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

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

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 03.1.1-IVG-T-838 „Dalinis palūkanų
kompensavimas“;
Nr. 03.3.1-IVG-T-839 „Dalinis palūkanų
kompensavimas“;
Nr. 04.2.1-IVG-T-840 „Dalinis palūkanų
kompensavimas“

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

3.1.1 konkretaus uždavinys „Padidinti
verslumo lygį“ priemonės:
Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo
konsultantas LT“;
Nr. 03.1.1-LVPA-V-815 „Verslumas LT“;
Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“.
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Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

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

3.3.1 konkretaus uždavinys „Padidinti MVĮ
produktyvumą“ priemonės:
Nr. 03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“;
Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“;
Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“;
Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“;
Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“;
Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“
4.2.1 konkretaus uždavinys „Sumažinti
energijos vartojimo intensyvumą pramonės
įmonėse “ priemonės:
Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys
energijos ištekliai pramonei LT+“;
Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“
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Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

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

Priemonei Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis
palūkanų kompensavimas“ skirta 19,27
mln. eurų;
Priemonei
palūkanų
mln. eurų;
Priemonei
palūkanų
mln. eurų.

Projektų atrankos būdas:

Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis
kompensavimas“ skirta 8,69
Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis
kompensavimas“ skirta 4,34

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

Ūkio ministerija

Pagal priemonę remiamos veiklos:

-

dalinis
palūkanų
kompensavimas
smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau
– SVV subjektai) pagal priemonę Nr. 03.1.1IVG-T-809
„Dalinis
palūkanų
kompensavimas“;
dalinis palūkanų kompensavimas labai
mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms
(toliau – MVĮ) pagal priemonę Nr. 03.3.1-IVGT-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“;
paskolų ir finansinės nuomos (lizingo)
sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms
(technologiniams
sprendimams),
įgalinantiems
didinti
įmonių
energijos
vartojimo efektyvumą, diegti, dalinis palūkanų
kompensavimas pramonės įmonėms pagal
priemonę Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis
palūkanų kompensavimas“.
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Galimi pareiškėjai:

Pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-809 – SVV;
Pagal priemonę Nr. 03.3.1-IVG-T-810 – MVĮ;
Pagal priemonę Nr. 04.2.1-IVG-T-811 –
pramonės įmonės.

Priemonės finansavimo forma:

Visuotinė dotacija

Priemonės suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Palūkanos pagal šias priemones nebus
kompensuojamos paskolos gavėjams pagal
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos finansų inžinerijos
priemonę „Verslumo skatinimas“ ir veiksmų
programos finansinę priemonę „Verslumo
skatinimas 2014–2020“, kadangi šioms
priemonėms palūkanos bus dalinai
kompensuojamos pagal Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos visuotinės dotacijos
priemonę Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos
verslo pradžiai“.
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Siekiami rezultatai:

Pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-809:
„Verslumo lygis: įmonių ir fizinių asmenų,
tenkančių 1000 gyventojų, skaičius“ –
48,00;
Pagal priemonę Nr. 03.3.1-IVG-T-810:
„Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis,
sukurta
MVĮ,
tenkanti
vienam
darbuotojui“ – 17 726 EUR per metus ;
Pagal priemonę Nr. 04.2.1-IVG-T-811:
„Energijos suvartojimo intensyvumas
pramonės įmonėse“ – 152,90 kg naftos
ekvivalento 1000 eurų.
(siekiami rezultatai numatomi pasiekti 2023 m.
gruodžio 31 d.)
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

SVV subjektas yra gavęs finansų įstaigos arba per
sutelktinio finansavimo platformą suteiktą investicinę
arba apyvartinę paskolą arba yra sudaręs finansinės
nuomos (lizingo) sutartį
arba
MVĮ yra gavusi finansų įstaigos suteiktą investicinę
paskolą pagal ES SF lėšomis finansuojamą skolinę
finansinę priemonę produktyvumui didinti
arba
pramonės įmonei finansų įstaiga yra suteikusi paskolą
arba pramonės įmonė yra sudariusi finansinės
nuomos (lizingo) sandorį.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų
kompensavimas“ veiklas, vertinama, ar SVV subjektas yra gavęs finansavimą
pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę
finansinę priemonę ar portfelinės garantijos paskoloms bei lizingo sandoriams
priemonę
arba
ar SVV subjektas yra gavęs garantuotą UAB „Investicijų ir verslo garantijos (toliau
-INVEGOS) individualia garantija paskolą arba jam suteiktas INVEGOS
individualia garantija garantuotas finansavimas finansinės nuomos (lizingo) būdu
iš finansų įstaigos nuosavų lėšų, valstybės biudžeto lėšų
arba
ar SVV subjektas yra gavęs negarantuotą investicinę paskolą arba jam suteiktas
negarantuotas finansavimas finansinės nuomos (lizingo) būdu iš finansų įstaigos
nuosavų lėšų arba per sutelktinio finansavimo platformą,
ar SVV subjektas yra gavęs paskolą arba jam suteiktas finansavimas finansinės
nuomos (lizingo) būdu iš valstybės biudžeto lėšų.
arba
ar SVV subjektui, kuriam buvo priimtas teigiamas sprendimas dalinai
kompensuoti palūkanas pagal visuotinės dotacijos priemonės Nr. VP2-2.3-ŪM02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas” veiklas, sprendimu patvirtinta dalinio
palūkanų kompensavimo suma nebuvo išmokėta arba buvo išmokėta nepilnai
(išskyrus tuos SVV subjektus, kurie gavo paskolas pagal 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonę
„Verslumo skatinimas“).
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama pagal finansų įstaigos ar sutelktinio finansavimo platformos
operatoriaus pateiktą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties
kopiją (visais atvejais) ir pagal priimtą teigiamą sprendimą dalinai
kompensuoti palūkanas pagal visuotinės dotacijos priemonės Nr. VP2-2.3ŪM-02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas” veiklas (jei taikoma) bei pagal
INVEGOS rašytinę garantiją (taikoma garantuotų INVEGOS individualia
garantija paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sandorių atveju).
Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis
palūkanų kompensavimas“ veiklas, būtina įsitikinti, kad investicinė paskola
MVĮ yra suteikta pagal ES SF lėšomis finansuojamą Veiksmų programos
3.3.1 konkretaus uždavinio skolinę finansinę priemonę, t. y. ar suteikta
investicinė paskola įmonių investicijoms į naujų gamybos technologinių linijų
įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimui,
įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos
technologinėms linijoms diegimui ar esamų modernizavimui, įrengimui,
modernių ir efektyvių technologijų diegimui paslaugų sektoriuose, taip pat
užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą. Vertinama
pagal finansų įstaigos pateiktą sutarties kopiją.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis
palūkanų kompensavimas“ veiklas, būtina įsitikinti, kad finansavimas pagal
paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį su finansų įstaiga yra skirtas
įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms
didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti.
Vertinama pagal finansų įstaigos pateiktą paskolos ar finansinės nuomos
(lizingo) sutarties kopiją ir energijos vartojimo audito ataskaitą.
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Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

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

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

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

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

28,962 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

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

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

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

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

Siekiami rezultatai:

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

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

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

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas
užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 4 punkto
nuostato įgyvendinimo – „Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo pagrindinis tikslas – skatinti ekonomikos konkurencingumą, apimantį ir į eksportą
orientuotos ekonominės veiklos, sukuriančios didesnę pridėtinę vertę ir naudojančios
pažangiąsias technologijas, plėtrą. Prekių ir paslaugų eksportas padeda didinti bendrąjį vidaus
produktą, užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą.“.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 30
punkto „Gairių 27 punkte nurodytos veiklos yra netaikomos į rinkas valstybių, taikančių
embargą, bet tik tiems eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams ir
paslaugoms, kuriems jos taiko šią priemonę“ nuostatos įgyvendinimo.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27
punkto „Numatomos tokios eksporto plėtros į prioritetines eksporto rinkas, išskyrus rinkas
valstybių, taikančių embargą, bet tik tiems eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams
ir paslaugoms, kuriems jos taiko šią priemonę, skatinimo veiklos...“ nuostatos įgyvendinimo.
Atitiktis šiam reikalavimui vertinama, vadovaujantis Ūkio ministerijos interneto svetainėje pateikta
informacija apie valstybes, taikančias embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos
produktams.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2015 m. rugsėjo 24 d. posėdyje.
2. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios
vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką
nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius
metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos
produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne
trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės
metinės pajamos per pastaruosius trejus finansinius metus arba per laiką nuo
MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu trejus finansinius
metus) pagal pateiktus paskutinės patvirtintos metinės finansinės
atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur, įgyvendinti
projekte numatytas veiklas.
Įmonės pajamos tikrinamos pagal patvirtintus paskutinės metinės finansinės
atskaitomybės dokumentus.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą.
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Teikiamas tvirtinti:

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

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

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

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos
produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama, ar pareiškėjas, kuris yra MVĮ, pats gamina produkciją, t. y. MVĮ
bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų turi
sudaryti pačios MVĮ pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas,
vertinant pagal pateiktus paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės
atskaitomybės dokumentus.
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Teikiamas tvirtinti:

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

4. Projekto efektyvumas.
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos
pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo
paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant
akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo) ir
prašomos finansavimo sumos. Projektai surikiuojami nuo efektyviausio (didžiausias
santykis tarp pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir
prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias santykis tarp pačių
pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo
sumos), suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos
įmonės, vidutinės įmonės.
Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)/projekto
finansavimas, kur
P – eksporto vertė paskutinių finansinių metų iki paraiškos pateikimo momento pagal
finansinės atskaitomybės duomenis;
N+1 – eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.
MVĮ eksporto vertė tikrinama pagal juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius,
produkcijos išgabenimą patvirtinančius ir kitus eksporto vertę nurodančius dokumentus.

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

Teikiamas tvirtinti:

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.
5. Pareiškėjas dalyvauja užsienio tarptautinėje (-ėse) parodoje (-ose), vykstančioje (iose) didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos Respublikos tikslinėje
eksporto rinkoje.
Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama, kurioje tikslinėje eksporto rinkoje vyks užsienio tarptautinė paroda.
Aukščiausias balas suteikiamas, kai užsienio tarptautinė paroda vyks vienoje iš šalių, nurodytų Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte – „Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir kitus valstybės resursus,
nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos Respublikos tikslinės eksporto rinkos: Švedija,
Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija,
Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika.“
Žemesnis balas suteikiamas, kai užsienio tarptautinė paroda vyks vienoje iš šalių iš trijų prioritetinių eksporto rinkų

grupių, nurodytų Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 21 punkte, išskyrus šalis, nurodytas Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte.
Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai užsienio tarptautinė paroda vyks šalyje, nenurodytoje Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairėse.
Jeigu įgyvendinant projektą planuojamos užsienio tarptautinės parodos vyks šalyse, nurodytose Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte, bei šalyse, nurodytose 21 punkte, arba šalyse, nenurodytose Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse, bus skaičiuojamas balų aritmetinis vidurkis.
Projekto įgyvendinimo metu šalis, kurioje vyks užsienio tarptautinė paroda negali būti keičiama į kitą šalį, už kurią
būtų suteiktas mažesnis balas paraiškos vertinimo metu. Šalies keitimas į šalį, už kurią būtų suteikiamas
aukštesnis balas, galimas.

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

Teikiamas tvirtinti:

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.
6. Pareiškėjo veiklos svarba Lietuvos aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų
verslo plėtrai.
Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama pareiškėjo produkcijos (gaminiai ir (ar) paslaugos), priskirtos aukštosioms ar vidutiniškai aukštoms
technologijoms, pardavimų dalis pareiškėjo pardavimų struktūroje paraiškos pateikimo metais.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas pareiškėjams, kurių produkcijos, priskirtinos aukštųjų ar vidutiniškai aukštų
technologijų sektoriams, pardavimų dalis pareiškėjo pardavimų struktūroje sudaro daugiau kaip 50 procentų.
Aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų sektoriai nustatyti vadovaujantis Komisijos reglamentu (EB) Nr.
251/2009 kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
295/2008 nuostatos dėl rengiant verslo struktūros statistiką teiktinų duomenų eilučių, priderinant jas prie pakeisto
produktų statistinio klasifikatoriaus pagal veiklos rūšis (CPA); Komisijos reglamentu (ES) 2015/2112 kuriuo dėl
duomenų eilučių pritaikymo, atliekamo peržiūrėjus produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA), iš dalies
keičiamas Reglamento (EB) Nr. 251/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 295/2008 nuostatos dėl verslo struktūros statistikos, I priedas ir Eurostato 2017 metų klasifikatoriumi
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Hightech_classification_of_manufacturing_industries.
Tęsinys kitoje skaidrėje.

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

Teikiamas tvirtinti:

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

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

Tęsinys.

Prie aukštųjų technologijų veiklos priskirtina veikla, patenkanti į šiuos Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (toliau – EVRK 2
red.) kodus: pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba (21);
kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26); orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba (30.3).
Prie vidutiniškai aukštų technologijų veiklos priskirtina veikla, patenkanti į šiuos ERVK 2 red.
kodus: chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20); elektros įrangos gamyba (27); niekur kitur
nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28); variklinių transporto priemonių, priekabų ir
puspriekabių gamyba (29); kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30) išskyrus įvairių tipų
laivų statybą (30.1) ir orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybą (30.3); medicinos ir
odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.5).

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

Teikiamas tvirtinti:

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.
7. Pareiškėjas dalyvauja projekte su ne mažiau kaip 5 MVĮ.

Šis kriterijus taikomas priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).

Būtina įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo metu vienoje tarptautinėje parodoje,
mugėje ir (ar) verslo misijoje dalyvauja ne mažesnė negu 5-ių MVĮ grupė.
Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad įmonės atitinka MVĮ apibrėžimą ir priemonės
aprašyme nustatytus reikalavimus paraiškos pateikimo ir naujos MVĮ įtraukimo į
projektą metu.

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

Teikiamas tvirtinti:

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdyje.
8. Galutinio naudos gavėjo – MVĮ – bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau
kaip 50 procentų pajamų sudaro paties galutinio naudos gavėjo pagamintos
lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.
Šis kriterijus taikomas priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama, ar galutinis naudos gavėjas, kuris yra MVĮ, pats gamina produkciją,
t. y. MVĮ bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų
turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas,
vertinant pagal pateiktus paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės
atskaitomybės dokumentus.
Atitiktis šiam kriterijui bus tikrinama paraiškos pateikimo metu ir naujos MVĮ
įtraukimo į projektą metu.

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

Teikiamas tvirtinti:

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

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

9. Pareiškėjo patirtis, organizuojant eksporto skatinimo veiklas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama pareiškėjo patirtis, įgyvendinant grupines eksporto skatinimo veiklas
(tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos) per pastaruosius 2 metus (iki
paraiškos pateikimo dienos).
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turi didesnę
veiklos patirtį organizuojant verslo misijas bei grupinį (dalyvavo ne mažiau kaip
5 įmonės be pareiškėjo) įmonių dalyvavimą tarptautinėse parodose, mugėse.

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

Teikiamas tvirtinti: Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

10. Pareiškėjas su MVĮ grupe dalyvauja tarptautinėje parodoje, mugėje, verslo misijoje,
vykstančioje didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos Respublikos tikslinėje
eksporto rinkoje.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis dalyvavimas
parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama, kurioje tikslinėje eksporto rinkoje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija.

Aukščiausias balas suteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks vienoje iš šalių, nurodytų Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte – „Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir kitus valstybės
resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos Respublikos tikslinės eksporto rinkos:
Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija,
Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika.“
Žemesnis balas suteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks vienoje iš šalių iš trijų prioritetinių
eksporto rinkų grupių, nurodytų Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 21 punkte, išskyrus šalis,
nurodytas Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte.
Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks šalyje, nenurodytoje Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse.
Jeigu įgyvendinant projektą planuojamos tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos vyks šalyse, nurodytose
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte, bei šalyse, nurodytose 21 punkte, arba šalyse,
nenurodytose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse, bus skaičiuojamas balų aritmetinis vidurkis.
Projekto įgyvendinimo metu šalis, kurioje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija, negali būti keičiama į kitą šalį,
už kurią būtų suteiktas mažesnis balas paraiškos vertinimo metu. Šalies keitimas į šalį, už kurią būtų suteikiamas
aukštesnis balas, galimas.

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

Teikiamas tvirtinti:

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

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

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

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Kuo daugiau galutinių naudos gavėjų yra labai mažos įmonės, tuo aukštesnis
balas suteikiamas.

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

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

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“

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

3.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“.
Priemonės:
Nr. 03.2.1-LVPA-K-801„Naujos galimybės LT”
NR. 03.2.1-LVPA-K-807 „VERSLO KLASTERIS LT“
NR. 03.2.1-IVG-T-825 „EXPO KONSULTANTAS LT“
NR. 03.2.1-LVPA-V-826 „TARPTAUTIŠKUMAS LT“.

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

2,540 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų
sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir
tyrimus.

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

Galimi pareiškėjai:

MVĮ

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

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

Siekiami rezultatai:

„Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės sertifikuotos produkcijos
eksporto padidėjimas“ (2023 m. – 14,64 proc.)

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

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

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas prisideda prie Gairių 4 punkto nuostatos įgyvendinimo –
„Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
pagrindinis tikslas – skatinti ekonomikos konkurencingumą, apimantį ir į eksportą
orientuotos ekonominės veiklos, sukuriančios didesnę pridėtinę vertę ir
naudojančios pažangiąsias technologijas, plėtrą. Prekių ir paslaugų eksportas
padeda didinti bendrąjį vidaus produktą, užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą.“.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Gairių 30 punkto „Gairių 27 punkte nurodytos
veiklos yra netaikomos į rinkas valstybių, taikančių embargą, bet tik tiems
eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams ir paslaugoms, kuriems jos
taiko šią priemonę“ nuostatos įgyvendinimo.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 17
punkto nuostatos įgyvendinimo – „Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros tikslai: išlaikyti
turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių,
rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą“.
Vertinama, ar ketinamo eksportuoti gaminio ar paslaugos sertifikavimas prisidės bent prie
vieno prioritetinio Lietuvos eksporto plėtros tikslo: išlaikyti turimas eksporto pozicijas
užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės
pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą įgyvendinimo.

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

Teikiamas tvirtinti:

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

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

2. Sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija.

Būtina įsitikinti, kad sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija.
Produkcija – pareiškėjo gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos
(neapima ateityje planuojamų gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti
paslaugų, išskyrus atvejus, jei pareiškėjas yra pasiekęs paskutinį pasiruošimo
gaminti gaminius ir (arba) teikti paslaugas etapą (parengti produktų, paslaugų
projektiniai dokumentai (eskizai, brėžiniai, planai ir panašiai), pagamintas
prototipas, beta versija ar bandomasis pavyzdys, gauti leidimai, licencijos ar
veiklos atestatas, jei tai būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ar kita)
ir per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos pradės gaminti ir (arba) teikti
paslaugas).
Duomenys tikrinami pagal pateiktus paskutinių finansinių metų metinės
finansinės atskaitomybės dokumentus (jei įmonė veikia mažiau nei 1 metus,
tuomet duomenys tikrinami pagal tarpinės finansinės atskaitomybės nuo
įmonės įsteigimo iki paraiškos pateikimo datos dokumentus).

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

Teikiamas tvirtinti:

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

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

3. Pareiškėjo eksporto augimo potencialas.

Vertinamos pareiškėjo planuojamo sertifikuoti produkto eksporto apimtys
vertine išraiška (faktiniai duomenys) ataskaitiniais prieš projekto pateikimą
metais ir jų dinamika (prognozė), vertinant šių rodiklių kasmetinius
prognozuojamus duomenis nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki 3 metai po
projekto įgyvendinimo. Jei pareiškėjas yra iki tol neeksportavusi įmonė,
vertinami nurodyti gamybos/teikiamos paslaugos eksporto apimčių augimo
rodikliai.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį
gamybos ir eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto apimties augimo
prognozes ir dinamiką.
Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį
turizmą) išvežimą į Europos Sąjungos (toliau – ES) šalis, tačiau neapima
reeksporto ir tranzito.

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

Teikiamas tvirtinti:

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

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

4. Eksporto rinkų ir (ar) produktų diversifikavimas.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant numatytas
įmonės gaminamos produkcijos pardavimas naujose rinkose (naujas rinkas
apima šalys, į kurias iki tol pareiškėjas nėra vykdęs eksporto, kuris neapima
reeksporto ir tranzito) arba kuriuos įgyvendinant įmonė į įsisavintas ar naujas
rinkas numato parduoti naujai gaminamus savo produktus.

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

Teikiamas tvirtinti:

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

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

4.5. Eksportą skatinančių projekto veiklų efektyvumas.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių efektyvumas, vertinant
santykį tarp planuojamo sertifikuoti produkto eksporto apimties skaitine išraiška
(sumuojant nuo projekto pabaigos iki 3 metai po projekto įgyvendinimo) ir
projekto vertės, yra didesnis.
Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį
turizmą) išvežimą į Europos Sąjungos (toliau – ES) šalis, tačiau neapima
reeksporto ir tranzito.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

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

5. Pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų
sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas
didžiausią eksporto potencialą turinčiai (-ioms) Lietuvos Respublikos
eksporto rinkai (-oms).
Vertinama, į kurią (-as) eksporto rinką (-as) pareiškėjas sertifikuos planuojamus eksportuoti gaminius ir paslaugas,
įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.
Aukščiausias balas suteikiamas, kai pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas, įskaitant
reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas vienai iš šalių, nurodytų Gairių 211 punkte – „Siekiant koncentruoti ribotus
finansinius ir kitus valstybės resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos Respublikos
tikslinės eksporto rinkos: Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos,
Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika.“
Žemesnis balas suteikiamas, kai pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas, įskaitant
reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas vienai iš šalių iš trijų prioritetinių eksporto rinkų grupių, nurodytų Gairių 21
punkte, išskyrus šalis, nurodytas Gairių 211 punkte.
Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas, įskaitant
reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas šaliai, nenurodytai Gairėse.
Jeigu įgyvendinant projektą pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas, įskaitant reikalingus
bandymus ir tyrimus, skirtas šalims, nurodytoms Gairių 211 punkte, bei šalims, nurodytoms 21 punkte, arba šalims,
nenurodytoms Gairėse, bus skaičiuojamas balų aritmetinis vidurkis.
Projekto įgyvendinimo metu negalimas numatomo atlikti planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimo
(įskaitant bandymus ir tyrimus) keitimas į sertifikavimą pagal standartą, galiojantį kitoje šalyje, už kurią būtų suteiktas
mažesnis balas paraiškos vertinimo metu. Sertifikavimo keitimas į sertifikavimą pagal standartą, galiojantį šalyje, už
kurią būtų suteikiamas aukštesnis balas, galimas.

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.
Pagrindimas:
Siekiant įgyvendinti priemonės tikslą – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą
planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, dalis veiklų bus vykdomos ne Lietuvoje, o
kitose ES šalyse. Tokiu atveju, kai nebus galimybės įsigyti kompleksinę sertifikavimo
paslaugą, pareiškėjas privalės pats vykti į kitą ES šalį ir vežti sertifikuojamus gaminius
sertifikuoti į kitose ES šalyse veikiančias sertifikavimo įstaigas.

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

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų
darbuotojams“

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

9.4.3 konkretus uždavinys „Didinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą“. Priemonės:
Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“;
Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“;
Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo
ir plėtros mechanizmai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“.

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

25,23 mln. Eur.

Projektų atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į
gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos
tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

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

Ūkio ministerija (09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų
darbuotojams“)

Galimi pareiškėjai:

užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų)
juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos
Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio
investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės)
įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės finansavimo
forma:
Priemonės suderinamumas
su kitomis priemonėmis:

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

Siekiami rezultatai:

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

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

1. Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m.
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d.
nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų
programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), nuostatas.
Vertinama, ar projektai prisidės prie pirmojo Programos tikslo „Didinti tiesiogines
investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ ir trečiojo Programos tikslo „Sudaryti
sąlygas įmonių darbuotojams prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir
Aaprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ antrojo
uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo
tobulinimo priemones“ įgyvendinimo.
Bus vertinamas projekto veiklų atitikimas siekiant šių Programos pirmojo tikslo
„Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ nuostatų
įgyvendinimo: „Diegiant naujas technologijas ir kuriant darbo vietas, reikalingas
papildomų kompetencijų, būtina darbo jėgą kuo greičiau pritaikyti prie naujų
pažangiųjų technologijų“.
Bus vertinamas projekto veiklų atitikimas siekiant šių trečiojo Programos trečiojo
tikslo „Sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams prisitaikyti prie kintančių
ekonomikos sąlygų ir Aaprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais
ištekliais“ antrojo uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių
kompetentingumo tobulinimo priemones“ nuostatų įgyvendinimo: „Užsienio
investuotojai, investuojantys Lietuvoje, susiduria su poreikiu suteikti savo
darbuotojams specifinių kompetencijų“.

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Kriterijus patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. kovo 30 d. nutarimu
Nr. 44P-2.1 (24).

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

2. Pareiškėjo (investuotojo) privačių investicijų dydis į Lietuvoje per 3 metus iki
paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos įgyvendintą, šiuo
metu įgyvendinamą ar planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėn. laikotarpį nuo iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto
sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos įgyvendinti investicijų
projektą paslaugų ar gamybos sektoriuje yra ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur
(trys milijonai eurų) arba tokio investicijų projekto metu sukurta (planuojama
sukurti) ne mažiau kaip 50 darbo vietų visu etatu neterminuotam laikotarpiui,
arba visų pareiškėjo (investuotojo) darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis (bruto) per 3 metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje
institucijoje dienos arba laiką nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos
(jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą mažiau negu trejus metus), arba
per projekto įgyvendinimo laikotarpį yra (planuojama, kad bus) ne mažiau kaip
1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos
Respublikoje.
Tęsinys kitoje skaidrėje.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
Vertinama, ar investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje per 3 metus iki
paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos įgyvendintą, šiuo metu
įgyvendinamą ar planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėn. laikotarpį nuo projekto
sutarties pasirašymo dienos įgyvendinti investicijų projektą paslaugų ar gamybos
sektoriuje yra ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų) arba tokio
investicijų projekto metu sukurta (planuojama sukurti) ne mažiau kaip 50 darbo
vietų visu etatu neterminuotam laikotarpiui, arba visų (pareiškėjo) investuotojo
darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) per 3 metus iki paraiškos
registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos arba laiką nuo pareiškėjo
(investuotojo) įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą
mažiau negu trejus metus), arba per projekto įgyvendinimo laikotarpį yra
(planuojama, kad bus) ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis (bruto) Lietuvos Respublikoje).
Vertinama pagal pareiškėjo (investuotojo) dokumentus, įrodančius pareiškėjo
(investuotojo) privačių investicijų, darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio (bruto) dydį ir darbo vietų skaičių:
privačių investicijų dydis planuojant investicijas pagrindžiamas pateikiant ketinimo
protokolo kopiją arba laisvos formos deklaraciją, investavus – audito ataskaitą arba
išlaidų patyrimo dokumentų kopijas, patvirtintus finansinės atskaitomybės
dokumentus;
Tęsinys kitoje skaidrėje.

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

Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Tęsinys.
darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) dydis ir darbo vietų
skaičius planuojant investicijas pagrindžiamas pateikiant ketinimo protokolo kopiją
arba laisvos formos deklaraciją, investavus – darbo užmokesčio priskaitymo
žiniaraščius arba išmokėto darbo užmokesčio laisvos formos suvestines pažymas.
Darbuotojų skaičius taip pat vertinamas pagal Valstybinio socialinio draudimo
fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) duomenų
bazės duomenis. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)
vertinamas atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamus naujausius
ketvirtinius vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) šalies ūkyje (su
individualiomis įmonėms) duomenis.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

3. Pareiškėjas (investuotojas) yra arba užsienio investuotojas (įmonė), arba
užsienio investuotojo (įmonės privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir
(arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas/ (įsigytas)
privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba
užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Vertinama, ar pareiškėjas (investuotojas) yra arba užsienio investuotojas (įmonė),
arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba)
fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas / (įsigytas) privatusis
juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio
investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Pagal pateiktus dokumentus bus tikrinama investuotojo pareiškėjo, kai jis yra
užsienio investuotojas (įmonė), registracijos vieta užsienio valstybėje.
Kai pareiškėjas yra užsienio investuotojo (įmonės privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių)
asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas
/(įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą
įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos
Respublikoje, pagal pateiktus dokumentus tikrinama užsienio investuotojo
registracijos vieta užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikoje įsteigto privačiojo
juridinio asmens arba užsienio investuotojo (įmonės) filialo registracijos duomenys
VĮ Valstybės įmonėje Registrų centre ir (jei taikoma) užsienio investuotojo
daroma įtaka pareiškėjui.
Tęsinys kitoje skaidrėje.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys
Lemiama įtaka suprantama kaip padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar
turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės
veiklos, organų sprendimų ar personalo sudėties, t. y. kontroliuojantis asmuo
tiesiogiai turi daugiau nei 50 procentų balso teisių arba kontroliuojantysis asmuo
tokias teises turi per tiesiogiai valdomą dukterinę įmonę.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Kriterijus patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto 2017 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 44P-2.1 (24).

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

4. Pareiškėjo (investuotojo) pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos, ir vidutinės
metinės pagrindinės veiklos pajamos (įskaitant pareiškėjo (investuotojo) įmonių
grupės pajamas) per trejus finansinius metus iki paraiškos registracijos
įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba per laikotarpį nuo pareiškėjo (investuotojo)
įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdė veiklą mažiau nei trejus
finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų)
arba pareiškėjo (investuotojo) turtas (įskaitant pareiškėjo (investuotojo) įmonių grupės
turtą) per paskutinius finansinius metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje
institucijoje dienos yra ne mažesnis kaip 1 000 000 eurų (vienas milijonas eurų).
Vertinama, ar pareiškėjo (investuotojo) pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos, ir
vidutinės metinės pagrindinės veiklos pajamos (įskaitant pareiškėjo (investuotojo)
įmonių grupės pajamas) per trejus finansinius metus iki paraiškos registracijos
įgyvendinančioje institucijoje dienos arba per laikotarpį nuo pareiškėjo (investuotojo)
įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdė veiklą mažiau nei trejus
finansinius metus) pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne
mažesnės kaip 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų) arba pareiškėjo
(investuotojo) turtas (įskaitant investuotojo įmonių grupės turtą) per paskutinius
finansinius metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos yra
ne mažesnis kaip 1 000 000 eurų (vienas milijonas eurų).

