
   PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2015 m. lapkričio 17 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 1 prioritetas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

1.2.2 konkretus uždavinys „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 01.2.2-CPVA-K-717 „Nepriklausomi MTEP projektai” 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų suma, mln. Eur: 

35,92 mln. Eur. 

Pagal priemonę remiamos veiklos: MTEP projektų, prisidedančių prie sumanios specializacijos strategijos prioritetų 

įgyvendinimo, vykdymas. 

 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

 vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio 

fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 

Įgyvendinant priemonės remiamas veiklą gali reikėti dalį veiklų vykdyti užsienio šalyse 

(pvz., Lietuvoje esančios tyrimų institucijos projekto įgyvendinimui būtiniems tyrimams 

atlikti reikalingos įrangos gali neturėti, todėl tokius tyrimus/ bandymus reikėtų atlikti 

užsienio šalių MTEP centruose ar laboratorijose), todėl tam, kad tokios veiklos galėtų būti 

vykdomos ir kitose ES šalyse, reikalingas Stebėsenos komiteto pritarimas. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 



 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

 Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. 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. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų 

prioritetų įgyvendinimo programos, atitikdamas bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų 

plane nustatytą bent vieną prioriteto teminį specifiškumą. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai 

prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 konkretaus uždavinio „Padidinti žinių 

komercinimo ir technologijų perdavimo mastą” tikslų ir rodiklių įgyvendinimo.  

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, kadangi 

selektyvumas pagrįstas veiksmų programos ir sumanios specializacijos strategijos 

nuostatomis.  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos 

rezultatų, valdymo tvarką.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar pareiškėjas yra įgyvendinęs 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462 patvirtintų „Rekomendacijų Lietuvos 

mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų“ 

(toliau – Rekomendacijos) 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikęs tai 

patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Atsižvelgiant į tai, kad Rekomendacijos yra viena iš intelektinės nuosavybės politikos 

įtraukimo į ilgalaikę institucijos strategiją, numatant jos įgyvendinimo mechanizmą, 

priemonių, kurią įgyvendinant bus siekiama paskatinti mokslo ir studijų institucijas kurti 



originalias, praktiškai pritaikomas žinias, kurios būtų įdomios ir naudingos verslo plėtrai ir 

paskatintų žinių ir technologijų perdavimo procesus bei verslo ir mokslo bendradarbiavimą, 

nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie geriausiai padeda pasiekti 1.2.2 

konkretaus uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ 

tikslus. 

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, kadangi 

ši tvarka vienodai taikoma visiems MTEP projektams.  

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

 Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant verslo ir mokslo bendradarbiavimo MTEP 

projektus. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Siekiant paskatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, aukštesnis įvertinimas suteikiamas 

tiems projektams, kurių pareiškėjai įgyvendino ar įgyvendina verslo ir mokslo 

bendradarbiavimo MTEP projektus (pavyzdžiui, „Intelektas LT“, FP 7, Horizontas 2020 ir 

kt.).  

Aukštesnis įvertinimas (balų skaičius) skiriamas atsižvelgiant į tai: 

1) keliuose tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose 

pareiškėjas yra dalyvavęs; 

2) keliuose nacionaliniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP 

projektuose pareiškėjas yra dalyvavęs;   

3) kokios finansinės apimties verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP 

projektuose pareiškėjas yra dalyvavęs. Verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtų MTEP 

projektų finansinę apimtį sudaro bendra finansuotų projektų vertė, įskaitant skirtą 

finansavimą ir nuosavą pareiškėjų ir (arba) partnerių įnašą. 

Balai sumuojami. Vertinimas apima dalyvavimo patirtį nuo 2007 metų iki paraiškos 

pateikimo. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai 

prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 konkretaus uždavinio „Padidinti žinių 

komercinimo ir technologijų perdavimo mastą” tikslų ir rodiklių įgyvendinimo, kadangi  

padės atrinkti projektus, kurių pareiškėjai turės daugiau bendradarbiavimo su verslo 

subjektais patirties, o tai sudarys jiems didesnes galimybes realizuoti sukurtus mokslinių 



tyrimų projektų rezultatus rinkoje. Konkrečių kriterijaus vertinimo aspektų svoriai ir 

minimalios reikšmės nustatomos projektų finansavimo sąlygų apraše, atsižvelgiant į 

finansuotų verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtų MTEP projektų analizę. 

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes 

vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į 

žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

 Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 4. Pareiškėjas ir (arba) partneris prisideda prie projekto įgyvendinimo nuosavu įnašu. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas suteikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas ir (arba) partneris  prisideda 

prie projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurie prie projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų prisideda daugiau. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai 

prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 konkretaus uždavinio „Padidinti žinių 

komercinimo ir technologijų perdavimo mastą” tikslų ir rodiklių įgyvendinimo, kadangi jis 

nustatytas siekiant atrinkti projektus, kurių pareiškėjai ir (arba) parneriai yra pasirengę savo 

lėšomis prisidėti prie projekto veiklų įgyvendinimo. Nuosavas įnašas parodo projekto 

vykdytojo ketinimą ir suinteresuotumą kurti originalias, praktiškai pritaikomas žinias, kurios 

būtų įdomios ir naudingos verslui ir paskatintų žinių ir technologijų perdavimo procesus. 

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes 

vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į 

žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

 Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 5. Projekte numatytų MTEP darbų naujumas ir aktualumas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Vertinimo metu būtina įsitikinti, kad projektas yra orientuotas į naujų žinių ir (arba) 



paaiškinimai: technologijų kūrimą ir įgyvendinant veiklas sprendžiama aktuali mokslinė ir (arba) 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros problema.  

MTEP darbais kuriamų žinių naujumas ir aktualumas vertinami pagal sukurtų žinių svarbą 

(išrikiuota nuo mažiausios iki didžiausios svarbos): 

1) Europos rinkos produkto patobulinimui; 

2) Pasaulinės rinkos produkto patobulinimui;  

3) Naujo produkto Europos rinkai sukūrimui;  

4) Naujo produkto pasaulinei rinkai sukūrimo;  

5) Gamybos technologijos patobulinimui;  

6) Gamybos technologijos mažinančios gamybos kaštus sukūrimui;  

7) Naujos gamybos technologijos sukūrimui;  

8) Kuriant ateities technologiją;  

9) Proveržio technologijos sukūrimui;  

10) Naujos mokslo ar pramonės šakos, verslo proceso atsiradimui. 

Aukščiau nurodytos sąvokos bus apibrėžtos projektų finansavimo sąlygų apraše. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kuriuose mokslinėms ir/arba technologinėms 

problemoms spręsti pasitelkiamos naujausios mokslinės žinios, metodai ir instrumentai, taip 

užtikrinant konkrečios prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypties mokslinių 

tyrimų rezultatų svarbą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu; ir projektus, sprendžiančius 

aktualiausias mokslines ir/arba eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros problemas, 

kurių sprendimai sukurtų proveržio galimybes konkrečioje prioritetinėje mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios 

specializacijos) kryptyje. 

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, kadangi 

selektyvumas pagrįstas geresniu atitikimu sumanios specializacijos strategijai.  

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

 Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 6. Projektas prisideda prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono 

strategijos tikslo ir veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos“ ir (arba) 

„Švietimas“ įgyvendinimo. 



Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Papildomai skatinami tie projektai, kurie prisideda prie bent vieno Europos Sąjungos 

Baltijos jūros regiono strategijos tikslo ir veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos“ ir 

(arba) „Švietimas“ įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie prisideda prie Europos Sąjungos 

Baltijos jūros regiono strategijos (Europos Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos 

Parlamentui pateikiama 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/BJRS_failai/2012_03_23._New_E

USBSR_Communication.pdf ) bent vieno tikslo bei Veiksmų plano (http://www.balticsea-

region-strategy.eu/communication/news/590704-updated-eusbsr-action-plan) prioritetinės 

srities „Inovacijos“ ir (arba) „Švietimas“ įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, kadangi 

selektyvumas pagrįstas veiksmų programos nuostatomis. Nustatant veiksmų programos 

teminius tikslus ir investicinius prioritetus be kitų strateginių dokumentų buvo remiamasi ir 

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija.  

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

 Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 7. Projektas prisideda prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 

horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų 

nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio 

veiklos plano patvirtinimo“ įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, prisidedantiems prie 2014–2020 metų 

nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos 

plano 1 tikslo „stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę“ 1.2. uždavinio „vykdyti kultūros 

srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su socialine, ekonomine ir 

kultūrine plėtra ir kūrybinėmis inovacijomis“ 1.2.1. priemonės „plėtoti MTEP ir kūrybines 

inovacijas, siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą visuomenę“ įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie prisideda prie 2014–2020 metų 

nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos 

plano įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, kadangi 



selektyvumas pagrįstas atitikimu nacionaliniam strateginiam dokumentui. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

 Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 8. Projektas prisideda prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 

horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293 „Dėl 2014–

2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata 

visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, prisidedantiems prie horizontaliojo 

prioriteto „Sveikata visiems“ 1 tikslo „stiprinti ir saugoti Lietuvos gyventojų sveikatą“ 1.3. 

uždavinio „skatinti žinių sveikatos srityje kūrimą, panaudojimą ir sklaidą“ 1.3.1. priemonės 

„skatinti visuomenės sveikatos srities mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti su tuo susijusią 

infrastruktūrą“ įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie prisideda prie 2014–2020 metų 

nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ 

tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, kadangi 

selektyvumas pagrįstas atitikimu nacionaliniam strateginiam dokumentui. 

  

 

  

Švietimo ir mokslo viceministrė                _________________________             _____Svetlana Kauzonienė______ 

(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)             (parašas)                                                   (vardas ir pavardė) 

 


