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

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

LR švietimo ir mokslo ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos
centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo
centrų veiklos skatinimas”

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

1.2.2 uždavinys „Padidinti žinių komercinimo
ir technologijų perdavimo mastą“: 01.2.2MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir
tarptautiškumo skatinimas”, 01.2.2-LVPA-K717 „Bendri mokslo-verslo projektai“, 01.2.2LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai
sumanios specializacijos srityje“,
01.2.2-CPVA-K-738 „Nepriklausomi MTEP
projektai“ (naikinama).
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Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

LR švietimo ir mokslo ministerija

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

26,07 mln. Eur

Projektų atrankos
būdas:

Projektų konkursas

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

• Kompetencijos centrų veiklos skatinimas
• Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos
skatinimas

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

Galimi pareiškėjai:

• mokslo ir studijų institucijos
• universitetų ligoninės (pagal 1.3.1 veiklą) (pagal su Finansų
ministerija suderintą PĮP keitimo projektą)

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonė nėra susijusi su kitomis ES finansinės paramos
formomis ar kita tarptautine parama, taip pat nacionalinėmis
lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis, t. y. priemonė
gali būti įgyvendinama savarankiškai.
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Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Siekiami
rezultatai

„Ūkio subjektų finansuota
mokslo ir studijų institucijų
MTEP išlaidų dalis nuo
visų išlaidų“
„Investicijas gavusių
mokslo ir studijų institucijų
pateiktos patentų
paraiškos“
„Įgyvendinti MTEP
projektai“
„Investicijas gavusių
mokslo ir studijų institucijų
sutarčių su įmonėmis
finansinės vertės
padidėjimas“
„Investicijas gavusių
universitetų ligonių
pateiktos patentų
paraiškos“

Matavimo
vienetas

Tarpinė
Galutinė reikšmė 2023
reikšmė 2018
m. gruodžio 31 d.
m. gruodžio 31
d.

Procentai

5

7

Skaičius

0

5

Skaičius

0

15

Procentai

0

20

Skaičius

0

2

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos patvirtinimo“, (toliau – Sumanios specializacijos programa) bent vieno šioje programoje nustatyto
prioriteto veiksmų planą, kurie patvirtinti: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto
technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-133/4-88 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Nauji
gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-290/4-175 „Dėl
Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V291/4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr.
V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetų veiksmų
planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m.
balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-422/4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Vertinama, ar pareiškėjo vykdoma MTEP veikla prisideda prie Sumanios
Vertinimo
specializacijos programos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo, plėtojant
aspektai ir
paaiškinimai: MTEP sritis, kurios atitinka bent vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą
teminį specifiškumą.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos
skatinimas“ ir priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo
centrų veiklos skatinimas“.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų,
valdymo tvarką.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas (mokslo ir studijų institucija) yra įgyvendinęs Rekomendacijų
Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos
rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymu Nr. ISAK-2462, (toliau – Rekomendacijos) 10, 12, 16 ir 17 punktuose
nustatytus reikalavimus ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į
viešai paskelbtus dokumentus.
Vertinama, ar pareiškėjas (universiteto ligoninė) yra nustatęs vidines taisykles,
vadovaudamasis Rekomendacijų 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytais reikalavimais,
ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus
dokumentus.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Projekto pareiškėjas turi MTEP infrastruktūrą, skirtą vykdyti MTEP veiklą srityje,
atitinkančioje projektu įgyvendinamą veiksmų plano teminį specifiškumą ir sudaro sąlygas
tyrėjų ir (arba) studentų grupėms naudoti ją vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros darbus.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Pareiškėjo ir partnerių patirtį, vykdant MTEP veiklą, dalyvaujant
tarptautinėse MTEP programose, bendradarbiaujant su verslu atspindintys
rezultatai, atitinkantys veiksmų planų teminį specifiškumą.
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Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinima
s:

Vertinami pareiškėjo ir partnerio (tuo atveju, jeigu partneris yra mokslo ir studijų institucija arba universiteto ligoninė) mokslo
darbų vertinimo rezultatai MTEP srityse, atitinkančiose bent vieną kurio nors prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį
specifiškumą, vadovaujantis paskutiniais turimais Lietuvos mokslo tarybos duomenimis, gautais atliekant mokslo ir studijų
institucijų mokslo (meno) darbų ir universitetų ligoninių mokslinės veiklos vertinimą (toliau – Vertinimas), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno
veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 597, Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 (2015 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-79
redakcija) (toliau – Vertinimo metodika) ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo
reglamentu, patvirtintu Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-200 (2015 m. balandžio 17 d.
įsakymo Nr. V-85 redakcija) (toliau – Vertinimo reglamentas). Universitetų ligoninių mokslinė veikla buvo vertinama laikantis
tų pačių principų, kaip vertinant mokslo ir studijų institucijas, pagal Vertinimo metodiką bei Vertinimo reglamentą.
Vertinamas Lietuvos mokslo tarybos organizuoto ekspertinio vertinimo suminis įvertis, didesnį balų skaičių suteikiant tiems
pareiškėjams, kurių suminis įvertis yra didesnis.
Vertinami pareiškėjo ir partnerio (tuo atveju, jeigu partneris yra mokslo ir studijų institucija arba universiteto ligoninė)
autorių deklaruoti mokslo (meno) darbai ir/ar mokslinė veikla, kurie Lietuvos mokslo tarybos buvo pripažinti ir įvertinti kaip I
lygmens mokslo (meno) ir/ar mokslinės veiklos darbai (Vertinimo metodikos 7.2 punktas) bei yra priskiriami tam veiksmų
plano teminiam specifiškumui, kaip ir planuojamas įgyvendinti projektas. Ekspertinio vertinimo metu, vadovaujantis
Vertinimo metodika, nustatoma, ar pareiškėjo ir/ar partnerio deklaruoti mokslo (meno) darbai ir/ar mokslinė veikla atitinka
veiksmų planų teminį specifiškumą, kurį planuojama plėtoti įgyvendinant projektą, ar jie buvo pateikti pareiškėjo ir partnerio
institucijų autorių kaip I lygmens darbai. Jei į deklaruotų mokslo (meno) darbų ir/ar mokslinės veiklos sąrašą (toliau – Sąrašas)
buvo įtraukti darbai, nesusiję su veiksmų planų teminiu specifiškumu, kuriame planuojamas įgyvendinti projektas,
Įgyvendinančioji institucija Sąrašą pakoreguoja. Pareiškėjo ir partnerio institucijų autorių darbų vertinimas balais
sumuojamas. Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems projektams, kurių balų suma, gauta už deklaruotus I lygmens mokslo
(meno) ir/ar mokslinės veiklos darbus, atitinkančius veiksmų planų teminį specifiškumą, buvo didesnė.
Tęsinys kitoje skaidrėje
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Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinima
s:

Tęsinys
Taip pat vertinama ši pareiškėjo ir partnerio paskutinių 2 metų (skaičiuojant nuo
paraiškos padavimo datos) veikla MTEP srityse, atitinkančiose bent vieną kurio nors
prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą:
1. Pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų biurui (EPO), JAV patentų ir
prekių ženklų biurui (USPTO) ar Japonijos patentų biurui (JPO);
2. Sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, paslaugų skaičius;
3. Susikūrusių naujų žinioms imlių įmonių (angl. spin-off) skaičius;
4. Kitos bendros veiklos su verslo įmonėmis (išskyrus ūkio subjektų taikomųjų
mokslinių tyrimų užsakymus) sutarčių skaičius ir jų finansinė vertė.
Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių MTEP veiklos
rezultatai yra aukštesni pagal nurodytus kriterijus.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos
skatinimas“.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2016 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 44P-14.1 (16)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Pareiškėjų ir (arba) partnerių galimybės komercinti MTEP veiklos rezultatus, kurie gali
būti sukurti įgyvendinant projektą.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama ar pareiškėjas ir (arba) partneris planuoja komerciškai panaudoti MTEP
veiklos rezultatus, kurie gali būti sukurti įgyvendinant projektą, t. y.:
1. ketina įsteigti naują žinioms imlią įmonę (angl. spin-off), kurioje bus komerciškai
panaudoti projekto metu sukurti MTEP veiklos rezultatai, pateikti patentinę paraišką
Europos patentų biurui (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biurui (USPTO) ar Japonijos
patentų biurui (JPO). Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą ekonomiškai pagrįstą,
potencialius vartotojus nustatančią, projekto pareiškėjui gautiną naudą analizuojančią,
pelningumo prognozes pagrindžiančią, ilgalaikių perspektyvų viziją apimančią, rizikas
įvertinančią projekto rezultatų komercinimo strategija, rinkos analizę ar kitą aukščiau
nustatytus segmentus apimantį dokumentą, leidžiantį įvertinti, kaip sukurtas projekto
rezultatas atitinka rinkos poreikius (potenciali nišinė rinka, konkurencingumas joje);
2. ir (arba) yra pasirašęs ketinimų protokolą, sutartį ar kitos formos įpareigojantį
dokumentą su ūkio subjektu dėl MTEP veiklos rezultato, kurį planuojama sukurti
projekto įgyvendinimo metu, panaudojimo.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
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Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

6. Projektas prisideda prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo
ir veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos“ ir (arba) „Švietimas“ įgyvendinimo.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Projektų atrankos kriterijus nustatytas atsižvelgiant į tai, kad Veiksmų programoje yra
numatytas mechanizmas, skirtas užtikrinti koordinavimą su bendradarbiavimo veiklomis bei
makroregioninėmis ir jūrų baseinų strategijomis, įskaitant prioritetinio atrankos kriterijaus,
suteikiančio pirmenybę projektams, prisidedantiems prie Europos Sąjungos Baltijos jūros
regiono strategijos įgyvendinimo, nustatymą. Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos
projektus, kurie prisideda prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (Europos
Komisijos
komunikatas
Tarybai
ir
Europos
Parlamentui
pateikiama
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/BJRS_failai/2012_03_23._New_EU
SBSR_Communication.pdf) bent vieno tikslo bei Veiksmų plano (http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590704-updated-eusbsr-action-plan) prioritetinės srities
„Inovacijos“ ir (arba) „Švietimas“ įgyvendinimo.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.

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

Teikiam Specialusis projektų atrankos kriterijus
as
tvirtinti
Keitimas
Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadini
mas:

7. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d.
nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, (toliau – Sumanios specializacijos programa) bent vieno šioje
programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą, kurie patvirtinti: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-59 / 4-48 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-133 / 4-88 „Dėl Prioritetinės
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Nauji gamybos
procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-290 / 4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetų veiksmų planų
patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-291 / 4176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties
„Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-363 / 4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)

plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetų veiksmų
planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.
V-422 / 4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos)
krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ (toliau kartu – veiksmų planai).

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinima
s:

Vertinama, ar pareiškėjo vykdoma MTEP veikla prisideda prie Sumanios
specializacijos programos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo, plėtojant MTEP
sritis, kurios atitinka bent vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį
specifiškumą.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo
centrų veiklos skatinimas“.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

8 6. Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš
intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

9 7. Pareiškėjų ir partnerių pasirengimas vykdyti mokslo vadybos arba žinių ir
technologijų perdavimo veiklas.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

10 8. Projekto pareiškėjas turi veikiančią MTEP rezultatų komercinimo ir (ar)
žinių ir technologijų perdavimo organizacinę struktūrą.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjas yra įsteigęs vidinius
specializuotus padalinius mokslo vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir
MTEP paslaugų plėtros funkcijoms vykdyti arba šių funkcijų vykdymui turi
sutartis su kita mokslo ir studijų institucija(-omis) ar šių funkcijų vykdymui
yra įsteigusi atskirą juridinį asmenį.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų
perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

11 9. Projektą vykdančių asmenų patirtis (kompetencija).

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

120. Projekto įgyvendinimo poveikis pareiškėjo MTEP veiklos rezultatų komercinimo
rezultatams.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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

PASIŪLYMAS DĖL PROJEKTŲ VEIKLŲ VYKDYMO NE VEIKSMŲ PROGRAMOS
TERITORIJOJE

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos:
- ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems
iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo).
Pagrindimas:
Įgyvendinant priemonės remiamas veiklas gali reikėti dalį projekto veiklų vykdyti kitose
Europos Sąjungos šalyse (pvz., inovacijų ir technologijų perdavimo centrų personalo
komandiruotės į kitų Europos Sąjungos šalių mokslo ir studijų institucijas, siekiant įgyti
daugiau žinių ir technologijų perdavimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo, atviros
prieigos prie MTEP infrastruktūros paslaugų organizavimo patirties).

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

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

LR švietimo ir mokslo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios
specializacijos srityje“

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

1.2.2 uždavinys „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą“: 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų
ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos
skatinimas“, 01.2.2-LVPA-K-717 „Bendri mokslo-verslo
projektai“, 01.2.2-CPVA-K-738 „Nepriklausomi MTEP projektai“
(naikinama), 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo
ir tarptautiškumo skatinimas”.

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

44,89 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas

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

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

1.
2.
3.

Galimi pareiškėjai:

•

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Atsižvelgiant į tai, kad MTEPI prioritetai yra įgyvendinami kompleksiškai,
t. y. investuojant į tyrėjų kompetencijos stiprinimą, infrastruktūros
pritaikymą, kūrimą ir modernizavimą, MTEP veiklos vykdymą,
specialistų rengimą ir atliepiant kitus poreikius, Priemonės
įgyvendinimas, siekiant užtikrinti investicijų efektyvumą, bus derinamas
su kitomis 1 ir 9 prioriteto priemonėmis (09.3.3-ESFA-V-711
,,Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, 09.3.3-LMT-K-712
,,Parama mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinei veiklai“, Nr.
01.2.2-LVPA-K-717 ,,Bendri mokslo-verslo projektai“).

Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai;
Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus;
Paralelinių laboratorijų MTEP veikla.
viešieji juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir studijų srityje.

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

Siekiami
rezultatai

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Matavimo
vienetas

Tarpinė
Galutinė reikšmė 2023
reikšmė 2018
m. gruodžio 31 d.
m. gruodžio 31
d.

„Ūkio subjektų finansuota
mokslo ir studijų institucijų
MTEP išlaidų dalis nuo
visų išlaidų“

Procentai

5

7

„Investicijas gavusių
mokslo ir studijų institucijų
pateiktos patentų
paraiškos“
„Įgyvendinti MTEP
projektai“

Skaičius

0

5

Skaičius

6

62

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 44P-16.1 (18)
Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“,
(toliau – Sumanios specializacijos programa) bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą, kurie
patvirtinti: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų
patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20
d. įsakymu Nr. V-133/4-88 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų
veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-290/4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetų
veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-291/4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų
planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m.
balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“
prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-422/4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ (toliau kartu – veiksmų planai).

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

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas prisideda prie Sumanios specializacijos programos krypčių ir jų
prioritetų įgyvendinimo, plėtojant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau –
MTEP) sritis, kurios atitinka bent vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį
specifiškumą.
Projektai, teikiami pagal 3 priemonės veiklą „Paralelinių laboratorijų MTEP veikla“,
vadovaujantis 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 bendruoju veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-895, 21.6 papunkčiu, privalo atitikti
išimtinai dviejų prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“
prioritetų („Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“ ir (arba) „Pažangi
medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui“) teminį specifiškumą.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos
rezultatų, valdymo tvarką.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas (mokslo ir studijų institucija) yra įgyvendinęs
Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių,
atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio
1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK2462, (toliau – Rekomendacijos) 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus
reikalavimus ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į
viešai paskelbtus dokumentus.
Vertinama, ar pareiškėjas (universiteto ligoninė) yra nustatęs vidines
taisykles, vadovaudamasis Rekomendacijų 10, 12, 16 ir 17 punktuose
nustatytais reikalavimais, ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus
arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 44P-16.1 (18)

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Mokslinio tyrimo projekto idėjos novatoriškumas.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinamas siūlomo mokslinio tyrimo projekto idėjos
novatoriškumas ir įgyvendinamumas.
Aukštesnis balas suteikiamas tam projektui, kurio metu kuriant naujas žinias ir
(arba) technologijas ir įgyvendinant veiklas, sprendžiama aktuali mokslinė ir (arba)
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros problema.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 44P-16.1 (18)

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Mokslinio tyrimo projekto vadovo tarptautinė mokslinė kompetencija.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinami mokslinio tyrimo projekto vadovo moksliniai pasiekimai
tarptautiniame kontekste, patirtis vykdyti ir vadovauti moksliniams tyrimams bei
pajėgumas įgyvendinti teikiamą projektą. Projekto vadovo mokslinė kompetencija
bus vertinama pagal pateiktus dokumentus: gyvenimo aprašymą bei pateiktų
mokslinių publikacijų sąrašą.
Aukštesnis balas bus suteikiamas tam projektui, kuriam vadovausiančio
mokslininko kompetencija yra aukštesnė.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Planuojami mokslinio tyrimo projekto rezultatų svarba ir panaudojimo
perspektyvos.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų bus vertinami planuojamų mokslinio tyrimo projekto rezultatų svarba bei jų
panaudojimo galimybės ir perspektyvos, o taip pat - kaip ir kokiu mastu planuojami mokslinio
tyrimo rezultatai prisideda prie Sumanios specializacijos programos konkrečios prioritetinės
krypties veiksmų plano tikslų bei uždavinių įvykdomumo. Aukštesnis balas skiriamas tiems
projektams, kuriais planuojami rezultatai būtų:
patentas Lietuvoje, taip pat patentinė paraiška, turintis (-ti) registracijos pažymą arba
Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų
biure (JPO) išduotas patentas, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys arba
Europos specializuotuose centruose įvertinta augalų veislė (pateikiami Reports on Technical
Examination of the DUS Testing) arba
pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruota gyvūnų veislė arba
nauja technologija, turinti įdiegimo aktą ar išbandyta gamyboje arba
veislė ir mikroorganizmų kamienas, įregistruotas ne Lietuvoje ir turintis registracijos pažymą arba
mokslinių tyrimų metu gautas atviras naujas skaitmeninis išteklius, duomenų bazė ar atviro kodo
programinė įrangą, tinkama panaudoti MTEP.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

6. Pareiškėjo dalyvavimo tarptautinių mokslo programų projektuose bei pareiškėjo vykdytų
ūkio subjektų MTEP taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų aprėptis.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų bus vertinama projekto pareiškėjo dalyvavimo tarptautinių mokslo programų projektuose bei
vykdytų ūkio subjektų MTEP taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų aprėptis.
Vertinimas atliekamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijai Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT)
pateiktais naujausiais duomenimis, gautais atliekant mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ir
universitetų ligoninių mokslinės veiklos vertinimą už 2009 – 2011 bei 2012 – 2014 metus, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei)
plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 597, Mokslo ir studijų institucijų mokslo
(meno) darbų vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10
d. įsakymu Nr. V-1128 (2015 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-79 redakcija) (toliau – Vertinimo metodika) ir Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamentu, patvirtintu Lietuvos mokslo
tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-200 (2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-85 redakcija)
(toliau – Vertinimo reglamentas). Vertinimo metu iš pateikto Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų
vertinimo duomenų, nustatoma konkretaus pareiškėjo lėšų, gautų iš tarptautinių mokslo programų projektų, ir
gautų iš ūkio subjektų MTEP taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų vertė pagal LMT pateiktus naujausius
duomenis 2009-2014 m. Universitetų ligoninių mokslinė veikla buvo vertinama laikantis tų pačių principų, kaip
vertinant mokslo ir studijų institucijas, pagal Vertinimo metodiką bei Vertinimo reglamentą.
Aukštesnis balas suteikiamas tam pareiškėjui, kurio lėšos, gautos iš tarptautinių mokslo programų projektų, bei
lėšos, gautos iš ūkio subjektų MTEP taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų, yra didesnės.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 44P-16.1 (18)

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

7. Pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavo įnašo dydis.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Didesnis balų skaičius suteikiamas projektams, kurių pareiškėjas ir (arba) partneris
įsipareigoja nuosavomis lėšomis finansuoti projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį.
Vertinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio tinkamų finansuoti išlaidų nuosavo įnašo
santykis su visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.
Didesnis balas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjo ir (arba) partnerio
nuosavo įnašo santykis su visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra
didesnis.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi
moksliniai tyrimai“.

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

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

LR švietimo ir mokslo ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo Nr. 09.2.2-ESFA-V-707 „Asmenų, turinčių
priemonės kodas ir pavadinimas: specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis
gerinimas“
Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus uždavinio
tikslų

9.2.2 uždavinys: 09.2.2-ESFA-V-729
„Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir
prieinamumo didinimas“, 09.2.2-ESFA-K-730
„Mokyklų pažangos skatinimas“.

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

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

LR švietimo ir mokslo ministerija

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

13,03 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

• gabių ir talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo
ir ugdymo sistemos tobulinimas;
• mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų,
savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių
administracijų švietimo padalinių specialistų
kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymo
poreikių mokinių grupėmis tobulinimas;
• priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių
pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti anksti ją
palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.

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

Galimi pareiškėjai:

• Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;
• Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės veiklos nėra susijusios su kitų ministerijos ir (ar)
kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES
finansinės paramos ar kitos tarptautinės paramos, taip pat
nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis.

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

Siekiami
rezultatai

Matavimo
vienetas

Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė 2023
2018 m.
m. gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.

„Mokyklos nelankančių mokinių dalies
sumažėjimas mokyklose, kurios pagal
veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino
ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos
prevencijos bei kompensacijos priemones“
„Dalis ESF lėšomis švietimo pagalbą
gavusių mokinių, kurie buvo perkelti į kitą
klasę ar baigė formaliojo švietimo
programą“
„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų
programą ESF lėšomis buvo suteikta
švietimo pagalba“
„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie
dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis
pagal neformaliojo švietimo programas“
„Mokiniai, įtraukti į žinias apie mokslą ir
technologijas gilinančią veiklą“

Procentai

2

2

Procentai

0

80

Skaičius

253

1266

Skaičius

76

380

Skaičius

120

600

„Mokyklos, kurios pagal veiksmų programą
ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo
pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei
kompensacijos priemones“

Skaičius

17

84

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektai turi atitikti Gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos
sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27
d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos
sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų
plano patvirtinimo“, nuostatas.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Gabių ir talentingų vaikų
paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo
didinimo 2014-2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl gabių ir talentingų vaikų
paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo
didinimo 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 2.1.1, 2.2.1,
2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.4.2 papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų
nurodytą pareiškėją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: gabių ir
talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2015 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 44P-3.1 (5)

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Projektai turi atitikti Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014 – 2016 metų veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-808 „Dėl
bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir
inkliuzinio ugdymo plėtros 2014 – 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014 – 2016
metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-808 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014 – 2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, bent vieną iš 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 2.1.1., 2.1.2. papunkčiuose
nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą pareiškėją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šias priemonės veiklas:
- mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir
savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų kvalifikacijos dirbti su įvairiomis
specialiųjų ugdymo poreikių mokinių grupėmis tobulinimas ir (arba);
- priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti anksti
ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.

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

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

LR švietimo ir mokslo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas ir
pavadinimas:

09.1.2-CPVA-V-721 „Sektorinių praktinio mokymo centrų
plėtra“

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

9.1.2 uždavinys: Nr. 09.1.2-CPVA-K-722 „Profesinio mokymo
infrastruktūros plėtra“

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

41,61 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

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

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

LR švietimo ir mokslo ministerija

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

• sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra, investicijos į
sektorinius centrus turinčių profesinio mokymo įstaigų
bendrabučius, kad juose galėtų apsistoti mokiniai iš kitų
įstaigų ir tęstinio mokymosi programų dalyviai ir kitas
susijusias centrų švietimo erdves.

Galimi pareiškėjai:

• profesinio mokymo įstaigos

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

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

Siekiami
rezultatai

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Matavimo
vienetas

Tarpinė
Galutinė reikšmė 2023
reikšmė 2018
m. gruodžio 31 d.
m. gruodžio 31
d.

„Profesinio mokymo mokinių,
kurie mokosi bent už 289 tūkst.
eurų pagal veiksmų programą
ERPF lėšomis atnaujintose
įstaigose, dalis“
„Investicijas gavusios vaikų
priežiūros arba švietimo
infrastruktūros pajėgumas“
„Bent už 289 tūkst. eurų pagal
veiksmų programą ERPF
lėšomis atnaujintos profesinio
mokymo įstaigos“
„Profesinio mokymo įstaigos,
kuriose pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis
atnaujinta infrastruktūra“

Procentai

53

75

Skaičius

0

7000

Skaičius

0

20

Skaičius

0

10

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. 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“ (kartu su 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo
pakeitimu Nr. V-767) nuostatas.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto veiklos 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“ (kartu su 2016 m.
rugsėjo 9 d. įsakymo pakeitimu Nr. V-767), 1 priedo 1.2 priemonės „Gerinti
profesinio mokymo įstaigų infrastruktūrą ir materialinį aprūpinimą“ 1.2.1 veiklą
„Profesinio mokymo įstaigų infrastruktūros plėtros projektų vykdymas“ ir 5
priede numatytus pareiškėjus.

