PRITARTA
2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2016 m. vasario
18 d. posėdyje (Patvirtinta posėdžio
protokolu Nr. 44P-12 (14))
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO 2016 M. VASARIO 18 D. POSĖDŽIO
NUTARIMAS NR. 44P-12.1 (14)
Vilnius
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų
programa) stebėsenos komitetas (toliau – Komitetas) n u t a r i a:
1) pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos pakeitimo (pridedama).
2) pritarti pasiūlymui dėl Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos 2015–2018 m.
plano (pridedama).
3) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.4 „Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo
sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus,
negalios ir kitų pagrindų principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti
diskriminavimo apraiškas” Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus
nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Valstybinės moterų ir vyrų
lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams,
patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 13 d.
įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos
įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), 6.4
priemonę „Stiprinti moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą vietos savivaldos lygmeniu“.*
* Vertinama projekto atitiktis Veiksmų plano 6.4 priemonei „Stiprinti moterų ir vyrų lygybės
užtikrinimą vietos savivaldos lygmeniu“ (toliau – Veiksmų plano priemonė), projekto vykdytojo atitiktis
Veiksmų plano priemonėje nurodytam atsakingam vykdytojui ir partnerių atitiktis Veiksmų plano priemonėje
nurodytoms kitoms įgyvendinančiosioms institucijoms.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas taip pat ir projekto įgyvendinimo metu.

4) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant
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sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką
senėjimą” Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-617
„Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ vieno projektų atrankos kriterijaus
nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-815, 1 priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo
krypties aprašas“ ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ ir (arba) 5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos
ligų mažinimo“ nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
veiksmų plano 1 priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 21 punkte iškelto tikslo, 22.2 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina
24.4 papunktyje (veiklos, susijusios su gydytojų pulmonologų pritraukimu) numatytą priemonę (nustatytas
veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 29 punkte iškelto tikslo, 30.2 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina
33.1.6 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo
srities aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 20 punkte nustatyto tikslo, 21.1 papunktyje iškelto uždavinio ir
įgyvendina 23.4.3 papunktyje numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus) ir (arba) 21.2
papunktyje iškelto uždavinio ir įgyvendina 24.4 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų
vykdytojus).

5) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės
skatinimas“ konkretaus uždavinio 2.1.1 „Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų
infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos
infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka” Susisiekimo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ dviejų
projektų atrankos kriterijų keitimo:
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“
patvirtinimoDėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ (toliau – Programa), 5 tikslo „uUžtikrinti
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geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto
paslaugomis“ 1 uždavinį „pPlėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose
rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka siekia 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“, Programos 5 tikslo 1 uždavinioį
įgyvendinimo.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos naujos
kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) ,,Dėl Lietuvos Respublikos naujos kartos
interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo Dėl Lietuvos Respublikos naujos
kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo“, priedą „Lietuvos
Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano priemonių planas ir
siekiami rodikliai“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir galimi projekto vykdytojai atitinka Lietuvos Respublikos
naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) ,,Dėl Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto
prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo“, priedo „Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto
prieigos plėtros 2014–2020 m. plano priemonių planas ir siekiami rodikliai“ 1.1.1 priemonėje nurodytas
nurodytą projektą, projekto veiklas ir projekto vykdytojus ir galimus projektų vykdytojus:. Pprojekto veiklos
turi būti skirtos tik naujos kartos interneto prieigos (plačiajuosčio ryšio) infrastruktūros, jos naudojimo ir
investavimo į šią sritį galimybių studijai atnaujinti investicijų projektui parengti (projekto veiklos negali
būti skirtos infrastruktūros kūrimui).
Dėl remiamų veiklų pobūdžio, projektais nenumatoma prisidėti prie horizontaliųjų principų (lyčių
lygybės ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi ir jaunimo) įgyvendinimo stebėsenos rodiklių.

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-CPVA-V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ dviejų projektų atrankos
kriterijų keitimo:
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 ir verslo
poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti paslaugų
gavėjus jomis naudotis“ (toliau – 2 tikslas) 1 uždavinį „Perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau
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viešųjų ir administracinių paslaugų ir plėtoti jų funkcionalumą, siekti, kad administracinės
paslaugos būtų teikiamos per vieną prieigos tašką, plėtoti tarpvalstybiniu lygmeniu teikiamas
elektronines paslaugas, skatinti gyventojus jomis naudotis“ arba 3 uždavinį „Diegti IRT
sprendinius, didinančius viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinančius gyventojus
aktyviau juose dalyvauti“ (toliau – 3 uždavinys) arba 4 uždavinį „Plėtoti transporto ir
erdviniams duomenims tvarkyti skirtas elektronines paslaugas ir IRT produktus“ (toliau – 4
uždavinys).*
* Vertinama, ar projektas siekia Programos 2 tikslo 1 uždavinio arba 3 uždavinio arba 4 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. rugpjūčio 12
d. nutarimu Nr. 840 „Dėl 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“, pakeitimo“ (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“ arba Prioritetinių elektroninių
paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-528(1.5 E) „Dėl Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 3-470(1.5 E) „Dėl
Prioritetinių elektroninių paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų sąrašas), nurodytas elektronines paslaugas ir
(arba) sprendimus ir prie jų nurodytus vykdytojus.*
* Vertinama, ar projektas, jo veiklos ir projektoų 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“ arba bent vieną iš Elektroninių paslaugų sąraše nurodytų elektroninių paslaugų ir
(arba) sprendimų ir prie jų nurodytą vykdytoją.
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7) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės
skatinimas“ konkretaus uždavinio 2.2.2 „Padidinti IRT paklausą ir naudojimą gyventojų tarpe“
Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 02.2.2-CPVA-V-524 „Gyventojų
skatinimas

išmaniai

naudotis

internetu

atnaujintoje

viešosios

interneto

prieigos

infrastruktūroje“ 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) 1 tikslo „Mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį ir
skatinti juos įgyti žinių ir įgūdžių, kad jie sėkmingai ir visapusiškai naudotųsi IRT“ 1 uždavinį
„Skatinti Lietuvos gyventojų grupes, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo kompiuteriais
ir internetu, įgyti reikiamų žinių ir jas taikyti įvairių sričių veikloje, įtraukti į šią veiklą ir vietos
bendruomenes“ (toliau – 1 uždavinys) arba 5 tikslo „Užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis“ 3 uždavinį
„Atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą viešosiose bibliotekose“ (toliau – 3
uždavinys).*
* Vertinama, ar projektas siekia Programos 1 tikslo 1 uždavinio arba 5 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 2016 m. sausio 20 d.
nutarimu Nr. 84 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo 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“ pakeitimo“ (toliau – Tarpinstitucinis veiklos planas),
1.1.2 priemonę „Skatinti gyventojus naudotis IRT, į šią veiklą įtraukti ir vietos bendruomenes“
(toliau – 1.1.2 priemonė) arba 5.3.2 priemonę „Atnaujinti ir plėtoti viešosios prieigos kompiuterių ir
interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas viešosioms bibliotekoms dalyvauti
gyventojų skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose
skaitmeninės informacijos iniciatyvose“ (toliau – 5.3.2 priemonė).*
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* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir galimi projekto vykdytojai atitinka Tarpinstitucinio
veiklos plano 1 priedo „Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos
skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano tikslai, uždaviniai, priemonės,
asignavimai ir įgyvendinančios institucijos“ 1.1.2 priemonę arba 5.3.2 priemonę.

8) 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-CPVA-V-528 „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo:
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 2016 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 84 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo 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“ pakeitimo“, (toliau – Tarpinstitucinis
veiklos planas) 2.4 uždavinio „plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas
elektronines paslaugas ir IRT produktus“ 2.34.1 priemonę „pPerkelti į skaitmeninę erdvę transporto
srities administracines paslaugas“ ir (ar) 2.4.2 priemonę „sukurti eismo saugos, kontrolės ir
stebėsenos informacines sistemas”.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir galimi projekto vykdytojai atitinka Tarpinstitucinio
veiklos plano 1 priedo „Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano tikslai, uždaviniai,
priemonės, asignavimai ir įgyvendinančios institucijos“ 2.34.1 priemonę „pPerkelti į skaitmeninę erdvę
transporto srities administracines paslaugas“ ir (ar) 2.4.2 priemonę „sukurti eismo saugos, kontrolės ir
stebėsenos informacines sistemas”.

9) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1
„Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies
6

dioksido išmetimus“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-513
„Darnaus judumo sistemų kūrimas“ dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos patvirtinimo“, 3 tikslo ,,Skatinti vietinio (miestų ir priemiesčių) transporto sistemos
darnumą“ 1 uždavinį ,,Skatinti miestus parengti ir įgyvendinti darnaus judumo mieste planus“.*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
patvirtinimo“, 3 tikslo 1 uždavinį.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 3.1.1 papunktyje nurodytus projektus,
projektų veiklas ir projekto vykdytojus.

10) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1
„Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-515
„Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ keturių projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos patvirtinimo“, 4 tikslo ,,Padidinti energijos vartojimo transporte efektyvumą ir sumažinti
neigiamą transporto poveikį aplinkai“ 3 uždavinį „Didinti energijos vartojimo efektyvumą – skatinti
alternatyvių energijos šaltinių (degalų) naudojimą transporte, sukurti tam reikalingą infrastruktūrą ir
atnaujinti viešojo transporto parką“.*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
patvirtinimo“, 4 tikslo 3 uždavinį.
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2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 4.3.2 papunktyje nurodytus projektus,
projektų veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Šalia valstybinės reikšmės
kelių numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3-173 (1.5 E) ,,Dėl Viešosios
elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijų ir Šalia valstybinės reikšmės kelių
numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projekto įgyvendinimo vieta atitinka Šalia valstybinės reikšmės kelių numatomų
įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3-173 (1.5 E) ,,Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros
plėtros rekomendacijų ir Šalia valstybinės reikšmės kelių numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo
prieigų plano patvirtinimo“.
Taikoma 1 veiklai.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti savivaldybės elektromobilių
įkrovimo prieigų planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu, ir / arba darnaus judumo mieste
planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka savivaldybės elektromobilių
įkrovimo prieigų planą ir / arba darnaus judumo mieste planą.
Taikoma 2 veiklai.

11) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.2.1 „Pagerinti mokinių
ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“ Švietimo ir mokslo
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.2.1-ESFA-V-706 „Švietimo vertinimo ir
stebėsenos sistemų sukūrimas“ dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Kokybės kultūros plėtros
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 19
d. įsakymu Nr. V-1196 „Dėl Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano patvirtinimo“ nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veikla ir pareiškėjas atitinka Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1196
„Dėl Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano patvirtinimo“ 1.2.4.2 papunktyje nurodytą priemonę ir
pareiškėją.
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Šis projektų atrankos kriterijus taikomas veiklai „neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Informacinių ir komunikacinių
technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
V-436 „Dėl informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį
mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ nuostatas (pakeista 2016 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. V-45 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl
informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–
2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo”).*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Informacinių ir komunikacinių
technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl
informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 1 priedo 2.1.4, 2.2.4, 2.3.2, 2.3.4 papunkčiuose nurodytų veiklų ir
pareiškėją, kuris įvardytas 2016 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį
ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 priede.
Papunktis 2.2.4 taikomas veiklai „ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo
vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas”;
Papunkčiai 2.1.4, 2.3.2, 2.3.4 taikomi veiklai „bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos
sistemos plėtra (mokinių pasiekimų vertinimas)“.

12) 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“ Ūkio ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“ trijų projektų atrankos
kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Investicijų skatinimo ir
pramonės plėtros 2014–2020 metų programos veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (toliau – Veiksmų planas), 2.5 arba 2.6 punktus.*
* Vertinama, ar projektas, jo veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Veiksmų plano 2.5 arba 2.6
punktus.

2. 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
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prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieną šioje programoje
nustatytos krypties prioriteto veiksmų plano priemonę „Smartparkas LT“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos nuostatas ir atitinka bent vieną konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą priemonę
„SmartParkas LT“.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pritraukti investuotojai į pramonės parką arba LEZ
yra įmonės, vykdančios MTEPI veiklas ir atitinkančios 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 vieną šioje programoje nustatyto
prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.*
* Vertinama, ar pareiškėjas pateikė pagrįstą koncepciją, kad pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu
ir 5 metus po projekto veiklų įgyvendinimo užtikrins, kad pagal priemonę „Smartparkas LT“ į pramonės
parką arba LEZ pritraukti investuotojai bus įmonės, vykdančios MTEPI veiklas ir atitinkančios Prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios
specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir bent vieną konkretaus
prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą.

13) 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“ Ūkio ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ penkių projektų atrankos
kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 (toliau – Veiksmų planas),
įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka Veiksmų plano 3 tikslo „Skatinti vertės tinklų kūrimą,
plėtrą ir jų tarptautiškumą“ 3.2 uždavinio „Skatinti klasterių plėtrą ir integraciją į tarptautinius vertės
kūrimo tinklus“ 3.2.4 veiksmą „Teikti finansavimą verslo tarptautinei tinklaveikai, dalyvavimui
tarptautiniuose MTEPI projektuose ir tarptautinių partnerių paieškai”.

2. 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
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(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 19.1 tikslo įgyvendinimo ir atitinka bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent
vieną prioriteto teminį specifiškumą.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, vykdantis MTEPI
veiklą ir ją deklaruojantis Lietuvos statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius, tuomet bent vienas jo narys, išskyrus mokslo ir studijų instituciją, turi vykdyti
MTEPI veiklą ir ją deklaruoti Lietuvos statistikos departamentui).*
* Vertinama, ar pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris vykdo MTEPI veiklą ir teikia MTEP statistinę
ataskaitą MT-02 „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita“ (toliau – ataskaita)
Lietuvos statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent
vienas jo narys, išskyrus mokslo ir studijų instituciją, vykdo MTEPI veiklą ir teikia ataskaitą Lietuvos
statistikos departamentui).
Vertinama remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija ir Lietuvos statistikos departamentui
teiktos ataskaitos kopija už paskutinių vienerių finansinių metų laikotarpį arba už pareiškėjo (arba
pareiškėjo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius) veikimo laiką (jei pareiškėjas (arba
pareiškėjo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius) veikia trumpiau nei vienerius metus) iki
paraiškos pateikimo ir dokumentu (elektroniniu laišku, kuriuo patvirtinamas ataskaitos pateikimo ir
priėmimo Lietuvos statistikos departamentui faktas), patvirtinančiu šios ataskaitos pateikimą Lietuvos
statistikos departamentui.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kurio 1 finansinių
metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo
trumpiau nei 1 finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. Eur (jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius, tuomet bent vieno jo nario 1 finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo
įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau nei 1 finansinius metus) yra ne mažesnė
kaip 50 tūkst. Eur).*
* Siekiama paskatinti tarptautinių MTEPI iniciatyvų projektų įgyvendinimą, todėl vertinama, ar
pareiškėjas yra finansiškai pajėgus, t. y. ar jo 1 finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo
įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei 1 finansinius metus) yra ne mažesnė kaip
50 tūkst. Eur (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario 1
finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo
trumpiau nei 1 finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. Eur).
Pareiškėjo arba jo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, apyvarta tikrinama pagal
patvirtintus paskutinių finansinių metų arba laikotarpio nuo įregistravimo dienos iki paraiškos pateikimo
dienos, jei pareiškėjas arba jo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, veiklą vykdo trumpiau
nei 1 finansinius metus, finansinės atskaitomybės dokumentus.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą.
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5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo veiklos ir (arba) projekto, kuriam
ieškoma partnerių, pobūdis atitinka tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį
specifiškumą.*
* Priemone siekiama paskatinti tarptautinių MTEPI iniciatyvų vykdymą, todėl vertinama, ar
pareiškėjo vykdoma veikla atitinka renginio tematiką.
Vertinama pagal pareiškėjo paraiškoje pateiktą informaciją, pardavimo pajamų struktūrą, renginio
aprašymą/ programą ir pan.

14) 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“ Ūkio ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ veiklų vykdymo ne Lietuvoje,
o kitose Europos Sąjungos šalyse.
15) 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“ Ūkio ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas” trijų projektų atrankos
kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 (toliau – Veiksmų planas),
įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka Veiksmų plano 2 tikslo „Didinti verslo inovacinį
potencialą“ 2.2 uždavinio „Skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ 2.2.1 veiksmą „Teikti ūkio subjektams
finansavimą pramoninės nuosavybės teisių apsaugai“.

2. 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 19.1 tikslo įgyvendinimo ir atitinka bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent
vieną prioriteto teminį specifiškumą.
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3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Patentuojamas išradimas / registruojamas dizainas
turi komercinį potencialą. *
* Vertinama, ar patentuojamas išradimas / registruojamas dizainas turi komercinį potencialą,
įvertinant patentuojamo išradimo / registruojamo dizaino pagrindu kuriamo produkto konkurencingumą,
atsižvelgiant į konkurencinę aplinką, rinkos tendencijas, rinkos pasiskirstymą, prognozes, potencialius
vartotojus, taip pat produkto vystymo verslo strategiją, siekiant jį pateikti numatytoms rinkoms ir užtikrinti jo
sėkmę. Finansavimas išradimams patentuoti / dizainui registruoti bus skiriamas atlikus ekspertinį vertinimą.
Bus finansuojamas tokių išradimų patentavimas / dizaino registravimas, kuriuos ekspertai, atsižvelgę į
įvairių aplinkybių (išradimo sritį, konkurencinę aplinką, pareiškėjo patirtį komercinant išradimus,
komercinimo planą ir pan.) visumą, įvertins kaip turinčius pakankamą komercinį potencialą (pvz.,
numatomas reikšmingas paramą gavusio projekto vykdytojo pajamų padidėjimas iš išradimo/ dizaino
komercinimo).
Tinkamuose finansuoti projektuose turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodomas produkto unikalumas,
patrauklumas vartotojui, rinkos dydis, technologijos gyvybingumas, investicijų į išradimo patentavimą /
dizaino apsaugą grąža ir pan. aspektai.

16) 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“ Ūkio ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas” veiklų vykdymo ne
Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse.
17) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių
žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“ penkių
projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 (toliau – Veiksmų planas),
įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veikla atitinka Veiksmų plano 1 tikslo „Plėtojant naujas žinias ir jų
pritaikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 1.1 uždavinio „Plėtoti aukšto lygio žinias, mokslinius tyrimus,
eksperimentinės plėtros veiklą“ 1.1.4 veiksmą „Teikti finansavimą ūkio subjektų darbuotojų, vykdančių
MTEP veiklą (inžinierių, technologų), technologiniams įgūdžiams tobulinti užsienio MTEPI centruose“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra įmonė, kuri vykdo MTEPI veiklą ir
teikia MTEP statistinę ataskaitą MT-02 „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė
ataskaita“ Lietuvos statistikos departamentui. *
* Vertinama, ar pareiškėjas yra įmonė, kuri vykdo MTEPI veiklą ir teikia MTEP statistinę ataskaitą
MT-02 „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita“ (toliau – ataskaita) Lietuvos
statistikos departamentui.
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Vertinama remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija, Lietuvos statistikos departamentui
teiktos ataskaitos kopija už paskutinių vienerių finansinių metų laikotarpį arba už įmonės veikimo laiką (jei
įmonė veikia trumpiau nei vienerius metus) iki paraiškos pateikimo ir dokumentu (elektroniniu laišku, kuriuo
patvirtinamas ataskaitos pateikimo ir priėmimo Lietuvos Statistikos departamentui faktas), patvirtinančiu
šios ataskaitos pateikimą Lietuvos statistikos departamentui.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra įmonė, kurios vidutinės metinės
pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo
įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne
mažesnės kaip 145 000 Eur.*
* Vertinama, ar pareiškėjas yra įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos pagal pateiktus trejų
finansinių metų iki paraiškos pateikimo arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė
vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne
mažesnės kaip 145 000 Eur.
Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės
aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos skyriams ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui.
Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro ir (arba) pareiškėjo pateiktų
patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Lietuvos statistikos departamentui deklaruotų
pareiškėjo trejų finansinių metų iki paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo
(jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu trejus metus) vidutinių metinių MTEP išlaidų dydis (Eur).*
* Vertinamas Lietuvos statistikos departamentui deklaruotų pareiškėjo trejų finansinių metų iki
paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu trejus
metus) vidutinių metinių MTEP išlaidų dydis (Eur).
Vertinama remiantis Statistikos departamentui teiktos statistinių ataskaitų formos MT-02 „Mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita“ kopijoje pateikta informacija.
Aukštesnis balas suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių metinės vidutinės MTEP išlaidos už trejus
metus iki paraiškos pateikimo arba už laiką nuo įmonės įregistravimo (Eur) yra didesnės.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo vykdoma MTEPI veikla atitinka
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos (toliau – sumanios
specializacijos programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d.
nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų
plano teminį specifiškumą.*
* Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendina pareiškėjai, kurių vykdoma MTEPI
veikla atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį
specifiškumą.
Jeigu atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų.
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18) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių
žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“ veiklų
vykdymo ne Europos Sąjungos šalyse.
19) su išlyga1 pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.1
„Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose”
Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų
ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus
keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d.
nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programos patvirtinimo“,
arba Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo
didinimo programos patvirtinimo“, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos
prioritetų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų“, arba Aplinkos ministerijos
2014–2016 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto LR Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-69 „Dėl Aplinkos ministerijos 2014–2016 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“, arba Aplinkos ministerijos 2015–2017 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto LR Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. D1-72
„Dėl Aplinkos ministerijos 2015–2017 metų strateginio veiklos plano“, nuostatoms.*
* Vertinama:
ar projekto vykdytojas atitinka Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų
modernizavimo finansavimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) 26 punkte nustatytą projekto
vykdytoją ir ar projektu prisidedama bent prie vieno Programos 17 punkte nurodytų programos uždavinių:
„17.1. užtikrinti Programos reikalavimus atitinkančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
projektų finansavimą ir įgyvendinimą – teikti lengvatinius kreditus ir kitą įstatymų nustatytą valstybės
paramą butų ir kitų patalpų savininkams, skatinti butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą įgyvendinti
energiją taupančias priemones;
17.2. plėtoti visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą pastatų energinio naudingumo didinimo, jų
1

Patvirtintas priemonės Nr. 04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo
skatinimas“ projektų atrankos kriterijaus pakeitimas įsigalios tą dieną, kai įsigalios LRV 2016 m. vasario 18 d.
nutarimas Nr. 152 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl viešųjų
pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo” pakeitimo”.
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atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo klausimais“;
arba
ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl
Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, 29 punkte18.2 papunktyje
nurodytą projekto vykdytoją ir jam priskirtą funkciją.
„29. Pagal Programą įgyvendinamų savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo
projektų stebėseną aplinkos ministro nustatyta tvarka vykdo ir šių pastatų energinio efektyvumo didinimo
proceso dalyvių (savivaldybių paskirtų atsakingų asmenų ar savivaldybės programos įgyvendinimo
administratorių) mokymą ir švietimą organizuoja viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra.“
arba
ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų
veiklos prioritetų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų“, 3.1 prioritetinės krypties „Energijos
vartojimo efektyvumo didinimas (daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų pastatų renovavimas, šilumos ir
kitos viešosios infrastruktūros tinklų modernizavimas)“ įgyvendinimo pažangos lentelės 3.1.3 papunktyje
nurodytą atsakingą instituciją ir jai priskirtą funkciją:.

Svarbiausi darbai
3.1.3.

Atsakinga institucija

Užtikrinti daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) Aplinkos ministerija
projektų įgyvendinimo kokybę statybos metu
(Valstybinė teritorijų planavimo ir
tikrinant statybos produktų ir statybos darbų technologijos statybos inspekcija)
atitiktį statinio projektui

arba
ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka Aplinkos ministerijos 2014–2016 metų strateginio
veiklos plano, patvirtinto LR Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D169 „Dėl Aplinkos ministerijos 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 3 strateginio tikslo
„Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas (03 37)“ programos
vykdytojus ir jiems priskirtas funkcijas: „Daugiabučių namų modernizavimo srityje:
Bus įgyvendinamas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tikslas − skatinti
daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus atnaujinti ir modernizuoti namus, didinant jų energetinį
naudingumą ir sukurti ilgalaikį gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) proceso rėmimo ir
finansavimo mechanizmą, vykdoma modernizavimo stebėsena ir kokybės kontrolė.
[...]
Programos vykdytojai
Šią programą vykdys [...] Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Būsto energijos taupymo
agentūra [...].“
arba
ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka Aplinkos ministerijos 2015–2017 metų strateginio
veiklos plano, patvirtinto LR Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. D172 „Dėl Aplinkos ministerijos 2015–2017 metų strateginio veiklos plano“, 3 strateginio tikslo „Teritorijų
planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas (03 37)“ programos vykdytojus ir jiems
priskirtas funkcijas:
„Daugiabučių namų ir viešųjų pastatų modernizavimo srityje:
[...]
Numatoma vykdyti daugiabučių namų ir viešosios paskirties pastatų energinio efektyvumo didinimo
proceso dalyvių mokymą ir švietimą, konsultavimą investicijų planų rengimo ir įgyvendinimo klausimais,
vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę.
[...]
Programos vykdytojai
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Šią programą vykdys [...] Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Būsto energijos
taupymo agentūra [...].“

20) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.2.1 „Sumažinti
sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų
saugojimą” Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų
tvarkymo sistemos valdymas“ vieno projektų atrankos kriterijaus nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23
d. nutarimu Nr. 1427 „Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos patvirtinimo” (toliau
– Programa), 22 punkto nuostatas.*
* Vertinama, ar projekto vykdytojas ir veikla, atitinkanti Programos 22 punkte numatytą antrojo
Programos uždavinio 5 priemonę „Išimti radioaktyviąsias atliekas iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų
saugyklos ir perduoti jos teritoriją nekontroliuojamai naudoti“, prisideda prie Programos 1 priede
„Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų ir jų siekiamų
reikšmių sąrašas“ numatytų tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų Nr. P-1-2-14 „Pasirengimas nutraukti
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą (Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos
eksploatavimo nutraukimo licencijos gavimas)“ ir Nr. P-1-2-15 „Radioaktyviųjų atliekų išėmimas ir
išgabenimas į IAE ir Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijos sutvarkymas, siekiant
panaikinti jos teritorijos kontrolę radiaciniu požiūriu“ reikšmių pasiekimo.

Komiteto pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas
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