PRITARTA
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos Stebėsenos
komiteto 2015 m. rugpjūčio 27 d. posėdyje
(Patvirtinta posėdžio protokolu Nr. 44P-7
(9))

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
STEBĖSENOS KOMITETO 2015 M. RUGPJŪČIO 27 D. POSĖDŽIO
NUTARIMAS NR. 44P-7.1 (9)
Vilnius
Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
(toliau – veiksmų programa) stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) 2015 m. rugpjūčio 27 d.
posėdžio protokolu Nr. 44P-7 (9), Komitetas n u t a r i a:
1) pritarti 2016 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planui.
2) pritarti siūlymui dėl 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. 05.1.1APVA-V-004 „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ keturių projektų atrankos kriterijų
nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Valstybinei aplinkos monitoringo
2011–2017 metų programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d.
nutarimu Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo programos patvirtinimo” ir/arba
Nacionalinės į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaitos gerinimo 2015–2017 m. planui,
patvirtintam aplinkos ministro 2015-04-01 įsakymu Nr. D1-262.*
*Vertinama, ar projekto veiklos atitinka bent vieną iš šių aspektų:
1) Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos, patvirtintos LRV 2011-03-02 nutarimu
Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo programos patvirtinimo“ 12.3 ir/arba 12.6 tikslų 12.3.1 ir/arba
12.3.2 ir/arba 12.6.1 ir/arba 12.6.2 uždavinius:
Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos tikslai ir uždaviniai:
12.3. tikslas – vertinti teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikį bendram Lietuvos oro baseino užterštumo
lygiui. Uždaviniai tikslui pasiekti:
12.3.1. atlikti foninį oro monitoringą;
12.3.2. atlikti foninį atmosferos kritulių monitoringą;
12.6. tikslas – vertinti Lietuvos Respublikos teritorijoje į atmosferą išmetamų antropogeninės kilmės
teršalų kiekį, taršos lygius ir apkrovas ekosistemoms, išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekį. Uždaviniai tikslui pasiekti:
12.6.1. atlikti išmetamų į atmosferą teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų monitoringą;
12.6.2. atlikti antropogeninės taršos lygių ir apkrovų ekosistemoms monitoringą.
Ir/arba
2) Nacionalinės į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaitos gerinimo 2015–2017 m. plano,
patvirtinto aplinkos ministro 2015-04-01 įsakymu Nr. D1-262, 6 priemonę: „Siekiant nacionalinę oro teršalų
apskaitą iš kuro deginimo (įskaitant namų ūkio sektorių) sektoriaus (išskyrus transporto sektorių) vykdyti Tier 2
tikslumo lygiu, įvertinti duomenų (įskaitant duomenų, reikalingų teršalų išmetimo nacionalinėms prognozėms
rengti) poreikį, galimybę juos gauti Lietuvoje ir parengti veiksmų planą duomenų surinkimui“.
Ir/arba
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3) Nacionalinės į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaitos gerinimo 2015–2017 m. plano,
patvirtinto aplinkos ministro 2015-04-01 įsakymu Nr. D1-262, 7 priemonę: „Siekiant nacionalinę oro teršalų
apskaitą vykdyti Tier 2 tikslumo lygiu, įvertinti duomenų (įskaitant duomenų, reikalingų teršalų išmetimo
nacionalinėms prognozėms rengti) poreikį, galimybę juos gauti Lietuvoje ir parengti veiksmų planą duomenų
surinkimui iš:
7.1. žemės ūkio sektoriaus
7.2. pagrindinių lakiuosius organinius junginius išmetančių sektorių
7.3. kitų pagrindinių taršos kategorijų
7.4. likusių sektorių, nurodytų teršalų apskaitos gairėse“.
4) Nacionalinės į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaitos gerinimo 2015–2017 m. plano,
patvirtinto aplinkos ministro 2015-04-01 įsakymu Nr. D1-262, 9 priemonę: “Išanalizuoti teršalų apskaitos
gairėse pateiktus neapibrėžčių skaičiavimo reikalavimus, taikomą praktiką kitose šalyse, pateikti išvadas dėl
taikytino neapibrėžčių skaičiavimo būdo ir (jeigu tikslinga) organizuoti reikiamos programinės įrangos
neapibrėžtims skaičiuoti įsigijimą“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Nacionalinės klimato kaitos valdymo
politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstituciniam veiklos planui, patvirtintam
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 833 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos
valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ arba
Registrų, kadastrų, informacinių sistemų diegimo ir vystymo panaudojant informacines
technologijas aplinkos sektoriuje 2014–2020 metų veiksmų planui, patvirtintam aplinkos ministro
2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-796
arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-586 „Dėl
meteorologinių, hidrologinių, klimato stebėjimų ir prognozavimo sistemos vystymo 2015–2020 metų
veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintam Meteorologinių, hidrologinių, klimato stebėjimų ir
prognozavimo sistemos vystymo 2015–2020 metų veiksmų planui.*
*Vertinama, ar projekto veiklos atitinka bent vieną iš toliau išvardintų aspektų:
1) Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano 19.2 Uždavinio – užtikrinti kvalifikuotą ir nuolatinį informacijos apie klimato
kaitą rinkimą, saugojimą, tvarkymą ir pateikimą įvairioms interesų grupėms (mokslininkams, valstybės
institucijoms, visuomenei) 19.2.1 priemonę – sukurti klimato kaitos informacijos koordinavimo mechanizmą –
informacinį portalą apie klimato kaitą) ir šiai priemonei įgyvendinti numatytą projekto vykdytoją.
Arba
2) Registrų, kadastrų, informacinių sistemų diegimo ir vystymo panaudojant informacines technologijas
aplinkos sektoriuje 2014–2020 metų veiksmų plano 1 priede numatytą 1.1 uždavinį „plėtoti ir tobulinti aplinkos
sektoriaus administracines paslaugas, panaudojant IRT priemones“ ir 1.1.10 priemonę „plėtoti aplinkos
informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą (AIVIKS)“ ir šiai priemonei įgyvendinti numatytą
projekto vykdytoją.
Arba
3) Vertinama, ar Meteorologinių, hidrologinių, klimato stebėjimų ir prognozavimo sistemos vystymo
2015–2020 metų veiksmų plano 5 punkte nurodyto pareiškėjo numatytos įgyvendinti projektų veiklos prisideda
prie bent vieno Meteorologinių, hidrologinių, klimato stebėjimų ir prognozavimo sistemos vystymo 2015–2020
metų veiksmų plano 8.1 ar 8.2 ar 8.3 punktuose nurodytų tikslų, 8.1.1 ar 8.2.1 ar 8.2.2 ar 8.3.1 ar 8.3.2 ar 8.3.3
ar 8.3.4 ar 8.3.5 ar 8.3.6 papunkčiuose nurodytų uždavinių ir įgyvendina bent vieną šio veiksmų plano priedo
1.1.1 –3.6.6 papunkčiuose išdėstytą priemonę.
Meteorologinių, hidrologinių, klimato stebėjimų ir prognozavimo sistemos vystymo 2015–2020 metų
veiksmų plano tikslai ir uždaviniai:
8.1. Užtikrinti nepertraukiamus meteorologinius, agrometeorologinius stebėjimus, gaunamų duomenų
patikimumą ir tikslesnių perspėjimų apie pavojingus, stichinius ir katastrofinius meteorologinius reiškinius
rengimą.
8.1.1. Atnaujinti meteorologinių, agrometeorologinių, Saulės spinduliuotės, ultravioletinės Saulės
spinduliuotės, žaibų išlydžių aptikimo, radiolokacinių automatinių matavimų prietaisus ir programinę įrangą.
8.2. Užtikrinti nepertraukiamus hidrologinius stebėjimus, gaunamų duomenų patikimumą ir tikslesnių
hidrologinių prognozių rengimą.
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8.2.1. Atnaujinti hidrologinių matavimų potvynių zonoje ir hidrologinio monitoringo infrastruktūrą,
padidinti matuojamų hidrologinių elementų skaičių.
8.2.2. Stiprinti potvynių prognozavimo ir užliejamų teritorijų nustatymo sistemos pajėgumus atnaujinant
kompiuterinę ir programinę įrangą.
8.3. Stiprinti hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų, prognozavimo, modeliavimo, hidrometeorologinių
ir informacijos apie klimatą paslaugų teikimo pajėgumus.
8.3.1. Tobulinti skaitmeninį orų modeliavimą.
8.3.2. Sukurti vieningą skaitmeninę klimato stebėjimo duomenų bazę.
8.3.3. Užtikrinti informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros tinkamą funkcionalumą.
8.3.4. Atnaujinti orų prognozavimo sistemą.
8.3.5. Atnaujinti hidrometeorologinių stebėjimų tinklo priežiūros priemones.
8.3.6. Užtikrinti tinkamą ir patikimą klimato, meteorologinės ir hidrologinės informacijos teikimą.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Valstybinei aplinkos monitoringo
2011–2017 metų programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d.
nutarimu Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo programos patvirtinimo“ arba Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymui Nr. D1-102 „Dėl matavimo prietaisų,
mėginių paėmimo, kitos laboratorinės įrangos ir priemonių, reikalingų Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos vykdymui, sąrašo patvirtinimo“.*
*Vertinama, ar projekto veiklos atitinka bent vieną iš šių aspektų:
1) Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos, 12.1 ir/ar 12.3 ir/ar 12.4 ir/ar 12.5
tikslų 12.1.1 ir/ar 12.3.1 ir/ar 12.4.2 ir/ar 12.5 uždavinius.
Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos tikslai ir uždaviniai:
12.1. tikslas – vertinti aplinkos oro užterštumo lygį aglomeracijose ir zonose (labiausiai urbanizuotose
zonos teritorijose), prognozuoti aplinkos oro kokybę, vertinti šalies klimato pokyčius. Uždaviniai tikslui
pasiekti:
12.1.1. atlikti aplinkos oro kokybės monitoringą aglomeracijose ir zonose;
12.3. tikslas – vertinti teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikį bendram Lietuvos oro baseino užterštumo
lygiui. Uždaviniai tikslui pasiekti:
12.3.1. atlikti foninį oro monitoringą;
12.4. tikslas – nustatyti aerozolinių radionuklidų šaltinius, vertinti Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo metu išmetamų radionuklidų skaidą aplinkoje, jų poveikį aplinkai. Uždaviniai tikslui
pasiekti:
12.4.2. atlikti radiologinį oro monitoringą tiesioginio Ignalinos atominės elektrinės poveikio zonoje;
12.5. tikslas – fiksuoti radiacinę būklę Lietuvoje tiesioginiu režimu, vertinti lygiavertės dozės galios
pokyčius. Uždavinys tikslui pasiekti – užtikrinti, kad veiktų ankstyvojo perspėjimo sistema;
Arba
2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. D1-102 „Dėl matavimo
prietaisų, mėginių paėmimo, kitos laboratorinės įrangos ir priemonių, reikalingų Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos vykdymui, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą
matavimo prietaisų, mėginių paėmimo, kitos laboratorinės įrangos ir priemonių, reikalingų Aplinkos apsaugos
agentūrai Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos vykdymui, sąrašą.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros
2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015–2017 metų plano patvirtinimo“ (kartu su
papildymu, padarytu 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. D1-548), 11¹ punkte numatytos priemonės
įgyvendinimui
ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymui Nr. D1-587 „Dėl
Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių
2015–2017 metų plano 11¹ punkto vykdymo“.*
*Vertinama, ar projekto veiklos atitinka vieną ar kelis žemiau išvardytus aspektus:
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1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl Nacionalinės
miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015–2017 metų plano
patvirtinimo“ (kartu su papildymu, padarytu 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. D1-548), 11¹ punkte numatytą
priemonę: Tobulinti miškų kontrolės sistemą įsigyjant tam reikalingą techniką, įrangą.
Ir
2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. D1-587 „Dėl Nacionalinės
miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015–2017 metų plano 11¹
punkto vykdymo“, kuriuo pavedama Valstybinei miškų tarnybai organizuoti miškų kontrolės sistemos
tobulinimui skirtos įrangos – 70 komplektų padidinto bei didelio pravažumo automobilių su specialia įranga,
skirtų galimiems miškų pažeidimams fiksuoti, lokaliai pozicijai nustatyti ir vykdyti miškų būklės, naudojimo,
atkūrimo, įveisimo, apsaugos ir miškotvarkos darbų kokybės kontrolę, ir 1 DNR laboratorinės įrangos
komplekto, skirto miško dauginamosios medžiagos identifikavimui – įsigijimą.

3) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.3 „Padidinti darbo paklausą skatinant
gyventojų, ypač susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą“ Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas 2014–
2020“ trijų projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Finansų ministerijos pasiūlytas specialusis projektų atrankos kriterijus. Fondų fondo
valdytojas yra juridinis asmuo, kuris turi teisę įgyvendinti projektą pagal 2013 m. gruodžio 17 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui
kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1083/2006 (OL, 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 38 straipsnio 4 dalies
b punkto ii papunktį ir atitinka 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.
814 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio įgyvendinimo“, įgyvendinančio
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio nuostatas, 1.1 papunktyje nurodytą finansų
įstaigą ir veiklos sritis.*
*Vertinama, ar fondų fondo valdytojas yra juridinis asmuo – Lietuvoje įsteigta valstybės valdoma finansų
įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai, atitinkanti Lietuvos
Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas ir 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 814 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio
įgyvendinimo“ 1.1 papunktyje nurodytą finansų įstaigą ir veikianti šiame papunktyje nurodytose veiklos srityse,
kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktyje.

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlytas specialusis projektų atrankos kriterijus.
Projektas turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204
„Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo programos TVP), 1 tikslo „Skatinti darbo vietų kūrimą ir darbo
paklausą“ 1.3 uždavinio „Ugdyti gyventojų verslumą ir remti verslo kūrimo iniciatyvas“ 1.3.1
priemonę „Teikti paramą pradedantiesiems verslą, ypač daug dėmesio skirti su sunkumais darbo
rinkoje susiduriantiems asmenims“.*
*Atrankos kriterijus nustato galutinių naudos gavėjų (paskolų gavėjų) tinkamumą ir veiklų įgyvendinimo
sąlygas.
Vertinama, ar projekto, apimančio finansinių priemonių įgyvendinimą, galutiniai naudos gavėjai
(paskolos gavėjai) ir veiklos atitinka Užimtumo programos TVP 1.3 uždavinio „Sudaryti galimybes bedarbiams,
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ypač ilgalaikiams ir žemos kvalifikacijos, grįžti į darbo rinką“ 1.3.1 priemonės „Teikti paramą pradedantiesiems
verslą, ypač daug dėmesio skirti su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims“ veiklų aprašymą.
Projektų atrankos kriterijus turi būti taikomas viso projekto, apimančio finansinių priemonių
įgyvendinimą, metu.

3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlytas specialusis projektų atrankos kriterijus.
Galutiniai naudos gavėjai (paskolų gavėjai) yra: labai maža, maža įmonė, fizinis asmuo, dirbantis
pagal verslo liudijimą arba užsiimantis individualia veikla; ketinantys pradėti verslą ir (arba)
veikiantys iki 1 metų; pageidaujantys paskolos iki 25 tūkst. EUR.*
*Atrankos kriterijus nustato galutinių naudos gavėjų finansavimo ir veiklų įgyvendinimo sąlygas.
Vertinama, ar galutinis naudos gavėjas (paskolos gavėjas) yra tinkamas atsižvelgiant į nurodytus
privalomus reikalavimus pagal dydį, veiklos trukmę ir pageidaujamos paskolos dydį. Visi galutiniai naudos
gavėjai (paskolų gavėjai) prašymo pateikimo finansinės priemonės valdytojui metu turi atitikti visus nurodytus
privalomus reikalavimus.

4) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ ir 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ konkrečių uždavinių 3.1.1 „Padidinti
verslumo lygį“ ir 3.3.1 „Padidinti MVĮ produktyvumą“ Ūkio ministerijos administruojamos
jungtinės priemonės Nr. J07-FM-F (susidedančios iš priemonių Nr. 01.2.1-FM-F-842
„Technoinvestas“, Nr. 03.1.1-FM-F-843 „Verslumas FP“ ir Nr. 03.3.1-FM-F-841 „Invest FP“)
trijų projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Finansų ministerijos pasiūlytas specialusis projektų atrankos kriterijus. Fondų fondo
valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas, kai fondų fondas nesteigiamas, yra juridinis
asmuo, kuris turi teisę įgyvendinti projektą pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui,
Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos
jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos
bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, 2013 L 347, p.
320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 38 straipsnio 4 dalies b punkto i ir (arba) ii papunktį.
Jei fondų fondo valdytojas arba finansinės priemonės valdytojas, kai fondų fondas nesteigiamas, yra
valstybėje narėje įsteigta finansų įstaiga, ji turi atitikti 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo Nr. 814 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio
įgyvendinimo“, įgyvendinančio Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio nuostatas, 1.1
papunktyje nurodytą finansų įstaigą ir veiklos sritį.*
*Vertinama, ar fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas, kai fondų fondas
nesteigiamas, yra juridinis asmuo – Europos investicijų bankas, kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr.
1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktyje ir (arba) tarptautinė finansų įstaiga, kurioje valstybė narė
yra akcininkė ir (arba) valstybėje narėje įsteigta finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų
kontroliuojant valdžios institucijai (toliau – nacionalinė finansų įstaiga), atitinkanti Lietuvos Respublikos
investicijų įstatymo 12 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas ir 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo Nr. 814 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio įgyvendinimo“ 1.1
papunktyje nurodytą finansų įstaigą ir veikia šiame papunktyje nurodytoje veiklos srityje, kaip tai numatyta
Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktyje.

2. Ūkio ministerijos pasiūlytas specialusis projektų atrankos kriterijus. Finansuojant galutinius
naudos gavėjus prisidedama prie:
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281,
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arba
Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano, patvirtinto 2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos
Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-850 „Dėl Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano
patvirtinimo” (toliau – Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų planas),
arba
Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir
pramonės plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–
2020 m. programa), įgyvendinimo.*
*Vertinama, ar finansuojant galutinius naudos gavėjus, prisidedama prie:
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos 2 tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ 1
uždavinio „Skatinti investicijas į didelę pridėtinę vertę kuriančias veiklas“, 2 uždavinio „Skatinti naujų produktų
pateikimą rinkai“ ir 3 uždavinio „Skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį
poveikį turinčias inovacijas“ įgyvendinimo (jei galutiniai naudos gavėjai finansuojami priemonės Nr. 01.2.1FM-F-842 „Technoinvestas“ lėšomis)
arba
Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano tikslo „Padidinti verslumo lygį“ 2 uždavinio „Sukurti
verslo pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.1 veiksmo „Paskatinti naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų
kūrimąsi ir plėtrą, įgyvendinant įvairius verslo finansavimo modelius (teikiant paskolas, finansinės nuomos
(lizingo) sandorius, garantijas, rizikos kapitalo ir dalinio palūkanų kompensavimo paslaugas)“ įgyvendinimo (jei
galutiniai naudos gavėjai finansuojami priemonės Nr. 03.1.1-FM-F-843 „Verslumas FP“ lėšomis)
arba
Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines
investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ 1 uždavinio „Gerinti investicinę aplinką“, prisidedant prie darnaus
Lietuvos regionų vystymosi modernizuojant pramonę ir didinant investicijas ir / arba prie Lietuvos verslumo
veiksmų 2014–2020 metų plano tikslo „padidinti verslumo lygį“ 2 uždavinio „Sukurti verslo pradžiai ir plėtrai
palankią aplinką“ 2.1 veiksmo „Paskatinti naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą,
įgyvendinant įvairius verslo finansavimo modelius (teikiant paskolas, finansinės nuomos (lizingo) sandorius,
garantijas, rizikos kapitalo ir dalinio palūkanų kompensavimo paslaugas)“ įgyvendinimo (jei galutiniai naudos
gavėjai finansuojami priemonės Nr. 03.3.1-FM-F-841 „Invest FP“ lėšomis).

3. Ūkio ministerijos pasiūlytas specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutinių naudos gavėjų
įgyvendinamos veiklos 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 (kriterijus
taikomas priemonei Nr. 01.2.1-FM-F-842 „Technoinvestas“).*
*Kai galutiniai naudos gavėjai finansuojami priemonės Nr. 01.2.1-FM-F-842 „Technoinvestas“ lėšomis,
vertinama, ar prisidedama prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
ir inovacijų raidos (toliau – sumani specializacija) krypčių bei jų prioritetų įgyvendinimo programos ir ar
galutinių naudos gavėjų įgyvendinamos veiklos atitinka bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane
nustatytą bent vieną prioriteto teminį specifiškumą.

5) pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ ir 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ konkrečių uždavinių 3.1.1 „Padidinti
verslumo lygį“ ir 3.3.1 „Padidinti MVĮ produktyvumą“ Ūkio ministerijos administruojamos
jungtinės priemonės Nr. J07-FM-F (susidedančios iš priemonių Nr. 01.2.1-FM-F-842
„Technoinvestas“, Nr. 03.1.1-FM-F-843 „Verslumas FP“ ir Nr. 03.3.1-FM-F-841 „Invest FP“)
vienos iš remiamų veiklų įgyvendinimo ne Lietuvoje, o kitose ES šalyse.
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6) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“
konkretaus uždavinio 2.3.1 „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų
prieinamumą ir kokybę“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 02.3.1-CPVAV-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“, (toliau –
Programa) 2 tikslo „Kurti technologiškai pažangias, gyventojų poreikius atitinkančias viešąsias ir
administracines paslaugas, skatinti paslaugų gavėjus jomis naudotis“ 1 uždavinį „Perkelti į
skaitmeninę erdvę kuo daugiau administracinių paslaugų, siekti, kad administracinės paslaugos būtų
teikiamos per vieną prieigos tašką, plėtoti tarpvalstybiniu lygmeniu teikiamas elektronines paslaugas,
skatinti gyventojus jomis naudotis“.*
*Vertinama, ar projektas siekia Programos 2 tikslo 1 uždavinio įgyvendinimo.
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d.
nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, (toliau – Tarpinstitucinis veiklos planas) 2.1.5
priemonę „Sukurti išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) posistemes,
kurių paskirtis – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams diegiant išmaniąsias elektronines
paslaugas, didinti mokesčių pajamų apskaitymo, mokesčių surinkimo, šalies mokesčių sistemos
skaidrumą ir konkurencingumą“.*
*Vertinama, ar projektas, jo veiklos ir projektų vykdytojas atitinka Tarpinstitucino veiklos plano 2.1.5
priemonę „Sukurti išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) posistemes, kurių
paskirtis – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas,
didinti mokesčių pajamų apskaitymo, mokesčių surinkimo, šalies mokesčių sistemos skaidrumą ir
konkurencingumą“.

7) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“
konkrečių uždavinių 2.1.2 „Padidinti valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių apsaugos
efektyvumą“ ir 2.3.1 „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir
kokybę“ Susisiekimo ministerijos administruojamos jungtinės priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT
infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ (susidedančios iš priemonių Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 ir
Nr. 02.3.1-CPVA-V-530) dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“, (toliau –
Programa) 6 tikslo „Užtikrinti saugios, patikimos, sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą“ 1 uždavinį
„skatinti gyventojus naudoti asmens tapatybės nustatymo skaitmeninėje erdvėje priemones, plėtoti
asmens duomenų apsaugos skaitmeninėje erdvėje sprendinius“ ir (ar) 3 uždavinį „Užtikrinti ypač
didelės svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių apsaugą“.*
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*Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros
optimizavimas ir sauga“ veiklas būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie minėto Programos 6 tikslo 1
uždavinio įgyvendinimo
arba
Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros optimizavimas
ir sauga“ veiklas būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie minėto Programos 6 tikslo 3 uždavinio
įgyvendinimo.
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d.
nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, (toliau – Tarpinstitucinis veiklos planas) 6.1.2
priemonę „Įgyvendinti priemones, skatinančias naudoti elektroninį parašą“ ir (ar) 6.3.6 priemonę
„Stiprinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį
saugumą“.*
*Kai kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros
optimizavimas ir sauga“ veiklas, būtina įsitikinti, kad projektas, jo veiklos ir projekto vykdytojas atitinka
Tarpinstitucinio veiklos plano 6.1.2 priemonę „Įgyvendinti priemones, skatinančias naudoti elektroninį parašą“
arba
kai kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros
optimizavimas ir sauga“ veiklas, būtina įsitikinti, kad projektas, jo veiklos ir projekto vykdytojas atitinka
Tarpinstitucinio veiklos plano 6.3.6 priemonę „Stiprinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir
valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą“.

8) pritarti siūlymui dėl 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 infrastruktūros
panaudojimo“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.1.1-CPVA-V-701
,,MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ dviejų projektų
atrankos kriterijų nustatymo:
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 2015 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-895 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir
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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“
4.1, 4.3, 4.4, 4.5.8 ar 4.11 punktuose.

9) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos1 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 infrastruktūros
panaudojimo“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.1.1-CPVA-V-701
,,MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ vienos iš remiamų
veiklų įgyvendinimo ne Lietuvoje, o kitose ES šalyse.
10) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.2 „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi
visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ Švietimo ir mokslo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi
galimybių plėtra“ šešių projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Profesinio mokymo plėtros
2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo”, nuostatas.*
*Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.
V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 4.1.1,
4.2.1, 4.3.2, 4.3.3 papunkčiuose nurodytų veiklų.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai atitinka ūkio šakos, kurioje projekto metu
numatoma tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, poreikius.*
*Būtina įsitikinti, ar pagrįstas projekto atitikimas ūkio šakos, kurioje projekto metu numatoma tobulinti
profesijos mokytojų technologines kompetencijas, poreikiams t. y., būtina įsitikinti, ar išanalizuoti ūkio šakos,
kurioje projekto metu numatoma tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, poreikiai,
įvardintos ir pagrįstos tobulintinos profesijos mokytojų technologinės kompetencijos, kurios užtikrintų
konkrečiai ūkio šakai reikalingų specialistų rengimą. Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią
priemonės veiklą: profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektuose, jeigu jų pareiškėjai profesinio mokymo
įstaigos, numatytas bendradarbiavimas su darbdavių asociacijomis.*
*Būtina įsitikinti, ar projektuose, kurių pareiškėjai profesinio mokymo įstaigos, numatytas
bendradarbiavimas su darbdavių asociacijomis, t. y., ar kartu su projekto paraiška pateikta partnerystės sutartis.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekte numatyta, kad pedagogai gali tobulinti
technologines kompetencijas pagal kuo daugiau kvalifikacijų lygių pagal Lietuvos kvalifikacijų
sandarą.*
*Didesnį balą gauna projektai, kuriuose pedagogai gali tobulinti technologines kompetencijas pagal
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daugiau kvalifikacijų lygių pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (toliau – LTKS). Projektai suranguojami nuo
daugiausiai kvalifikacijų lygių numatančių projektų iki mažiausiai kvalifikacijų lygių numatančių projektų.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su
didesniu įmonių, kurios susijungusios į asocijuotas struktūras ir kuriose vykdomas technologinių
kompetencijų tobulinimas, skaičiumi.*
*Didesnį balą gauna projektai, kurie įgyvendinami su didesniu įmonių, kurios susijungusios į asocijuotas
struktūras ir kuriose vykdomas technologinių kompetencijų tobulinimas, skaičiumi.
Skaičiuojamos tik tos įmonės, kurios susijungusios į asocijuotas struktūras ir kurių asocijuotos struktūros
yra pareiškėjas arba partneris ir kuriose vykdomas technologinių kompetencijų tobulinimas, skaičius.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) vykdyti technologinių
kompetencijų mokymus patirtis.*
*Didesnį balą gauna projektai, kurių pareiškėjas ir partneris(-iai), kurie numato vykdyti mokymus, turi
ilgesnę mokymų vykdymo patirtį.
Pareiškėjo ir partnerių mokymų vykdymo patirtis apskaičiuojama sumuojant pareiškėjo ir partnerio(-ių)
mokymų vykdymo patirtį, atsižvelgiant į kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registro išrašo duomenis,
mėnesiais ir dalinama iš pareiškėjo ir partnerio(-ių) skaičiaus.

11) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.1 „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų
mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą“ Švietimo ir mokslo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 09.4.1-ESFA-V-734 „Lietuvos kvalifikacijų sandaros
formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“ vieno
projektų atrankos kriterijaus nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Profesinio mokymo plėtros
2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo”, nuostatas.*
*Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.
V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo”, bent vieną iš 2.1.1,
3.2.1, 3.2.3, 3.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą pareiškėją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šias priemonės veiklas:
Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir šiuolaikiško švietimo turinio formavimas ir (arba) įvairiais būdais įgytų
kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas.

12) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“ konkretaus uždavinio 10.1.2 „Padidinti viešojo valdymo procesų
skaidrumą ir atvirumą“ Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 10.1.2-ESFAV-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ vieno projektų atrankos
kriterijaus nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų
tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr.
648 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos
įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, nuostatas.*
*Vertinama, ar projekto vykdytojas ir numatytos projekto veiklos atitinka bent vienoje iš Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų
tarpinstituciniame veiklos plane numatytų priemonių pateiktą informaciją apie projekto veiklas, projekto
vykdytoją (kai numatoma, kad priemonė bus finansuojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių

10

fondų investicijų veiksmų programos Vidaus reikalų ministerijos administruojamo 10 prioriteto „Visuomenės
poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ lėšomis).

13) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“ konkretaus uždavinio 10.1.4 „Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“
Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 10.1.1-ESFA-V-921 „Geresnio
reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ vieno projektų atrankos
kriterijaus nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-438 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 3 tikslo
„Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą” 3.1 uždavinio
,,Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą” priemonės 3.1.2 „Mažinti reglamentavimą
ir gerinti teisės aktų kokybę“ 3.1.2.8 įgyvendinimo veiksmą ir (arba) priemonės 3.1.4 „Gerinti viešojo
valdymo institucijų veiklos organizavimą – diegti projektinį ir procesų valdymą“ 3.1.4.5 įgyvendinimo
veiksmą ir (arba) 3.2 uždavinio ,,Nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą” 3.2.2
priemonės „Optimizuoti viešojo valdymo institucijų atliekamas funkcijas, nuolat vertinti ir tobulinti šių
institucijų valdymą ir gebėjimus“ 3.2.2.8 įgyvendinimo veiksmą.*
*Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės veiklas Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 8, būtina įsitikinti, ar projektas
(projekto tikslas, projekto pareiškėjas ir finansavimo šaltinis) atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020
metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano, 3.1 uždavinio ,,Diegti į rezultatus orientuotą ir
įrodymais grįstą valdymą” 3.1.2. priemonės ,,Mažinti reglamentavimą ir gerinti teisės aktų kokybę” 3.1.2.8
įgyvendinimo veiksme pateiktą informaciją apie projekto tikslą, įgyvendinančią instituciją, finansavimo šaltinį.
Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės veiklas Nr. 2, Nr. 5, Nr. 6, ir Nr. 8, būtina įsitikinti, ar projektas
(projekto tikslas, projekto pareiškėjas ir finansavimo šaltinis) atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020
metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano, 3.1 uždavinio ,,Diegti į rezultatus orientuotą ir
įrodymais grįstą valdymą” 3.1.4 priemonės „Gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą – diegti
projektinį ir procesų valdymą“ 3.1.4.5 įgyvendinimo veiksme ar 3.2 uždavinio ,,Nuolat didinti viešojo valdymo
institucijų veiklos efektyvumą” 3.2.2 priemonės ,,Optimizuoti viešojo valdymo institucijų atliekamas funkcijas,
nuolat vertinti ir tobulinti šių institucijų valdymą ir gebėjimus”3.2.2.8 įgyvendinimo veiksme pateiktą
informaciją apie projekto tikslą, įgyvendinančią instituciją, finansavimo šaltinį.

14) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“ konkretaus uždavinio 10.1.5 „Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą
valstybinėje tarnyboje“ Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 10.1.1-ESFAV-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“
vieno projektų atrankos kriterijaus nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu 1V–438 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo”, 3 tikslo
„Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą” 3.3 uždavinio
„Didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus,
diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją” įgyvendinimo priemonės „Didinti valstybės
tarnybos patrauklumą” įgyvendinimo veiksmą 3.3.2.2.*
*Vertinama, ar projektas (tikslas ir veiklos) ir projekto vykdytojas atitinka Viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-438 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo”, 3 tikslo
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„Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą” 3.3 uždavinio „Didinti
valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves,
didinti jos lankstumą ir kompetenciją” įgyvendinimui 3.3.2 papunktyje numatytos priemonės „Didinti valstybės
tarnybos patrauklumą” įgyvendinimo veiksmą, nustatytą 3.3.2.2 papunktyje ir šiam veiksmui įgyvendinti
numatytą vykdytoją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina priemonės veiklas Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 4.

Komiteto pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas
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