas), patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419,
priemones.*
* Projektas (veiklos ir pareiškėjai) turi:
atitikti bent vieną iš Vėžio kontrolės programos 53.1, 53.4, 53.7, 160.2.2.1, 160.2.2.4, 160.3.1, 160.3.2.1,
160.3.3.2 papunkčiuose numatytą veiklos kryptį
ir (arba)
atitikti Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo 30.2 papunktyje numatytą priemonės veiklą (investicijos į
atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų naudos ir informacijos viešinimą bei sklaidą, specialistų
kompetencijų didinimą)
ir
įgyvendinti bent vieną Vėžio kontrolės programos priemonių plano 2.3, 3.2, 3.8, 3.10, 4.15, 5.3. (5.3.
papunkčio dalis – investicijos į sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą organizuojant
mokymus apie paliatyviosios pagalbos teikimą namuose) papunkčiuose numatytą priemonę.

5. veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su
pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ Susisiekimo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“
projektų atrankos kriterijaus (1) keitimą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų
sąrašo patvirtinimo“, bent vieną iš 5.1.3.1–5.1.3.12, 5.1.3.15, 5.1.3.16, 5.1.4.1 arba 5.1.4.2 papunkčiuose
nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

6. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.1.1 „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūros panaudojimo“
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.1.1-CPVA-V-701 „MTEPI
infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų atrankos kriterijaus (1)
keitimą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos valdymo srityje bendrojo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir
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mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos valdymo srityje bendrojo veiksmų plano patvirtinimo” (toliau – Bendras veiksmų planas),
nuostatas.*
* Vertinama, ar projekto vykdytojas, projektas ir projekto veiklos numatytos Bendro veiksmų plano 1
priedo „Bendrojo veiksmų plano uždavinius įgyvendinančios priemonės ir jų pagrindu įgyvendinami projektai“
bent viename iš 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, 4.5.11, 4.5.12,
4.5.13, 4.5.14, 4.5.15, 4.5.16, 4.5.17, 4.5.18, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8, 4.9, 4.11
papunkčių.

7. 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-V-716
„Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos kryptyse“ projektų atrankos
kriterijų (3) nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios 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 (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto
veiksmų planą.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos ir atitinka bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto teminį
specifiškumą.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos valdymo srityje bendrojo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos valdymo srityje bendrojo veiksmų plano patvirtinimo” (toliau – Bendras veiksmų planas),
nuostatas.*
* Vertinama, ar projekto vykdytojas, projektas ir projekto veiklos numatytos Bendro veiksmų plano 1
priedo „Bendrojo veiksmų plano uždavinius įgyvendinančios priemonės ir jų pagrindu įgyvendinami projektai“
3.5 (22.5) papunktyje.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektui skirtas Europos Komisijos finansavimas
pagal Programos „Horizontas 2020“ dalies „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ priemonę
„Komandų kūrimas“.*
* Vertinama, ar projektui yra skirtas Europos Komisijos finansavimas pagal Programos „Horizontas
2020“ dalies „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ priemonę „Komandų kūrimas“ (angl. WIDESPREAD04-2017: TEAMING) ekscelencijos centro verslo plano (angl. business plan) įgyvendinimui.

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-V-716
„Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos kryptyse“ veiklų vykdymą ne
Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse.
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9. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.2 „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718
„Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų atrankos kriterijaus (1)
keitimą:
6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo dalyvavimo tarptautinių mokslo programų
projektuose bei pareiškėjo vykdytų ūkio subjektų MTEP užsakymų aprėptis.*
* Pagal šį kriterijų bus vertinama projekto pareiškėjo dalyvavimo tarptautinių mokslo programų
projektuose bei vykdytų ūkio subjektų MTEP užsakymų aprėptis.
Vertinimas atliekamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijai Lietuvos mokslo tarybos (toliau –
LMT) pateiktais naujausiais duomenimis, gautais atliekant mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ir
universitetų ligoninių mokslinės veiklos vertinimą vadovaujantis Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno)
darbų vertinimo metodika Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 (2015 m.
vasario 5 d. įsakymo Nr. V-79 redakcija) (toliau – Vertinimo reglamentas metodika) ir Lietuvos mokslo ir
studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamentu Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos
mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-307 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V200 (2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-85 redakcija) (toliau – Vertinimo gairės reglamentas). Vertinimo
metu iš pateikto Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo duomenų, nustatoma konkretaus
pareiškėjo lėšų, gautų iš tarptautinių mokslo programų projektų, ir gautų iš ūkio subjektų MTEP užsakymų vertė
pagal LMT pateiktus naujausius duomenis Universitetų ligoninių mokslinė veikla buvo vertinama laikantis tų
pačių principų, kaip vertinant mokslo ir studijų institucijas, pagal Vertinimo reglamentą metodiką bei
Vertinimo gaires reglamentą.
Aukštesnis balas suteikiamas tam pareiškėjui, kurio lėšos, gautos iš tarptautinių mokslo programų
projektų, bei lėšos, gautos iš ūkio subjektų MTEP užsakymų, yra didesnės.

10. veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.4.1 „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo
aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų atrankos
kriterijų (3) keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus Projektas prisideda prie Lietuvos turizmo plėtros
2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 238 (toliau – Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa), įgyvendinimo.*
* Kriterijaus vertinimas: vertinama, ar planuojami įgyvendinti projektai atitinka „Lietuvos turizmo
plėtros 2014–2020 metų programos antrojo tikslo „Didinti Lietuvos, kaip turistinės valstybės, žinomumą ir
gerinti jos įvaizdį“ 3 uždavinio „Diegti Lietuvoje turizmo objektų informacinės ženklinimo sistemos priemones“
veiklą 34 p. nuostatas.“

43. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu numatomos vykdyti turizmo trasų ir
maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros veiklos turi jungti 2 ar daugiau savivaldybių.*
* Vertinama, ar įgyvendinant projektą informacinė turizmo infrastruktūra bus įrengiama turizmo trasose
ir maršrutuose, jungiančiuose 2 ar daugiau savivaldybių.

54. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto veiklos, kuriomis numatoma įrengti kelio
ženklus, turi atitikti Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose
taisyklių, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V(E)-4 „Dėl lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio
orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“, 7 punkte nustatytus
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reikalavimus.*
* Vertinama, ar įgyvendinant projekto veiklas, kuriomis numatoma įrengti kelio ženklus, bus įrengiami tik
Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių 7 punkte nustatyti
informaciniai kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ (išskyrus krypties rodyklę į lankytiną
vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu) ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“.

11. veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
konkretaus uždavinio 8.6.1 „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių
socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ Vidaus
reikalų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros
strategijų įgyvendinimas“ projektų atrankos kriterijų (2) nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti vietos plėtros strategiją, kuri
vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-437 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros
strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ įtraukta į siūlomų finansuoti
didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą arba 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1V-505 „Dėl
siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ įtraukta į siūlomų
finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.*
* Vertinama, ar projektas (projekto tikslas ir planuojamos veiklos) atitinka bent vieną iš veiksmų,
nurodytų vietos plėtros strategijos, kuri vidaus reikalų ministro įsakymu įtraukta į siūlomų finansuoti didžiųjų
miestų vietos plėtros strategijų sąrašą arba siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, dalyje „Vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti miesto vietos veiklos grupės
atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.*
* Vertinama, ar projektas (projekto tikslas, veiklos, vykdytojas, reikalingo finansavimo dydis) atitinka
miesto vietos veiklos grupės atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše, kurį miesto vietos
veiklos grupė yra sudariusi ir pateikusi Europos socialinio fondo agentūrai ir Vidaus reikalų ministerijai
Atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka, pateiktą informaciją apie projektą, projekto vykdytoją ir
projektui siūlomą skirti ES struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumą.
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