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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: 1 prioritetas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 1.2.1. konkretus uždavinys „Padidinti mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame 

sektoriuje“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

Nr. 01.2.1-LVPA-V-825 „Inogeb LT“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 8,69 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos:  technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas; 

 inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimas, 

kuris apima inovacijų partnerystės skatinimą, technologijų paiešką, 

vertinimą ir technologijų perdavimą, konsultacijas dėl intelektinės 

nuosavybės teisių apsaugos, naujų produktų parengimo ir pateikimo į 

rinką, naujų inovacinių įmonių steigimo, mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje veikiančių 

klasterių plėtros ir augimo, įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI 

programose ir projektuose, teikiant pagalbą partnerių paieškai, veiklų 

identifikavimui, paraiškų rengimui, ekspertinę bei metodinę pagalbą dėl 

ikiprekybinių pirkimų įmonėms, ketinančioms dalyvauti dalyvio 

teisėmis ikiprekybiniuose pirkimuose, ir (ar) perkančiosioms 

organizacijoms dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo ir kitas inovacijų 

paramos paslaugas. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos: (Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 
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  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); 

(Taip pat pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl veiklos turi būti 

vykdomos ne programos teritorijoje.) 

(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): 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 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos 

įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 (toliau – Veiksmų planas), 

įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka Veiksmų plano 1 tikslo „Plėtojant naujas 

žinias ir jų pritaikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 1.3 uždavinio „Skatinti 

inovatyvaus verslo kūrimą, sudarant palankias sąlygas ir suteikiant žinių apie 

inovatyvaus verslo pradžią“ 1.3.3 veiksmą „Teikti inovacijų paramos paslaugas ir 

inovacijų konsultacines paslaugas įmonėms“, 1.3.8 veiksmą „Populiarinti technologijų 
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pažangą ir inovacijas“, 3 tikslo „Skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir jų 

tarptautiškumą“ 3.2 uždavinio „Skatinti klasterių plėtrą ir integraciją į tarptautinius 

vertės kūrimo tinklus“ 3.2.1 veiksmą „Teikti inovacijų konsultacines paslaugas ir 

inovacijų paramos paslaugas klasterių plėtros ir augimo klausimais“, 3.2.4 veiksmą 

„Skatinti ir teikti finansavimą verslo tarptautinei tinklaveikai, dalyvavumui 

tarptautiniuose MTEPI projektuose, tarptautinių partnerių paieškai, veiklų 

identifikavimui ir paraiškų rengimui“ ir 4 tikslo „Didinti inovacijų politikos formavimo 

ir įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti inovacijas viešajame sektoriuje“ 2 uždavinio 

„Kurti inovacijų paklausos skatinimo priemones, padedančias spręsti socialinius, 

ekonominius ir aplinkosaugos iššūkius“ 4.2.6 veiksmą „Teikti metodinę ir ekspertinę 

pagalbą dėl ikiprekybinių pirkimų įmonėms, ketinančioms dalyvauti dalyvio teisėmis 

ikiprekybiniuose pirkimuose, ir (ar) perkančiosioms organizacijoms dėl ikiprekybinių 

pirkimų vykdymo“, o pareiškėjas atitinka už aukščiau nurodytų Veiksmų plano veiksmų 

įgyvendinimą atsakingą vykdytoją. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, pagal kuriuos bus teikiamos inovacijų 

paramos ir (ar) inovacijų konsultacinės paslaugos. Tokias paslaugas gavusios įmonės 

aktyviau vykdys MTEPI veiklas ir aktyviau ieškos bendradarbiavimo MTEPI veikloje 

galimybių, dėl ko didės verslo sektoriaus išlaidos MTEP bei inovatyvių įmonių, 

bendradarbiaujančių su partneriais, skaičius. Kadangi Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūra yra pagrindinė inovacijų politiką įgyvendinanti institucija Lietuvoje ir jai 

pavesta įgyvendinti inovatyvaus verslo vystyme svarbias viešąsias paslaugas ir 

konsultacijas siekiant didinti įmonių inovacinius gebėjimus skatinti MTEPI veiklų 

vystymą, ji numatyta tinkamu pareiškėju.  

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų 
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prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios 

specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, 

nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių 

ir jų prioritetų įgyvendinimo programos 19.2 tikslo įgyvendinimo ir atitinka bent vieno 

konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto teminį specifiškumą. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kadangi Veiksmų programos 1 prioriteto lėšos gali būti investuojamos tik pagal 

sumaniąją specializaciją, nustatytas selektyvumas pagrįstas strateginiu dokumentu. 

Kriterijus padės atrinkti jį atitinkančius projektus ir siekti Veiksmų programos 1.2.1 

konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ tikslų – didinti verslo sektoriaus išlaidas MTEP 

bei inovatyvių įmonių, bendradarbiaujančių su partneriais, skaičių. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Pareiškėjo ir partnerio patirtis teikiant aukštos kokybės konsultacijas inovacijų 

klausimais galutiniam naudos gavėjui.  

(Šis kriterijus taikomas tik 2 veiklai).  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas ir partneris turi pakankamai patirties teikti 

aukštos kokybės konsultacijas inovacijų klausimais galutiniam naudos gavėjui. 

 

Aukštos kokybės konsultacija yra tokia konsultacija, kurią teikia atitinkamos 

kompetencijos pareiškėjo darbuotojas, t. y. darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais 

santykiais, arba kitokiais pavaldumo (subordinacijos) santykiais su pareiškėju susijęs 
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asmuo (pvz., ekspertas). 

Konsultacijas inovacijų klausimais teikiančio asmens kompetencija turi tenkinti šiuos 

reikalavimus:  

a) asmuo turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

b) asmuo turi būti įgijęs arba per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo kėlęs 

kvalifikaciją MTEP ir (ar) inovacijų (vadybos) ir (ar) verslumo skatinimo klausimais; 

c) asmuo per paskutinius trejus metus turi turėti ne mažiau kaip 2 metų inovacijų 

paramos ir (ar) verslumo skatinimo paslaugų teikimo patirtį ir per paskutinius trejus 

metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 20 MTEPI srityje veikiančių įmonių; 

d) asmuo turi turėti ne mažiau kaip penkių įmonių, veikiančių ne trumpiau kaip 

penkerius metus, konsultuotų MTEPI ir (ar) verslumo skatinimo klausimais, teigiamus 

atsiliepimus (vertinimus).  

Šie reikalavimai yra taikomi visai pareiškėjo ir partnerio suformuotai projektą 

vykdančių asmenų komandai. 

Reikalavimai, nurodyti c) ir d) punktuose nėra taikomi partnerių – nacionalinių verslo 

asociatyvinių struktūrų, vienijančių regionines ir šakines verslo asociacijas (įskaitant 

prekybos, pramonės ir amatų rūmus), kurių nariai vykdo MTEPI veiklas – 

darbuotojams. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Reikalavimas nustatytas siekiant užtikrinti pakankamą patirtį teikti būtent aukštos 

kokybės konsultacijas inovacijų klausimais. Tokias konsultacijas gavusios įmonės 

geriau prisidės prie Veiksmų programos 1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti 

mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame 

sektoriuje“ tikslų – aktyviau vykdys MTEPI veiklas, dėl ko didės verslo sektoriaus 

išlaidos MTEP. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 4. Galutiniai naudos gavėjai yra įmonės, vykdančios MTEPI veiklas, arba įmonės, 

kurių planuojama vystyti veikla priskiriama MTEPI veiklai, taip pat perkančiosios 

organizacijos, kai teikiama ekspertinė bei metodinė pagalba dėl ikiprekybinių pirkimų 

vykdymo.  

(Šis kriterijus taikomas tik 2 veiklai). 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu ir projekto įgyvendinimo metu pareiškėjas užtikrina, kad 

visos jo teikiamos konsultacijos inovacijų klausimais ir (ar) inovacijų paramos 

paslaugos yra skirtos įmonėms, paskutinius trejus metus iki konsultacijos ir (ar) 

inovacijų paslaugos gavimo vykdančioms MTEPI veiklas, arba įmonėms, kurių  

planuojama vystyti veikla priskiriama MTEPI veiklai, taip pat perkančiosioms 

organizacijoms, kai teikiama ekspertinė bei metodinė pagalba dėl ikiprekybinių pirkimų 

vykdymo. Projekto įgyvendinimu metu dėl galutinių naudos gavėjų atitikties 

nustatytiems reikalavimams projekto vykdytojas turi įsitikinti prieš suteikdamas 

konsultacijas ir (ar) inovacijų paramos paslaugas.   

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kadangi priemonė įgyvendina Veiksmų programos 1.2.1 konkretų uždavinį „Padidinti 

mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame 

sektoriuje“, kriterijumi siekiama užtikrinti, kad aukštos kokybės konsultacijas inovacijų 

klausimais ir inovacijų paramos paslaugas gautų būtent MTEPI srityje veikiančios arba 

veiksiančios įmonės, perkančiosios organizacijos, kai teikiama ekspertinė bei metodinė 

pagalba dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo. Šie subjektai, gavę minėtas paslaugas arba 

konsultacijas, aktyviau vykdys MTEPI veiklas ir aktyviau ieškos bendradarbiavimo 

MTEPI veikloje galimybių, dėl ko didės verslo sektoriaus išlaidos MTEP bei inovatyvių 

įmonių, bendradarbiaujančių su partneriais, skaičius. 

 

 

 

  

Ūkio viceministras     _____________________        Marius Skarupskas 

                (parašas) 


