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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. rugsėjo 14 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: 

1.1.1 konkretus uždavinys „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 01.1.1-CPVA-V-701 ,,MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines 

infrastruktūras“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

187,99 mln. Eur 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas; 

Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir 

eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas; 

MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų duomenų bazių, 

saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas;  

Informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET); 

Ekscelencijos centrų ir paralelinių laboratorijų infrastruktūros tobulinimas sumanios 

specializacijos kryptyse; 

Lietuvos MTEPI integracija į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI); 

Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros atnaujinimo 2-ąjį etapą; 

MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse; 

Įrangos, naudojamos atviros prieigos centruose, sumanios specializacijos kryptyse 

atnaujinimas. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 
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 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

(Pažymimas vienas iš projektų atrankos būdų (finansavimo forma finansinių priemonių 

atveju)) 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

Nustatymas 

X Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektai turi atitikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų 

įgyvendinimo programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos valdymo srityje bendrojo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl 

prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir 

inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo 

programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos valdymo 

srityje bendrojo veiksmų plano patvirtinimo” (toliau – Bendras veiksmų planas), 

nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projekto vykdytojas, projektas ir projekto veiklos numatytos Bendro 

veiksmų plano 1 priedo „Bendrojo veiksmų plano uždavinius įgyvendinančios priemonės ir 

jų pagrindu įgyvendinami projektai“ bent viename iš 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11 

punktų.  

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

plano uždavinių. Projektų atrankos kriterijus atitinka Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 

d. įsakymu Nr. 1K-316, 35 punkto nuostatas. 
 
 
 
             Švietimo ir mokslo viceministrė                                                 _________________                  Svetlana Kauzonienė 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                                  (vardas ir pavardė) 

 


