1 PRIEDAS
prie Komiteto 2019 m. birželio 1 d.
posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44 P-6 (42)
Komitetas 2019 m. birželio 21 d. posėdyje patvirtino:
1. veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.1 „Pagerinti Baltijos jūros ir kitų
paviršinių vandens telkinių būklę“ Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.3.1APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ projektų atrankos kriterijaus (1) keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų
programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375 / 3D-312 „Dėl
Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau
– Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas) nuostatoms.*
* Vertinama, ar projektų veiklos ir projektų vykdytojai yra numatyti ir atitinka bent vieną Vandenų srities
plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 1.1, 1.2, 1.4, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4,
2.3.6, 3.5, 3.7, 3.8.1, 3.11, 7.1, 8.6, 8.8, 10.3, 15.3, 15.4, 18.5, 18.7, 18.13, 18.14, 18.15 papunkčiuose išdėstytą
priemonę ir atsakingą vykdytoją.

2. veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
konkretaus uždavinio 3.3.1 „Padidinti MVĮ produktyvumą“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“ projektų atrankos kriterijų
(5) keitimą ir (2) naikinimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu prisidedama prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.
nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau –
Lietuvos inovacijų plėtros programa), antrojo programos tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ 1
uždavinio „Skatinti investicijas į didelę pridėtinę vertę kuriančias veiklas“ ir Lietuvos inovacijų
plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2018-2020 metų veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos
inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano
patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos inovacijų plėtros programos 2018–2020 metų veiksmų planas), 2
tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ 2.3. uždavinio „Skatinti įvairių sektorių
bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“ 2.3.6. veiksmo
„Skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba)
paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką“ Lietuvos inovacijų plėtros programos 2014–
2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. 4-491 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų
veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos inovacijų plėtros programos 2014–2017 metų veiksmų
planas) 2 tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ 2.3 uždavinio „Skatinti skirtingų sektorių
bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“ 2.3.8. veiksmo
„Skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų
srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką“ įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros programos antrojo programos tikslo
„Didinti verslo inovacinį potencialą“ 1 uždavinio „Skatinti investicijas į didelę pridėtinę vertę kuriančias
veiklas“ ir Lietuvos inovacijų plėtros programos 20148–201720 metų veiksmų plano 2 tikslo „Didinti verslo
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inovacinį potencialą“ 2.3 uždavinio „Skatinti skirtingųįvairių sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir
plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“ 2.3.86. veiksmo „Skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros
sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką“
įgyvendinimo.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra maža, labai maža ar vidutinė įmonė
(toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir, kurios pačios pagamintos produkcijos
vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba
pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus
finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.*
* Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip
vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės
pardavimo pajamos pagal pastarųjų trejų finansinių metų iki paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės
įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) patvirtintos finansinės
atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur, įgyvendinti projekte numatytas veiklas.
Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų
nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos skyriams ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui.
Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro ir (arba) pareiškėjo pateiktų
patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu prisidedama prie 2014–2020 metų
nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28
d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“
horizontalaus prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos
programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau –
Kultūros TVP) 2 tikslo „Plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas užtikrinant jų įvairovę,
inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą“ 2.2 uždavinio „Skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą,
su menu ir kultūra susijusias inovacijas bei šių inovacijų tarpsektorinę plėtrą, kultūros eksportą“ 2.2.3
priemonės „skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (ar)
paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką“ įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projektai prisideda prie Kultūros TVP 2 tikslo „Plėtoti aukštos kokybės kultūros
paslaugas užtikrinant jų įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą“ 2.2 uždavinio „Skatinti kūrybinių ir
kultūrinių industrijų plėtrą, su menu ir kultūra susijusias inovacijas bei šių inovacijų tarpsektorinę plėtrą,
kultūros eksportą“ 2.2.3 priemonės „skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos
procesuose ir (ar) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką“ įgyvendinimo.

43. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekte bus diegiami originalūs gaminių / paslaugų
dizaino sprendimai, skirti serijinei arba masinei gamybai ir (arba) masiniam paslaugų teikimui.*
* Vertinama, ar projekte numatomi diegti originalūs gaminių / paslaugų dizaino sprendimai, skirti
serijinei ir (arba) masinei gamybai ir (arba) masiniam paslaugų teikimui.

74. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo darbo našumo augimas.*
* Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų
po projekto įgyvendinimo pabaigos.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo našumo augimo
potencialą, vertinant darbo našumo augimą.
Akumuliuotas augimas = (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P), kur
P – darbo našumas finansiniais metais prieš paraiškos pateikimo momentą;
N+1 – darbo našumas pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – darbo našumas antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – darbo našumas trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.
Daugiau balų suteikiama didesnį darbo našumo augimą numatantiems MVĮ projektams.
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5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Santykis tarp pareiškėjo privačių investicijų sumos ir
prašomos finansavimo sumos (proc.) yra didesnis.*
* Prioritetas bus teikiamas tiems projektams, kurių santykis tarp pareiškėjo privačių investicijų sumos ir
prašomos finansavimo sumos (projekto vertės) bus didesnis.
Skaičiuojama pagal formulę:
Y=(X/P) x 100 proc.
Kur,
Y – privačių investicijų dalis į projektą (proc.).
X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos (Eur).
P – prašomo finansavimo suma (Eur).

65. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekte diegiant originalius gaminių / paslaugų
dizaino sprendimus yra sprendžiamos tokios socialinės problemos, pvz., kaip sveikatos, senėjimo,
neįgalumo, socialiai pažeidžiamų grupių poreikių tenkinimo, ekologinės problemos ir (arba)
prisidedama prie universalaus dizaino taikymo.*
* Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose diegiant originalius gaminių / paslaugų
dizaino sprendimus yra sprendžiamos tokios socialinės problemos, kaip pvz., sveikatos, senėjimo,
neįgalumo, socialiai pažeidžiamų grupių poreikių tenkinimo, ekologinės problemos ir (arba)
prisidedama prie universalaus dizaino taikymo.
Kuo daugiau skirtingų originalių gaminių / paslaugų dizaino sprendimų diegiama ir kuo daugiau
skirtingų socialinių ir (arba) ekologinių problemų sprendžiama ir (arba) universalaus dizaino
sprendimų taikoma projekte, tuo daugiau balų tokiam projektui suteikiama.
3. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ projektų atrankos kriterijaus (1)
keitimą:
4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kurio 1 finansinių
metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo
trumpiau nei 1 finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 5010 tūkst. Eur (jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius, tuomet bent vieno jo nario 1 finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo
įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau nei 1 finansinius metus) yra ne mažesnė kaip
5010 tūkst. Eur).*
* Siekiama paskatinti dalyvauti tarptautinių MTEPI iniciatyvų projektų įgyvendinimąe ir labai mažas
įmones, startuolius, todėl vertinama, ar pareiškėjaso yra finansiškai pajėgus, t. y. ar jo 1 finansinių metų
apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei 1
finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 5010 tūkst. Eur (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet
vertinama, ar bent vieno jo nario 1 finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo
dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau nei 1 finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 5010 tūkst. Eur).
Pareiškėjo arba jo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, apyvarta tikrinama pagal patvirtintus
paskutinių finansinių metų arba laikotarpio nuo įregistravimo dienos iki paraiškos pateikimo dienos, jei
pareiškėjas arba jo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, veiklą vykdo trumpiau nei 1
finansinius metus, finansinės atskaitomybės dokumentus.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą.

4. veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ konkretaus uždavinio 9.1.1. „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant
aukštesnės studijų kokybės“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir
informacinių sistemų plėtra“ projektų atrankos kriterijaus (1) keitimą:
4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir
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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 – Bendrasis veiksmų
planas), nuostatas.*
* Vertinama, ar projekto vykdytojas, projektas ir projekto veiklos numatytos Bendrojo veiksmų plano 1
priedo „Bendrojo veiksmų plano uždavinius įgyvendinančios priemonės ir jų pagrindu įgyvendinami projektai“
bent viename iš 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6, 4.8.7, 4.8.8, 4.8.9, ir 4.8.10, 4.8.11 papunkčių.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai ,,Mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros koncentravimas,
mokymo ir mokymosi aplinkos modernizavimas. Investicijos į studijų infrastruktūrą, įrangos įsigijimas, studijų
bazinės įrangos kūrimas ir atnaujinimas“.

5. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.2.1. „Sumažinti energijos vartojimo
intensyvumą pramonės įmonėse“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų atrankos
kriterijaus (1) nustatymą ir (1) keitimą:
3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip trejus metus
veikianti pramonės įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per
pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eurų,
jeigu pramonės įmonė yra didelė, ir 145 000 eurų, jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža
ar vidutinė.*
* Vertinama, ar pareiškėjas yra pramonės įmonė, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau
kaip trejus metus ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. jos vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos
produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo pagal pateiktus patvirtintos
finansinės atskaitomybės dokumentus yra nemažesnės kaip 300 000 Eur (didelės įmonės atveju) arba 145 000
Eur (labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės atveju), įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės veikimo
laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro bei pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės
atskaitomybės dokumentų informaciją.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektai įgyvendinami Lietuvos Respublikos
teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų savivaldybes.*
* Prioritetas suteikiamas projektams, kuriuos numatoma įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje,
išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų savivaldybes.
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