
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. lapkričio 6 d. 
 

 

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

institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 3.3.2. konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ investicijas į 

ekoinovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias, 

technologijas“  

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ 

 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 1,448 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: konsultacinių ekspertinių paslaugų teikimas labai mažoms, 

mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) efektyvesnio 

išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo ir pan. 

klausimais. 

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) 

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 

 Projektų konkursas 
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X 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 prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. 

nutarimu Nr. 986 (toliau – Programa), 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti 

pramonę“ 2 uždavinio „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“ 

įgyvendinimo.   

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Programos, 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir 

plėtoti pramonę“ 2 uždavinio „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“ 

įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Programos tikslų 

įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ 3.3.2 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ investicijas į 

ekoinovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias, technologijas“ siektinus tikslus. 

Nustatytas kriterijus prisidės prie konkretaus uždavinio rezultato rodiklio „Investicijų, 

kurių daugiau kaip 50 proc. sumos investuojama į ekoinovacijas, dalis nuo visų 

investicijų“ pasiekimo. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Pareiškėjas yra veikianti (užregistruota Juridinių asmenų registre) MVĮ, kuri ne 

trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo 

apdraustųjų.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra veikianti (užregistruota Juridinių asmenų 

registre) MVĮ ir ne trumpiau kaip 6 paskutinius mėnesius iš eilės iki paraiškos 

pateikimo mėnesio turėjo apdraustųjų. 

Apdraustieji suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio 

socialinio draudimo įstatyme Nr. I-1336. 
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Tikrinama pagal Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo 

duomenų bazės informaciją. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Programos tikslų 

įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ 3.3.2 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ investicijas į 

ekoinovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias, technologijas“ siektinus tikslus. 

Nustatytas kriterijus prisidės prie konkretaus uždavinio rezultato rodiklio „Investicijų, 

kurių daugiau kaip 50 proc. sumos investuojama į ekoinovacijas, dalis nuo visų 

investicijų“ pasiekimo. 

Šis kriterijus pasirinktas tam, kad būtų užtikrinta, kad paraiškas teiks realiai veikiančios 

įmonės. Ūkio ministerijos nuomone, ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos 

pateikimo mėnesio, kiekvieną mėnesį turėjusi apdraustųjų MVĮ yra tinkamas 

pareiškėjas pagal priemonę: ji jau turi darbuotojus ir vykdo ūkinę komercinę veiklą.  
 
 
 
Ūkio viceministras             (parašas)        Marius Skarupskas 


