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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-IVG-T-812 „Kompetencijų vaučeris“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 62,84 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Mokymai įmonėms, taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą, 

skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo 

plėtros galimybių prieinamumą įmonių darbuotojams. 

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 

X Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

Jei pagal priemonę siūloma tvirtinti/keisti kelis projektų atrankos kriterijus, tolesnė lentelės dalis (keturios eilutės) kartojama kiekvienam projektų atrankos 
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kriterijui. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

 

 

 Nustatymas 

X Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip vienuserius metus veikiantis (įregistruotas Juridinių 

asmenų registre) privatus juridinis asmuo arba valstybės arba savivaldybės įmonė ir ne 

trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo momento mėnesio moka Valstybinio 

socialinio draudimo fondo (toliau – Sodra) įmokas kiekvieną mėnesį turėjo 

apdraustųjų. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties, t. y. savo 

veiklą yra privatus juridinis asmuo arba valstybės arba savivaldybės įmonė, 

įregistravęsuotas Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip prieš vienuserius metus ar 

daugiau iki paraiškos pateikimo mėnesio ir moka valstybinio socialinio draudimo 

įmokas 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. 
 

Tikrinama pagal Juridinių asmenų registro bei ir Valstybinio socialinio draudimo 

fondoSodros duomenų bazės informaciją. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Šis kriterijus pasirinktas tam, kad būtų užtikrinta, kad paraiškas teiks realiai veikiančios 

įmonės. Ūkio ministerijos nuomone, vienerius metus ar ilgiau veikiantis ir ne 

trumpiau kaipmažiausiai 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo momento mėnesio 

įmokas mokantis kiekvieną mėnesį turėjęs apdraustųjų privatus juridinis asmuo arba 

valstybės arba savivaldybės įmonė yra tinkamas pareiškėjas pagal priemonę: jis jau 

turi darbuotojus, kurių mokymus yra numatyta finansuoti šios priemonės lėšomis. 

Laikotarpiai yra pasirinkti atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjais galės būti ir labai mažos, 

mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), kaip tai numatyta Veiksmų programoje: 

„Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo ir kompetentingumo plėtros iniciatyvos 

bus įgyvendinamos per „kompetencijų čekį“, skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei 

kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių, ypač MVĮ, darbuotojams“. 

Atrankos kriterijus keičiamas, nes pradėjus derybas su Valstybinio socialinio 

draudimo fondu (toliau – SODRA) dėl duomenų teikimo įgyvendinančiajai 

institucijai, kuriai reikės patikrinti, ar parama pareiškėjui gali būti teikiama pagal 
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priemonę, paaiškėjo, kad pagal ankstesnį kriterijų duomenys iš SODROS nebūtų 

galimi teikti, nes teiginys „moka įmokas” turi ne vieną reikšmę ir negalima 

nustatyti vieno tikrinimo kriterijaus, t. y. įmokos gali būti mokamos, bet įmonė gali 

turėti mažareikšmę skolą, taip pat SODRA negali pateikti duomenų, už kurį 

asmenį yra mokamos įmokos ir pan. Su SODRA buvo išsiaiškinta, kad vertinant 

pareiškėjo duomenis apie apdraustųjų asmenų turėjimą būtų galima patikrinti, ar 

įmonė buvo realiai veikianti prieš paraiškos pateikimą, o ne fiktyviai sukurta, 

siekiant pasinaudoti parama.  

 
 
 
 
Ūkio viceministras               Marius Skarupskas 
                (parašas) 


