PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 03.2.1-LVPA-K-801„Naujos galimybės LT”

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus uždavinio
tikslų

3.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“.
Priemonės:
NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“
NR. 03.2.1-LVPA-K-807 „VERSLO KLASTERIS LT“
NR. 03.2.1-IVG-T-825 „EXPO KONSULTANTAS LT“
NR. 03.2.1-LVPA-V-826 „TARPTAUTIŠKUMAS LT“.

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

28,962 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

1) pavienis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau –
MVĮ) ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose
tarptautinėse parodose;
2) grupinis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje ir
(ar) Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse
ir verslo misijose.
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Galimi pareiškėjai:

1) MVĮ (pavienis dalyvavimas);
2) grupinis dalyvavimas:
•VšĮ „Versli Lietuva“;
•verslo asociacijos;
•prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
•klasterio koordinatorius;
•valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra.
•Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir neturi būti suderintas su kitomis
ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES
finansinės paramos ar kitos tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis
lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis, t. y. priemonė gali būti
įgyvendinama savarankiškai.

Siekiami rezultatai:

„Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto
padidėjimas“ (2023 m. – 14,64 proc.)
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metu gairių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairės), nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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
nuostato 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.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. 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.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų
pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos
pardavimas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.

4. Projekto efektyvumas.
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos
pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo
paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant
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 eksporto augimo ir
prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias santykis tarp pačių
pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo
sumos), suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos
įmonės, vidutinės įmonės.
Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)/projekto
finansavimas, kur
P – eksporto vertė paskutinių finansinių metų iki paraiškos pateikimo momento pagal
finansinės atskaitomybės duomenis;
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.
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Teikiamas tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.
5. Pareiškėjas dalyvauja užsienio tarptautinėje (-ėse) parodoje (-ose), vykstančioje (iose) didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos Respublikos tikslinėje
eksporto rinkoje.
Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama, kurioje tikslinėje eksporto rinkoje vyks užsienio tarptautinė paroda.
Aukščiausias balas suteikiamas, kai užsienio tarptautinė paroda 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 užsienio tarptautinė paroda 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 užsienio tarptautinė paroda vyks šalyje, nenurodytoje Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairėse.
Jeigu įgyvendinant projektą planuojamos užsienio tarptautinės parodos 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 užsienio tarptautinė paroda 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.
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.
6. 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.

Tęsinys kitoje skaidrėje.
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Teikiamas tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.
6. Pareiškėjo veiklos svarba Lietuvos aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų
verslo plėtrai.

Tęsinys.
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).
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Teikiamas tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.
67. 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.
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Teikiamas tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.
78. 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.
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

89. Pareiškėjo patirtis, organizuojant eksporto skatinimo veiklas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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 organizuojant verslo misijas bei grupinį (dalyvavo ne mažiau kaip
5 įmonės be pareiškėjo) įmonių dalyvavimą tarptautinėse parodose, mugėse.
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Teikiamas tvirtinti: Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2017 m. rugsėjo 29 d. posėdyje.
910. 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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1011. Galutiniai naudos gavėjai, dalyvaujantys projekte, yra labai mažos
įmonės.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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.
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Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

NR. 03.2.1-LVPA-K-807 „VERSLO KLASTERIS LT“

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus uždavinio
tikslų

3.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“.
Priemonės:
Nr. 03.2.1-LVPA-K-801„NAUJOS GALIMYBĖS LT”
NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“
NR. 03.2.1-IVG-T-825 „EXPO KONSULTANTAS LT“
NR. 03.2.1-LVPA-V-826 „TARPTAUTIŠKUMAS LT“.

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

13,03 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos,
nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką (konsultacinės,
įskaitant ekspertines, paslaugos, narystė tarptautiniuose
tinkluose (platformose), rinkodaros priemonių, skirtų
įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas ir kt.).
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Galimi pareiškėjai:

Galimi pareiškėjai – klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti:
1) viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ;
2) verslo asociacija;
3) prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Galimi partneriai – verslo klasterio nariai – MVĮ.

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir neturi būti suderintas su kitomis
ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES
finansinės paramos ar kitos tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis
lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis, t. y. priemonė gali būti
įgyvendinama savarankiškai.

Siekiami rezultatai:

„Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto
padidėjimas“ (2023 m. – 14,64 proc.)
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairės), nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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, 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).“
Tęsinys kitoje skaidrėje.
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairės), nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Tęsinys.
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.
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. 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.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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).
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. 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.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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.
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties įgyvendinant eksporto arba
tarptautiškumo skatinimo veiklųas įgyvendinimo patirties.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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.
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.
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2015 m. gegužės 19 d. posėdyje.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Verslo klasterio narių (MVĮ) pardavimo pajamų augimas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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.
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

56. Verslo klasterio narių (MVĮ) pačių pagamintos lietuviškos kilmės
produkcijos, integruotos į gaminių / paslaugų pridėtinės vertės kūrimo
grandinę, eksporto augimas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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.
Tęsinys kitoje skaidrėje.
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

56. Verslo klasterio narių (MVĮ) pačių pagamintos lietuviškos kilmės
produkcijos, integruotos į gaminių / paslaugų pridėtinės vertės kūrimo
grandinę, eksporto augimas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Tęsinys.
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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

67. Projekto efektyvumas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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;
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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

78. Pareiškėjo įgyta patirtisklasterio veiklos vykdymoe patirtis.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2015 m. gegužės 19 d. posėdyje.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

9. 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.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2015 m. gegužės 19 d. posėdyje.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

10. 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.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama, ar projekte dalyvauja bent vienas partneris (MVĮ) iš šalių, kurios
priklauso ES BJRS šalims, ir kurios yra ES valstybės narės (neįskaitant
Lietuvos).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

8.11. 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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas
LT“

Kitos ministerijos administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“;
Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei
LT+“;
Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“;
Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“;
Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“;
Nr.03.3.1-LVPA-K-854
„Pramonės
skaitmeninimas LT“;
Nr.03.3.1-IVG-T-810
„Dalinis
palūkanų
kompensavimas“;
Nr. 03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Priemonei skirtų ES fondų lėšų suma
(mln. EUR):

20 344 514 eurų

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Pagal priemonę remiamos veiklos:

modernių technologijų diegimas, pritaikant
esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus
naujiems ir esamiems gaminiams gaminti.
Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos
į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir
įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų
modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių
tinklų, kurių reikia naujoms gamybos
technologinėms linijoms diegti ar esamoms
modernizuoti, įrengimą.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Priemonės finansavimo forma:

grąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir
neturi būti suderintas su kitomis ministerijos ir
(ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų
programos, kitos ES finansinės paramos ar
kitos tarptautinės paramos, taip pat
nacionalinėmis
lėšomis
finansuojamų
priemonių veiklomis, t. y. priemonė gali būti
įgyvendinama savarankiškai.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Siekiami rezultatai:

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis,
sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui
(2023 m. – 17 726 eurų/per metus).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2018 m. birželio 12 d.
protokoliniu sprendimu Nr. 44P-3 (33).
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės
plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programa),
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo
17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės
plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m.
rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija)
antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“
pirmojo uždavinio „Skatinti pramonės ir paslaugų įmonių
jungimąsi į tinklus ir pramoninį bendradarbiavimą“ konkretaus
veiksmo 1.1 „Sudaryti palankias sąlygas mažų, labai mažų ir
vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijoms į inovatyvios
gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą“
įgyvendinimo.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas prisideda prie Programos
veiksmų plano antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti
ir plėtoti pramonę“ pirmojo uždavinio „Skatinti
pramonės ir paslaugų įmonių jungimąsi į tinklus ir
pramoninį bendradarbiavimą“ konkretaus veiksmo 1.1
„Sudaryti palankias sąlygas MVĮ investicijoms į
inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo
pradžią ir plėtrą“ įgyvendinimo.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2018 m. birželio 12
d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-3 (33).

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

2. Įgyvendinant projektą diegiamos įrangos modelis yra
pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo
kvietimo paskelbimo metų.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar įgyvendinant projektą diegiamos įrangos
modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus
metus nuo kvietimo paskelbimo metų (pvz., jei
kvietimas skelbiamas 2018 m., tokios įrangos modelis
turi būti pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m.).
Pateikimas rinkai suprantamas kaip konkretaus įrangos
modelio teikimas rinkai pirmą kartą. Pateikiamas rinkai
gali būti ir modernizuotas įrangos modelis (kai
pakeičiamos modelio pagrindinės dalys, pagerinančios
modelio funkcines savybes), teikiamas rinkai pirmą
kartą. Teikimas rinkai – nuolatinis produkto pardavimas
ar kitas nuolatinis produkto realizavimas.
Įrangos modelio pateikimo rinkai metai turi būti pagrįsti
gamintojo ar oficialaus atstovo dokumentais
(komerciniu pasiūlymu, deklaracija ar kt.).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2018 m. birželio 12 d.
protokoliniu sprendimu Nr. 44P-3 (33).

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

3. Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos
Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno
miestų ir rajonų savivaldybes.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Vertinama, ar projektus numatoma įgyvendinti
Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir
Kauno miestų ir rajonų savivaldybes.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

4. Pareiškėjo darbo našumo augimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

5. Pareiškėjo visų darbuotojų, draudžiamų visą ir
ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų
(bruto) vidurkis 2018 metais.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

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,
suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos
įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.
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).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“

Kitos ministerijos administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

9.4.3 konkretus uždavinys „Didinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą“. Priemonės:
Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“;
Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“;
Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo
ir plėtros mechanizmai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“;
Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“.

Priemonei skirtų ES fondų lėšų suma
(mln. EUR):

22,6 mln. Eur.

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

1. mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas;
2. darbinėje veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo kvalifikacijų
posistemės sukūrimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Tęsinys

Ūkio ministerija (Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“)

Galimi pareiškėjai:

1. verslo asociacijos;
2. prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
3. klasterio koordinatoriai;
4. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo
ir (ar) inovacijų paramos paslaugas;
5. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir 6.
įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas;
7. skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos
Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje.

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Tęsinys

Ūkio ministerija (Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“)

Priemonės suderinamumas
su kitomis priemonėmis:

Vienos iš priemonės „Kompetencijos LT“ veiklų – darbinėje veikloje
įgyjamų aukšto meistriškumo įteisinimo posistemės sukūrimas –
įgyvendinamas yra susijęs ir turi būti suderintas su Ūkio ministerijos
įgyvendinamos veiksmų programos 9 prioriteto 9.4 investicinio prioriteto
„Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą
gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių
ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko,
pasitelkiant profesinį mokymą ir įgytos kompetencijos pripažinimą,
skatinimas“, 9.4.3 konkretaus uždavinio „Padidinti dirbančių žmogiškųjų
išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio
poreikių“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-V-837 „Žmogiškųjų išteklių
stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ veiklos – sukurti
darbinėje veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo kvalifikacijų posistemės
modelį bei bazines multiplikavimo prielaidas, užtikrinti tolesnį šios
posistemės veikimą įvairiuose ūkio sektoriuose – įgyvendinimu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Tęsinys

Ūkio ministerija (Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“)

Priemonės suderinamumas
su kitomis priemonėmis:

Tik įgyvendinus minėtą priemonės „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos,
prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ veiklą, bus pradėta įgyvendinti
priemonės „Kompetencijos LT“ veikla: kuriamas kvalifikacijų posistemės
modelis bei jo diegimo teisinės prielaidos. Priemonės „Žmogiškųjų išteklių
stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ veiklos pareiškėju bus
Ūkio ministerija. Ūkio ministerijos parengto kvalifikacijų posistemės modelio
pagrindu verslo asociacijos sukurs savo atstovaujamo ūkio sektoriaus
kvalifikacijų posistemes.
Priemonė nepapildo ir neturi būti suderinama su kitomis Veiksmų programos
9 prioritetą įgyvendinančiomis priemonėmis.

Siekiami rezultatai:

Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo
ESF veiklose (2023 m. – 85 proc.).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2015-06-18)

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

1. 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:
– „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“;

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
– „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“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2015-06-18)

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

2. Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip dvejus metus veikianti (įregistruota Juridinių
asmenų registre) verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai, arba
klasterio koordinatorius, arba juridiniai asmenys, 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.

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
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-hubstool skelbiamą informaciją), savo veiklą įregistravęs Juridinių asmenų registre ne
vėliau kaip prieš dvejus metus iki paraiškos pateikimo, tikrinama pagal Juridinių
asmenų registro duomenis;

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2015-06-18)

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

3. 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 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 paga
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.

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
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.

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
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).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2015-06-18)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Mokymai, skirti labai mažų, ir mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ)
darbuotojams.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2015-06-18)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Fizinių asmenų – įĮmonių darbuotojų, kurie dalyvaus
mokymuose, skirtuose sektorinių kompetencijų ugdymui, skaičius.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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. Skaičiuojami
unikalūs darbuotojai.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.

specialiuose

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2015-06-18)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

6. Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymo
iniciatyvas (projektus).

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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.

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
7. 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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
8. 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).

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
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 numatoma,
kad tokių įmonių / darbuotojų dalis bus mažesnė.
Įmonės veiklos teritorija tikrinama tik paraiškos vertinimo metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos
tobulinimas darbo vietoje“

Kitos ministerijos administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

9.4.3 konkretus uždavinys „Didinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą“. Priemonės:
Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“;
Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“;
Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos,
prognozavimo ir plėtros mechanizmai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų
darbuotojams“;
Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“.

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

11 mln. Eur.

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Tęsinys

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“

Galimi pareiškėjai:

Privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės, galimi
partneriai – licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos,
privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės suderinamumas
su kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir neturi būti suderintas su kitomis
ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES
finansinės paramos ar kitos tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis
lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis, t. y. priemonė gali būti
įgyvendinama savarankiškai.
Priemonė nepapildo ir neturi būti suderinama su kitomis Veiksmų programos
9 prioritetą įgyvendinančiomis priemonėmis.

Siekiami rezultatai:

Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo
ESF veiklose (2023 m. – 85 proc.).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2016-06-16)

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

1. 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:

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
- „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.“;

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
- „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“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2016-06-16, pakeistas 2017-06-15)
2. 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 dokumentus.
Kriterijus nebus taikomas antrojo kvietimo teikti paraiškas metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2016-06-16)
3. 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.

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
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 3iojo 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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2016-06-16, pakeistas 2017-06-15)
4. 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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2016-06-16, pakeistas 2017-06-15)
5. 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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2016-06-16, pakeistas 2017-06-15)
6. 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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Keitimas (kriterijus patvirtintas 2016-06-16)
7. 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.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Keitimas (kriterijus patvirtintas 2016-06-16)
8. Projektu numatoma mokyti kuo didesnį skaičių darbuotojų.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinamas numatomų mokyti darbuotojų skaičius. Prioritetas teikiamas tiems
projektams, kuriais siekiama mokyti daugiau darbuotojų. Vertinama pagal paraiškoje
pateiktą informaciją.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2016-06-16)
9. 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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (kriterijus patvirtintas 2016-06-16)

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

10. Organizuotas mokytų darbuotojų įgytų kompetencijų vertinimas.
Kriterijus taikomas 2 veiklai.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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.

