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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 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 9.4.3 konkretus uždavinys „Padidinti dirbančių žmogiškųjų 

išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti 

prie ūkio poreikių“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

NR. 09.4.3-ESFA-V-831 „AKADEMIJA LT“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 5,79 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Remiamos veiklos: 

 verslumo mokymai pagal mokymų programoje nustatytus 

kriterijus atrinktų labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 

(toliau – MVĮ) darbuotojams; 
 įmonių darbuotojų eksporto kompetencijų ugdymas.  

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies 

vykdymui ne Veiksmų programos teritorijoje gautas ...  

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų 

vykdymui: 
 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); 
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Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes: 

X veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai 

projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 

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

 Regionų projektų planavimas 

 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.  Projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Lietuvos verslumo veiksmų 2014–

2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 

d. įsakymu Nr. 4-850 „Dėl Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano 

patvirtinimo“ (toliau – Verslumo veiksmų planas), nuostatas arba Lietuvos eksporto 

plėtros 2014–2020 metų 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 – Eksporto plėtros gairės), 27.3 punkto 27.3.4 papunkčio ir 28 

punkto nuostatas.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Verslumo veiksmų plano 

2 priedo „Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 m. plano tikslo ir uždavinių 

įgyvendinimo veiksmai“ 3.4 papunktyje „Teikti individualias mokymo (kompetencijų 

kėlimo) paslaugas pagal tam tikrus kriterijus atrinktų MVĮ darbuotojams, užtikrinant jų 

galimybes prisitaikyti prie ekonomikos pokyčių“ nurodytą projekto veiklą ir projekto 

vykdytoją. 

Arba 

Vertinama, ar projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Eksporto plėtros gairių 

27.3 punkto „Teikti ekspertines paslaugas, rengti pratybas ir seminarus“ 27.3.4 

papunktyje „Ugdyti eksportui reikalingas įmonių darbuotojų kompetencijas per praktinę 

patirtį (mokymų programa eksportuotojams su praktine dalimi „Eksporto akademija“, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c35cf650ef2711e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c35cf650ef2711e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c35cf650ef2711e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c35cf650ef2711e4927fda1d051299fb
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/4-339.pdf
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/4-339.pdf
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/4-339.pdf
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/4-339.pdf
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mokymų programa įmonių vadovams „Lyderystės ekspresas“, jaunųjų eksporto lyderių 

programa „Sparnai“)“ nurodytas veiklas ir 28 punkte numatytą projekto vykdytoją.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Eksporto plėtros gairėse 

numatytų eksporto plėtros veiklų arba Verslumo veiksmų plane numatytų verslumo 

skatinimo veiklų. Taip pat bus vertinama, ar projektas atitiks Veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.4.3 

konkrečiu uždaviniu „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, 

užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ siektinus tikslus ir projektu bus 

siekiama nustatytų rezultato stebėsenos rodiklių. Projekte turės būti nurodyta, kaip ir 

kokiu mastu bus įgyvendinamas mokymų projektas, kiek dalyvaus dalyvių – įmonių 

darbuotojų. 
 
 
 
Ūkio viceministras                                               Marius Skarupskas 
                (parašas) 


