1 PRIEDAS
prie Komiteto 2019 m. rugsėjo 12 d.
posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44 P-9 (45)
Komitetas 2019 m. rugsėjo 12 d. posėdyje patvirtino:
1. veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų
atrankos kriterijaus (1) keitimą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu numatoma teikti ne mažiau nei 480 val.
trukmės mokymą, skirtą suteikti kompetencijų rinkinį, kuris reikalingas pradėti dirbti pagal šias
informacinių ir ryšių technologijų srities darbuotojų profesijas, nurodytas Profesijų, kurioms būtina aukšta
profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. 96 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta
profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“: programinės
įrangos kūrėjas (LPK kodas 251203), kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas (LPK kodas 251303),
programuotojas (LPK kodas 251401), inžinierius programuotojas (LPK kodas 251403), programinės
įrangos testuotojas (LPK kodas 251901), duomenų bazių programuotojas (LPK kodas 252104). *
* Šis kriterijus taikomas priemonės 3-iajai veiklai: mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį,
reikalingą pradėti dirbti profesijose, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta
Lietuvos Respublikoje, rengimas.
Vertinama, ar projektu numatomo mokymo trukmė yra ne mažesnė nei 480 val. ir mokymas yra skirtas
suteikti kompetencijų rinkinį, kuris reikalingas pradėti dirbti pagal šias informacinių ir ryšių technologijų
srities darbuotojų profesijas, nurodytas Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių
darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
vasario 8 d. nutarimu Nr. 96 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų
trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“: programinės įrangos kūrėjas (LPK kodas 251203),
kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas (LPK kodas 251303), programuotojas (LPK kodas 251401),
inžinierius programuotojas (LPK kodas 251403), programinės įrangos testuotojas (LPK kodas 251901),
duomenų bazių programuotojas (LPK kodas 252104).
2. veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
konkretaus uždavinio 3.3.2 „Padidinti MVĮ investicijas į ekoinovacijas ir kitas, efektyviai išteklius
naudojančias, technologijas“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės Nr.
03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų atrankos kriterijų (2) keitimą:
4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekte numatoma atlikti I tipo produktų ekologinį
ženklinimą.*
* Šis kriterijus taikomas trečiai veiklai.
Vertinama, ar projekte yra numatyta atlikti įmonės produktų (gaminių ir (ar) paslaugų) I tipo ekologinį
ženklinimą šiais ekologinio ženklinimo ženklais:
1. Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis Eko angelas“ (angl. „The Blue angel“ (pirmasis pasaulyje
ekologinis ženklas, apimantis daugiau kaip 4000 ekologiškų gaminių (išskyrus maisto produktus ir
medikamentus). Šis ženklas nėra privalomas. www.blauer-engel.de).
2. Europos Sąjungos Ekoekologinis Žženklas „Gėlė“ (angl. „EU Ecolabel”) (pradėtas naudoti 1992 m. ir
suteikiamas gaminiams, su sumažintu kurie turi sumažintą poveikiuį aplinkai. Jis turi įtakos 340 milijonų
pirkėjų pasirinkimui visoje Europoje. Kriterijai yra panašūs į sugretinimą ir skatina pokyčius rinkoje net
tuomettada, jeigu įmonės nesiekia šio ženklo gauti. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/).
3. Šiaurės Europos Baltoji šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (angl. „Nordic Swan“) (šių rekomendacijų
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rinkinys yra griežti aplinkosauginiai reikalavimai Šiaurės Europoje ir apima visą produkto gyvavimo ciklą nuo
žaliavų iki sunaikinimo. www.svanen.nu).
4. ,,Ekologiški maisto produktai“ (angl. „EU organic“).
5. ,,Žaliasis antspaudas“ (angl. „Green seal“), https://www.greenseal.org/standards/.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos (toliau – Ssumaniosios specializacijos programa),
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 plano teminį specifiškumą įgyvendinimo
tematiką.*
* Prioritetas teikiamas tiems pareiškėjams, kurių vykdoma veikla arba įgyvendinamas projektas atitinka
bent vieną sSumaniosios specializacijos programosje nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto
prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą įgyvendinimo tematiką. Jeigu atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu
neatitinka – 0 balų.

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-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų
atrankos kriterijų (5) nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–
2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.
nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“,
nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros programos antrojo tikslo „didinti
verslo inovacinį potencialą“ 1 uždavinio „skatinti investicijas į didelę pridėtinę vertę kuriančias veiklas“
įgyvendinimo, 2 uždavinio „skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“, 3 uždavinio „skatinti skirtingų sektorių
bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“ ir trečiojo tikslo „skatinti
vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir jų tarptautiškumą“ 2 uždavinio „skatinti klasterių plėtrą ir integraciją į
tarptautinius vertės kūrimo tinklus“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411
„Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios
specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno prioriteto
įgyvendinimo tematiką.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir
inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos ir atitinka bent vieno
prioriteto įgyvendinimo tematiką.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas dalyvauja bent vienoje Europos Komisijos
(toliau – EK) skaitmeninių inovacijų diegimo srityje (yra bent vieno EK kataloge registruoto
skaitmeninio inovacijų centro, turinčio statusą „visiškai veikiantis“ (angl. Fullly operational), narys,
eksploatuojantis skaitmeninį inovacijų centrą).*
* Vertinama, ar pareiškėjas yra įtrauktų į Europos katalogą skaitmeninių inovacijų centrų, kurie
įvardijami kaip „visiškai veikiantis”, narys, eksploatuojantis skaitmeninį inovacijų centrą. Vertinama pagal EK
interneto svetainėje http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool skelbiamą informaciją ir
nario pateiktą informaciją, įrodančią, kad jis eksploatuoja skaitmeninį inovacijų centrą.
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4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Skaitmeninių inovacijų centro pajamų už suteiktas
paslaugas projekto įgyvendinimo metu ir 3 metai po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos santykis
su gautomis investicijomis.*
* Siekiama paskatinti tokius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie gebėtų uždirbti iš teikiamų
skaitmeninių inovacijų diegimo, mokymo, konsultavimo paslaugų daugiau, nei buvo skirta jiems investicijų, ir
kurie sėkmingai komerciškai plėtoja savo projektus. Todėl aukštesnis įvertinimas teikiamas tiems projektams,
kurių pajamų už suteiktas paslaugas projekto metu ir 3 metai po projekto santykis su gautomis investicijomis
yra didesnis. Vertinama pagal formulę:
F=P/B*100 proc., čia:
F – investicijas gavusio skaitmeninių inovacijų centro pajamų santykis su skirtomis investicijomis
procentais;
P – pajamų dydis;
B – skirtos investicijos.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Įmonių, besinaudojančių skaitmeninių inovacijų
centro paslaugomis, sukurtų gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) projekto metu
(vnt.).*
* Nustatytu kriterijumi siekiama atrinkti tokius projektus, kuriais siekiama suteikti paslaugas didesnei
grupei įmonių, taip sukuriant daugiau gaminių, paslaugų ar procesų prototipų. Aukštesnis įvertinimas
suteikiamas projektams, sudarantiems galimybes įmonėms sukurti daugiau gaminių, paslaugų ar procesų
prototipų. Skaičiuojami įmonių, kurios pasinaudoja skaitmeninių inovacijų centrų paslaugomis, sukurtų
gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos).

4. veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su
pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ Susisiekimo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas
geležinkeliuose“ projektų atrankos kriterijų (2) keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.
nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 4
tikslo ,,padidinti energijos vartojimo transporte efektyvumą ir sumažinti neigiamą transporto poveikį
aplinkai“ 5 uždavinį „mažinti transporto sistemos skleidžiamo triukšmo neigiamą poveikį –
modernizuoti ir tobulinti valstybinės reikšmės automobilių kelių ir valstybinės reikšmės viešąją
geležinkelių tinklo infrastruktūrą pagal parengtus strateginius triukšmo žemėlapius ir triukšmo
prevencijos planus arba savivaldybių strateginius plėtros ir (ar) veiklos planus, automobilių kelių
ir viešosios geležinkelių infrastruktūros techninius projektus“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 4 tikslo ,,padidinti energijos vartojimo
transporte efektyvumą ir sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai“ 5 uždavinį „mažinti transporto
sistemos skleidžiamo triukšmo neigiamą poveikį – modernizuoti ir tobulinti valstybinės reikšmės automobilių
kelių ir valstybinės reikšmės viešąją geležinkelių tinklo infrastruktūrą pagal parengtus strateginius triukšmo
žemėlapius ir triukšmo prevencijos planus arba savivaldybių strateginius plėtros ir (ar) veiklos planus,
automobilių kelių ir viešosios geležinkelių infrastruktūros techninius projektus“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, bent vieną iš 4.5.3.1, 4.5.3.2 arba, 4.5.3.3, 4.5.3.4, 4.5.3.5
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arba 4.5.3.6 papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

5. veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su
pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ Susisiekimo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte
užtikrinimas“ projektų atrankos kriterijaus (1) keitimą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“ bent vieną iš 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 arba 1.4.5 papunkčiuose
nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

6. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1 „Skatinti darnų judumą ir plėtoti
aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ Susisiekimo
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-FM-F-520 „Ko-investicinis fondas
susisiekimui“ projektų atrankos kriterijaus (1) keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.
nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1
tikslo „Didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio
tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant
skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą“ (toliau – 1 tikslas) 6 (horizontalųjį) uždavinį „Kurti ir
diegti intelektines transporto sistemas ITS, ir technologijas, inovatyvias mobilumo paslaugas ir
produktus (eismo informavimo ir srautų valdymo, pažeidimų kontrolės, eismo stebėjimo
sistemos ir kt.), kuriose padėtų užtikrinti geresnį keleivių ir krovinių judumą TEN-T keliuose, kituose
valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose, miestų gatvėse, geležinkeliuose ir vidaus vandenų keliuose,
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų – CO2 kiekį, taip pat mažinti į aplinkos
orą išmetamą teršalų (azoto oksidų, kietųjų dalelių ir kt.) kiekį“ (toliau – 6 uždavinys) arba 3 tikslo
„Skatinti vietinio (miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą“ (toliau – 3 tikslas) 2 uždavinį
„Užtikrinti miesto ir priemiesčio įvairių rūšių viešojo transporto maršrutų suderinamumą ir didesnę jų
sąveiką su privačiu transportu, kurti ir diegti inovatyvias mobilumo paslaugas ir produktus
(elektroninės bilietų, multimodalinių maršrutų planavimo ir paieškos sistemos ir kt.),
mažinančius išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų – CO2 kiekį, taip pat mažinti į aplinkos
orą išmetamų teršalų (azoto oksidų, kietųjų dalelių ir kt.) kiekį“ (toliau – 2 uždavinys).*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
patvirtinimo“, 1 tikslo 6 uždavinį arba 3 tikslo 2 uždavinį.

7. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1 „Skatinti darnų judumą ir plėtoti
aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ Susisiekimo
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-FM-F-520 „Ko-investicinis fondas
susisiekimui“ veiklų vykdymą ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse.
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8. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.1.1 „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūros panaudojimo“
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.1.1-CPVA-V-701
„MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų atrankos
kriterijaus (1) keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
krypčių ir jų 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 įgyvendinimo tematiką.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos ir atitinka bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto teminį
specifiškumą įgyvendinimo tematiką.

9. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.2 „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo
mastą“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.2-MITA-K-702
„MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų atrankos kriterijaus (1)
keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
krypčių ir jų 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“, (toliau – Sumanios specializacijos programa) nuostatas ir
bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą, kurie patvirtinti: Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.
V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“
prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-133/4-88 „Dėl Prioritetinės mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos)
krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo
31 d. įsakymu Nr. V-290/4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga
visuomenė“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-291/4-176 „Dėl Prioritetinės
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 17
d. įsakymu Nr. V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir
informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu
Nr. V-422/4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“
prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ (toliau kartu – veiksmų planai) įgyvendinimo tematiką.*
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* Vertinama, ar projektas prisideda prie Sumanios specializacijos programos krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo, plėtojant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) sritis, kurios atitinka bent
vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos ir atitinka bent
vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką.

10. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.2 „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo
mastą“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718
„Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų atrankos kriterijaus (1)
keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
krypčių ir jų 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“, (toliau – Sumanios specializacijos programa) nuostatas ir
bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą, kurie patvirtinti: Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.
V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“
prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-133/4-88 „Dėl Prioritetinės mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos)
krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo
31 d. įsakymu Nr. V-290/4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga
visuomenė“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-291/4-176 „Dėl Prioritetinės
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 17
d. įsakymu Nr. V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir
informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu
Nr. V-422/4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“
prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ (toliau kartu – veiksmų planai) įgyvendinimo tematiką.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Sumanios specializacijos programos krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo, plėtojant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) sritis, kurios atitinka bent
vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos ir atitinka bent
vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką.
Projektai, teikiami pagal 3 priemonės veiklą „Paralelinių laboratorijų MTEP veikla“, vadovaujantis
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 bendruoju veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-895, 21.6 papunkčiu, privalo atitikti išimtinai dviejų
prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypties
prioriteto „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ prioritetų įgyvendinimo tematikas („Molekulinės
technologijos medicinai ir biofarmacijai“ ir (arba) „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir
gydymui“) teminį specifiškumą.
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11. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.1.1 „Padidinti atsinaujinančių išteklių
energijos naudojimą“ Energetikos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-V-114
„Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“
projektų atrankos kriterijaus (1) keitimą:
5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų galia.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje lyginant
diegiamų technologijų galingumą:
- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW įtampos keitiklio galios
atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai;
žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW
įtampos keitiklio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos
gamybai.

12. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.1.1 „Padidinti atsinaujinančių išteklių
energijos naudojimą“ Energetikos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-V-115
„AIE namų ūkiams“ projektų atrankos kriterijų (4) nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“,
(toliau – Strategija) nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Strategijos 25.1.2 papunktyje nurodyto tikslo įgyvendinimo.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Energijos vartojimo efektyvumo
didinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos 2017 m.
liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, (toliau – EVEV planas) nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka EVEV plano III skyriaus
aštuntame skirsnyje „Mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros
energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas“ numatytą priemonę.

3. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Gyvenamojo ar sodo pastato (buto) apsirūpinimo
šiluma būdas.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama, ar projekto metu elektros energijai gaminti diegiamų technologijų sugeneruota energija bus
naudojama gyvenamajame pastate (bute), prijungtame prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Pagal šį
atrankos kriterijų vertinamas gyvenamojo pastato (buto) šildymo būdas:
- aukštesnis balas skiriamas fizinių asmenų projektams, kuriuose elektros energiją iš atsinaujinančių
išteklių gaminančios technologijos, bus skirtos prie centralizuotai tiekiamos prie šilumos neprijungtiems
gyvenamiesiems pastatams (butams);
žemesnis balas skiriamas fizinių asmenų projektams, kuriuose elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių
gaminančios technologijos, bus skirtos prie centralizuotai tiekiamos šilumos prijungtiems gyvenamiesiems
pastatams (butams).

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų galia.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama namų ūkio reikmėms diegiamos technologijos elektros energijai gaminti galia, tarpusavyje
lyginant diegiamų technologijų galingumą:
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- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW galios atsinaujinančių išteklių
energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai;
žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW
galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai.

13. 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-K-856 „Eksperimentas“ projektų atrankos kriterijų
(9) nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–
2020 metų 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 2014–2020 metų programa), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos antrojo
tikslo „didinti verslo inovacinį potencialą“ antrojo uždavinio „skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ ir (ar)
trečiojo uždavinio „skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį
turinčias inovacijas“ įgyvendinimo.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411
„Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios
specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno prioriteto
įgyvendinimo tematiką.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir
inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos ir atitinka bent vieno
prioriteto įgyvendinimo tematiką.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pagrįstas projekto reikalingumas pareiškėjo verslo
vizijai įgyvendinti.*
* Būtina įsitikinti, ar pagrįstas projekto reikalingumas verslo vizijai įgyvendinti, t. y. projekto veiklų
poreikio galutiniam produktui ir galutinio produkto vizijos pagrindimas, galimų produkto rinkų, konkurencijos
sąlygų ir tikslinių produkto vartotojų grupių pagrindimas, kelio nuo produkto idėjos iki jo komercinimo
pagrindimas, produktui sukurti reikalingų išteklių ir rizikos valdymo pagrindimas. Vertinama pagal
informaciją, pateiktą verslo plane finansavimui gauti pagal priemonę, kurio rekomenduojama forma ir turinio
reikalavimai nustatyti Verslo plano finansavimui gauti pagal Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų
apraše, paskelbtame ministerijos interneto svetainėje www.eimin.lt.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos
teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų savivaldybes.*
* Vertinama, ar projektus numatoma įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir
Kauno miestų ir rajonų savivaldybes. Vertinama pagal pareiškėjo registracijos vietą, o jeigu numatoma vykdyti
veikla – įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų
infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose, pagal kuriamos ar plečiamos MTEP ir inovacijų
infrastruktūros vietą.
Kriterijų numatoma taikyti vienam iš keleto planuojamų skelbti kvietimų teikti paraiškas.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto
veiklų įgyvendinimo pabaigos įmonės pajamų, gautų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto
įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su tinkamomis finansuoti projekto
išlaidomis.*
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* Siekiama skatinti komerciškai naudingų produktų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas
tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos gautų įmonės
pajamų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų
santykis su projekto tinkamomis finansuoti išlaidomis yra didesnis. Vertinama pagal formulę:
XP / I, čia
P – projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos įmonės gautos
pajamos iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų;
I – tinkamos finansuoti projekto išlaidos.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų
komercinimo potencialas.*
* Siekiama skatinti rinkai patrauklesnių produktų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems
projektams, kurių įgyvendinimo metu ar įgyvendinus projektą sukurtų produktų komercinimo potencialas yra
didesnis. Komercinimo potencialas vertinamas atsižvelgiant į naujo produkto technologinės parengties lygį –
aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų produktų technologinės
parengties lygis didesnis projekto pradžioje ir pabaigoje.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto įgyvendinimo metu sukurto (s) produkto
(inovacijos) reikšmingumo lygis.*
* Siekiant skatinti naujų visuotinai reikšmingų produktų kūrimą, būtina įvertinti projekto įgyvendinimo
metu arba įgyvendinus projektą sukurto (-ų) produkto (-ų) reikšmingumo lygį. Reikšmingumas yra vertinamas
atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu arba įgyvendinus projektą sukurto (-ų) produkto (-ų) naujumo lygį.
Naujumas klasifikuojamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): produktas naujas įmonės lygmeniu,
produktas naujas rinkos lygmeniu, produktas naujas pasaulio lygmeniu, kaip nurodyta Oslo vadove (Oslo
manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 4rd Edition, OECD, Eurostat, 2018).
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu arba įgyvendinus projektą
sukurtų produktų reikšmingumas yra didesnis.

8. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo patirtis dalyvaujant tarptautiniuose verslo
ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose.*
* Siekiant ES struktūrinių fondų investicijų ir ES programų sąveikos, taip pat siekiant paskatinti
tarptautinio lygmens bendradarbiavimą įgyvendinant MTEP veiklas, aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems
projektams, kurių pareiškėjai turi dalyvavimo tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose
MTEP projektuose (pvz., FP 7, „Horizontas 2020“ ir kt.) patirties (vertinamas pastarųjų 3 metų iki paraiškos
pateikimo laikotarpis arba laikotarpis nuo pareiškėjo įregistravimo dienos, jeigu pareiškėjas veiklą vykdo
trumpiau nei 3 metus).

9. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Deklaruotos MTEP veiklai skirtos lėšos.*
* Siekiant aktyvesnio MTEP veiklai skirtų lėšų deklaravimo Lietuvos statistikos departamentui, aukštesnis
įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjai Lietuvos statistikos departamentui yra deklaravę
daugiau MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki paraiškos pateikimo laikotarpis arba
laikotarpis nuo pareiškėjo įregistravimo dienos, jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei 3 metus).

14. 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-K-856 „Eksperimentas“ veiklų vykdymą ne
Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse.
15. veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
konkretaus uždavinio 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros
kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ Sveikatos
apsaugos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros
kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir
efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų atrankos kriterijų (5) nustatymą:
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1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Lietuvos sveikatos 2014–2025
metų strategijos (toliau – Lietuvos sveikatos strategija), patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014
m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos
patvirtinimo“, ir / ar Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau –
Sveiko senėjimo veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m.
veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros
paslaugų plėtros krypties aprašas” nuostatas.*
* Vertinama projektų (veiklų) atitiktis Lietuvos sveikatos strategijos ketvirtojo tikslo „Užtikrinti kokybišką
ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius“ 2 uždavinio „Plėtoti sveikatos infrastruktūrą
ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos
priežiūrą“ 104 punkte numatytai veiklai ir / ar Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir
kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas” 17 punkte iškeltam tikslui, 19 punkte
nustatytam uždaviniui, 30.6 papunktyje numatytai priemonei.

2. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto modelio mokslinis pagrįstumas.*
* Vertinama, ar projekte aprašomas planuojamas modelis apima žemiau nurodytas sekcijas ir
komponentes, rekomenduotas Europos Komisijos (http://chrodis.eu/our-work/06-multimorbidity/wp06activities/multimorbiditycaremodel) ar kitos tarptautinės kompetentingos organizacijos (PSO, EBPO ir kt.).
Sekcijos ir komponentės pasirinkti:
I sekcija. Sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pacientų priežiūra*:
1 komponentė. Tęstinis, reguliarus ir visa apimantis ( t. y. holistinis) paciento ištyrimas;
2 komponentė. Koordinuojanti daugiadalykė komanda;
3 komponentė. Koordinatoriaus individualizuoto sveikatos priežiūros plano vykdymui ir kontaktams su
pacientu ir jo šeima paskyrimas („atvejo vadybininkas“);
4 komponentė. Individualizuotas sveikatos priežiūros planas pacientui.
II sekcija. Konsultacinė sistema specialistams:
5 komponentė. Įrodymais pagrįstos praktikos įdiegimas;
6 komponentė. Daugiadalykės komandos narių apmokymai, reikalingi gerinti profesines žinias ir
įgūdžius, reikalingus sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pacientų priežiūrai;
7 komponentė. Konsultavimo sistemos, skirtos šeimos gydytojui-gydytojui specialistui konsultuotis,
sukūrimas.
III sekcija. Pagalba pacientui ir šeimai įsisavinti ar pagerinti savipriežiūrą:
8 komponentė. Mokyti paslaugų teikėjus, kaip pagelbėti pacientui ir šeimai įsisavinti ar pagerinti
savipriežiūrą, remiantis paciento poreikiais ir sugebėjimais;
9 komponentė. Suteikti galimybes pacientams ir jų šeimoms tobulinti savipriežiūrą;
10 komponentė. Gydytojo ir paciento bendras sprendimo priėmimas dėl gydymo.
IV sekcija. Esamos informacinės sistemos ir technologijos (naujų elektroninių informacinių sistemų
kūrimas negalimas / netinkamas):
11 komponentė. Elektroniniai įrašai apie paciento sveikatą ir kompiuterizuotas klinikinis sekimas;
12 komponentė. Keistis informacija (su paciento sutikimu) tarp asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjų ir kitų sektorių, naudojant tinkamas elektronines informacines sistemas;
13 komponentė. Unifikuotas pacientų sveikatos problemų kodavimas, kur įmanoma;
14 komponentė. Naudojamos technologijos, leidžiančios pacientams nuotoliniu būdu pateikti savo
sveikatos duomenis/informaciją sveikatos priežiūros specialistams.
V sekcija. Socialiniai ir visuomenės (bendruomenės) ištekliai:
15 komponentė. Palengvinti paciento prieinamumą prie bendruomenės ir psichosocialinių išteklių;
16 komponentė. Neformalių socialinių tinklų įtraukimas, įskaitant paciento šeimą, kaimynus, draugus,
nevyriausybines pacientus atstovaujančias organizacijas.
Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas ir skiriami atitinkami balai atsižvelgiant į
šiuos aspektus:
- modelyje numatyta taikyti ne mažiau kaip 3 sekcijas (iš jų I sekcija privaloma*) ir ne mažiau kaip 6
komponentes, kurios rekomenduotos Europos Komisijos ar kitos tarptautinės kompetentingos organizacijos
(PSO, EBPO ir kt.);
- modelis įdiegtas kitose Europos Sąjungos šalyse, Europos ekonominės erdvės šalyse, EBPO narėse;
- pateiktas detalus modelio aprašymas (metodika, t. y. detalus numatomo įgyvendinti modelio sekcijų ir
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komponenčių vykdymo aprašymas);
- modelis bus išbandytas skirtingo dydžio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose
įstaigose (t. y. bent vienoje mažoje, prie kurios prisirašę iki 5 000 pacientų, ir vienoje vidutinio dydžio įstaigoje,
prie kurios prisirašę daugiau nei 5 000 pacientų, bet prisirašiusių pacientų skaičius neviršija 20 000 pacientų,
ar didelėje, prie kurios prisirašę daugiau kaip 20 000 pacientų);
- numatytos modelio įgyvendinimo rizikos ir jų valdymo priemonės, kurios yra tinkamos ir pakankamos
rizikai suvaldyti.
* I sekcija „Sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pacientų priežiūra“ ir jos visos
keturios komponentės yra privalomos visiems projektams. Nesant I sekcijos „Sergančių dviem ir daugiau
lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pacientų priežiūra“ visų keturių komponenčių aprašymo ir pagrindimo,
projektas nevertinamas ir balai neskaičiuojami.
Šis kriterijus turės didžiausią svorį atrenkant projektus.
Kriterijus taikomas paraiškų vertinimo metu, išskyrus aspektus, susijusius su sekcijų ir komponenčių
taikymu modelyje bei modelio išbandymu skirtingo dydžio pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančiose įstaigose, kurie taikomi ir projekto įgyvendinimo metu.

3. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir / ar partnerio gebėjimas sudaryti
daugiadalykę specialistų, teikiančių pagalbą dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis sergantiems
pacientams, komandą.*
* Vertinama, kiek skirtingų sričių (pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos,
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, farmacija ir kt. sveikatos priežiūros paslaugos, socialinės
paslaugos) bus įtraukta teikiant paslaugas dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems
pacientams (toliau – pacientas), ar bus užtikrintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, ar pareiškėjas ir / ar
partneris kartu turi galimybę į komandą įtraukti kuo daugiau specialistų, turinčių skirtingas kompetencijas
(šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, slaugytojas, gydytojas specialistas ir / ar visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas ir/ ar gyvensenos medicinos specialistas ir /ar socialines paslaugas teikiantis
specialistas ir / ar kt. specialistai). Kuo daugiau projekte bus įtraukta sričių ir skirtingas kompetencijas turinčių
specialistų bei užtikrintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, tuo daugiau balų tokiam projektui bus suteikta
vertinimo metu.
Atitiktis kriterijui bus vertinama pagal pareiškėjo ir / ar partnerio (-ių) licencijos asmens sveikatos
priežiūros veiklai duomenis (data, numeris, licencijuotos veiklos), pasirašytas darbo sutartis su specialistais,
pasirašytus ketinimų protokolus su įstaigomis ar / ir pasirašytą (-as) bendradarbiavimo sutartį (-is) su
įstaigomis (jei pasirašoma sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, turi būti pateikiama
informacija apie tos įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją (data, numeris, ar licencijuotos sutartyje
numatomos veiklos), pasirašytas darbo sutartis su specialistais).
Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiami papildomi 3 balai, jei pareiškėjas daugiadalykei komandai
sudaryti ir projekto metu veiklai vykdyti pasirašo (turi pasirašęs) bent vieną tarpinstitucinio bendradarbiavimo
sutartį su savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biuru ir / ar su įstaiga, kurioje teikiamos gyvensenos
medicinos specialisto paslaugos, ir / ar su socialines paslaugas teikiančią įstaiga, ir / ar farmacijos ar
klinikinės farmakologijos paslaugas teikiančią įstaiga. Jei pasirašoma tarpinstitucinio bendradarbiavimo
sutartis tarp pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir (ar) antrinės, tretinės asmens sveikatos priežiūros
įstaigos, tokiu atveju papildomi balai neskiriami. Balai pagal sutarčių skaičių nesumuojami.
Kriterijus taikomas paraiškų vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekte dalyvaujančių pareiškėjo ir partnerio asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje (įstaigose) prisirašiusių pacientų, sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis
neinfekcinėmis ligomis, skaičius.*
* Vertinama, koks skaičius dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių unikalių pacientų
(toliau – pacientų), prisirašiusių prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaus projekte, t. y.
vertinami privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA (toliau – SVEIDRA) duomenys apie
prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusius pacientus, kurie serga dviem ir
daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, iš kurių bent dvi pagal galutines diagnozes pažymėtos TLK-10-AM
kodais: E10-E14, I11-I15, I48, I50, I69, J44, J45, G20, G40, M05-M06).
Pareiškėjo ir partnerio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (įstaigose) prisirašiusių ir projekte
dalyvaujančių pacientų, sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, skaičius sumuojamas.
Teikiant paraišką, duomenys apie prisirašiusius pacientus ir pacientus, kurie serga dviem ir daugiau
lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, iš informacinės sistemos SVEIDRA turi būti gauti (suformuota ataskaita) ne
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daugiau kaip prieš 2 mėn. iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos.
Vienos projekte dalyvausiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pacientų, sergančių dviem
ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis ir dalyvausiančių projekte, skaičiaus (A) santykis su dviem ir
daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių unikalių pacientų, prisirašiusių prie tos pirminės asmens
sveikatos priežiūros įstaigos (B), skaičiumi negali būti nurodytas didesnis nei 80 proc. (A/B*100≤ 80 proc.)
pvz.: jei nurodoma, kad projekte dalyvaus 200 pacientų, sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis
ligomis, iš vienos įstaigos, tai prie tos įstaigos prisirašiusių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis
sergančių pacientų skaičius turi būti lygus arba didesnis nei 250. Šis pacientų santykis skaičiuojamas kiekvienai
pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai.
Kriterijus (bendras dalyvių skaičius) taikomas paraiškų vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
TLK-10-AM kodai:
E10 – 1 tipo cukrinis diabetas;
E11 – 2 tipo cukrinis diabetas;
E13 – kitas patikslintas cukrinis diabetas;
E14 – nepatikslintas cukrinis diabetas;
I11 – hipertenzinė širdies liga;
I12 – hipertenzinė inkstų liga;
I13 – hipertenzinė širdies ir inkstų liga;
I15 – antrinė hipertenzija;
I48 – prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas;
I50 – širdies nepakankamumas;
I69 – cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės;
J44 – kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga;
J45 – astma;
G20 – Parkinsono (Parkinson) liga;
G40 – epilepsija;
M05 – seropozityvus reumatoidinis artritas;
M06 – kitas reumatoidinis artritas.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto įgyvendinimo aprėptis.*
* Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuos numatoma įgyvendinti didesniame savivaldybių
skaičiuje. Daugiau balų bus skiriama tiems projektams, kurių pareiškėjas ar pareiškėjas kartu su partneriu (iais) numatys įgyvendinti projektą didesniame skaičiuje savivaldybių. Balai bus skiriami už tas savivaldybes,
kuriose asmens sveikatos priežiūros licencijoje numatytu adresu (-ais) pirmines ambulatorines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas vykdo pareiškėjas ar partneris (-iai), ir prie kurio (-ių) minėtu (-ais) adresu (-ais)
prisirašę pacientai, sergantys dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, dalyvaus projekte numatyto
modelio išbandyme.
Projekto įgyvendinimo aprėptį (bendradarbiavimą daugiau nei vienoje savivaldybėje) įrodo:
1. VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai pateikta jungtinės veiklos sutartis (-ys) tarp pareiškėjo ir
partnerio (-ių), teikiančių pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir prie kurių prisirašę
pacientai dalyvaus projekte numatyto modelio išbandyme;
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) asmens sveikatos priežiūros licencija (-os). Asmens sveikatos priežiūros
licencija (-os) tikrinama (-os) pagal viešai prieinamus duomenis http://www.vaspvt.gov.lt/node/150.
Kriterijus taikomas paraiškų vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
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