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

institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

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

skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 1.2.1. konkretus uždavinys „Padidinti mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame 

sektoriuje“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 10,14 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos:  inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms atlikti, 

teikimas; 

 inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos mokslinių tyrimų ir 

(ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektams, teikimas. 

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); 

(Taip pat pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl veiklos turi būti 

vykdomos ne programos teritorijoje.) 

 (Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš 

Europos socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių priemonių atveju):  Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 
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X Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu 

Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos 

patvirtinimo“, nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų 

programos antrojo tikslo „didinti verslo inovacinį potencialą“ antrojo uždavinio 

„skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ ir (ar) trečiojo tikslo „skatinti vertės tinklų 

kūrimą, plėtrą ir jų tarptautiškumą“ pirmojo uždavinio „skatinti verslo ir mokslo 

bendradarbiavimą, žinių ir technologijų perdavimą“ įgyvendinimo.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie geriausiai padeda pasiekti 

Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

skatinimas“ 1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės 

plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ tikslų – didinti verslo 

sektoriaus išlaidas MTEP. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. 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 
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ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, atitikdamas bent vieno konkretaus prioriteto 

veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto tematinį specifiškumą. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kadangi Veiksmų programos 1 prioriteto lėšos gali būti investuojamos tik pagal 

sumaniąją specializaciją, nustatytas selektyvumas pagrįstas strateginiu dokumentu. 

Kriterijus padės atrinkti jį atitinkančius projektus ir siekti Veiksmų programos 1.2.1 

konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ tikslų – didinti verslo sektoriaus išlaidas 

MTEP.  

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Pareiškėjas paraiškos pateikimo (registravimo) dieną yra registruotas Juridinių 

asmenų registre ne trumpiau kaip 6 mėnesius.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar paraiškos pateikimo (registravimo) dieną pareiškėjas veikia, t. y. yra 

registruotas Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip 6 mėnesius.   

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės užtikrinti, kad dėl inovacinių čekių kreiptųsi realiai 

veikiančios įmonės ir padės sumažinti įmonių steigimo vien tik tam, kad galėtų gauti 

finansavimą pagal priemonę, riziką. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 4. Pareiškėjo metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3000 eurų per paskutinius 

prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, 

jei jis veikia trumpiau nei metus.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar pareiškėjo metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3000 eurų per 

paskutinius prieš paraiškos pateikimą met us arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei 

jis veikia trumpiau nei metus.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas remiantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpio patirtimi, 

įgyvendinant projektus pagal Ūkio ministerijos Ekonomikos augimo veiksmų 

programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti 

moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 3 uždavinio „Padidinti MTTP veiklos 

aktyvumą privačiame sektoriuje“ priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.  

Nustatytas kriterijus kartu su trečiuoju kriterijumi padės užtikrinti, kad dėl inovacinių 
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čekių kreiptųsi realiai veikiančios įmonės, kas savo ruožtu leis tiesiogiai prisidėti prie 

Veiksmų programos 1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ tikslų 

pasiekimo – didinti verslo sektoriaus išlaidas MTEP. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 5. Pareiškėjo pirmasis kontaktas su mokslo ir studijų institucija ir pirmoji patirtis 

vykdant MTEP projektus bei jau pradėtų vykdyti MTEP veiklų tęstinumas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjai nėra vykdę Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotų 

MTEP projektų (skiriamas aukščiausias įvertinimas) arba kurie yra vykdę vieną MTEP 

projektą, finansuotą pagal inovaciniams čekiams teikti skirtą Ūkio ministerijos 

Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir 

ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 3 uždavinio 

„Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ priemonę VP2-1.3-ŪM-05-

K „Inočekiai LT“, taip pat kuriais ketinama, nepažeidžiant tęstinumo reikalavimų, tęsti 

įgyvendinto projekto veiklas ir vykdyti vėlesnį MTEP etapą remiantis 

Rekomenduojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu 

Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų 

klasifika cijos aprašo patvirtinimo“. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijumi siekiama paskatinti įmones pradėti vykdyti MTEP veiklas ir užmegzti 

pirmuosius kontaktus su mokslo ir studijų institucijomis MTEP veikloms vykdyti, taip 

pat toliau tęsti jau pradėtas vykdyti MTEP veiklas, kas sudarys sąlygas tiesiogiai 

prisidėti prie Veiksmų programos 1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių 

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ 

tikslų pasiekimo – didinti verslo sektoriaus išlaidas MTEP bei inovatyvių įmonių, 

bendradarbiaujančių su partneriais, skaičių. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

 

 Nustatymas 

 Keitimas 
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KRITERIJUS 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 6. Projekte numatomas vykdyti MTEP etapas.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Aukštesnis įvertinimas teikiamas projektams, kuriuose numatoma vykdyti 

eksperimentinės plėtros 6-8 etapų, taip kaip jie įvardyti Rekomenduojamų mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl 

rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos 

aprašo patvirtinimo“, veiklas, prioritetą teikiant projektams, kurių metu vykdomos 

ankstyvosios stadijos eksperimentinės plėtros veiklos. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijumi siekiama paskatinti projektų, kurių metu vykdomos eksperimentinės plėtros 

veiklos, vykdymą, aukštesnį balą suteikiant būtent už šių veiklų vykdymą ir mažesnį 

įvertinimą skiriant techninių galimybių studijų parengimo veikloms, siekiant sudaryti 

sąlygas tiesiogiai prisidėti prie Veiksmų programos 1.2.1 konkretaus uždavinio 

„Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą 

privačiame sektoriuje“ tikslų pasiekimo – didinti verslo sektoriaus išlaidas MTEP. 

 

 

 

  

Ūkio viceministras     _____________________        Marius Skarupskas 
                (parašas) 


