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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: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 3.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

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

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 28,962 mln. eurų 

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. 

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); 

X 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: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

 

 Nustatymas 

X Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 4. Pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos 

pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. 

 

Vertinamas pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto 

augimas akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto 

įgyvendinimo pabaigos.  

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pačių 

pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo potencialą, vertinant 

eksporto apimties augimą.  

Akumuliuotas augimas=(N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P), kur 

P – eksporto vertė per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo momento; 

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. 

Projektai turi būti surikiuojami nuo didžiausią iki mažiausią pačių pagamintos 

lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimą turinčių projektų. 

Eksportas apima įmonių, esančių verslo klasteryje, pačių pagamintos lietuviškos kilmės 

produkcijos (suteiktų paslaugų, įskaitant atvykstamąjį turizmą) eksportą į trečiąsias 

šalis, taip pat išvežimą į ES šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas atrankos kriterijus vertinant projektus padeda išskirti geriausiai 

prisidėsiančius prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ 

tarptautiškumą“ įgyvendinimo projektus.  
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Kriterijumi siekiama skatinti gamintojus ir (ar) paslaugų teikėjus ieškoti naujų nuosavos 

produkcijos realizavimo rinkų, taip padidinant eksportuojamos produkcijos apimtis. 
 
 
 
Ūkio viceministras              Marius Skarupskas 
                (parašas) 


