PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“.

Kitos ministerijos administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

9.4.3 konkretus uždavinys „Didinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą“. Priemonės:
Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“;
Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“;
Nr. 09.4.3-ESFA-V-831 „Akademija LT“ (bus stabdoma);
Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo
ir plėtros mechanizmai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“;
09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Priemonei skirtų ES fondų lėšų suma
(mln. EUR):

1,42 mln. Eur.

Projektų atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Įmonių, vykdančių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
(toliau – MTEPI) veiklas, darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių
tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) užsienio įmonėse,
vykdančiose MTEPI veiklas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Tęsinys

Ūkio ministerija (Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“)

Galimi pareiškėjai:

Įmonės, vykdančios MTEPI veiklas.

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės suderinamumas
su kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir neturi būti suderintas su Ūkio
ministerijos planuojama Veiksmų programos 1 prioritetą įgyvendinančia
priemone NR. 01.2.1-LVPA-K-811 „Smartinvest LT+“, pagal kurią planuojama
remti tiesiogines užsienio investicijas į MTEP veiklas, taip pat kitomis
ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES
finansinės paramos ar kitos tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis
lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis, t. y. priemonė gali būti
įgyvendinama savarankiškai.

Siekiami rezultatai:

Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo
ESF veiklose (2023 m. – 85 proc.).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

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.
Vertinama, ar projekto veikla atitinka Veiksmų plano 1 tikslo „Plėtojant naujas
žinias ir jų pritaikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 1.1 uždavinio „Plėtoti aukšto
lygio žinias, mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą“ 1.1.4 veiksmą
„Teikti finansavimą ūkio subjektų darbuotojų, vykdančių MTEP veiklą (inžinierių,
technologų), technologiniams įgūdžiams tobulinti užsienio MTEPI centruose ir
MTEP veiklas vykdančiose užsienio įmonėse“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

2. Statistikos institucijai (įstaigai) deklaruotų pareiškėjo dvejų finansinių metų iki
paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos arba per laiką nuo
įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu dvejus metus) patirtų
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEP) išlaidų dydis
(Eur) yra ne mažesnis nei 75 proc. nuo planuojamų investuoti į darbuotojų
mokymą tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų sumos.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar statistikos institucijai (įstaigai) deklaruotų pareiškėjo dvejų finansinių
metų iki paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė
vykdo veiklą mažiau negu dvejus metus) patirtų MTEP išlaidų dydis (Eur) yra ne
mažesnis nei 75 proc. nuo planuojamų investuoti į darbuotojų mokymą tinkamų
finansuoti tiesioginių projekto išlaidų sumos.
Vertinama remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija, statistikos
institucijai (įstaigai) teiktos ataskaitos kopija už paskutinių dvejų finansinių metų
laikotarpį arba už įmonės veikimo laiką (jei įmonė veikia trumpiau nei dvejus
metus) iki paraiškos pateikimo ir dokumentu (elektroniniu laišku ar kitu informacijos
šaltiniu, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo statistikos
institucijai (įstaigai) faktas), patvirtinančiu šios ataskaitos pateikimą statistikos
institucijai (įstaigai).

PASIŪLYMAS DĖL PROJEKTŲ VEIKLŲ VYKDYMO NE VEIKSMŲ PROGRAMOS
TERITORIJOJE

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos:
- ne ES šalyse
Pagrindimas: pagal priemonę yra numatytas įmonių, vykdančių MTEPI veiklas, darbuotojų
mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) užsienio
įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas. Tiek stipriausi MTEPI centrai, tiek ir pažangiausios MTEPI
veiklas vykdančios įmonės, kuriose Lietuvos įmonės darbuotojai galėtų mokytis bei įgyti taip
reikalingų naujausių technologinių įgūdžių, yra įsikūrę ir ne ES šalyse (pvz., Silicio slėnis
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir t. t.).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas
darbo vietoje“

Kitos ministerijos administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

9.4.3 konkretus uždavinys „Didinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą“. Priemonės:
Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“;
Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“;
Nr. 09.4.3-ESFA-V-831 „Akademija LT“ (bus stabdoma);
Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo
ir plėtros mechanizmai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“;
09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“;
Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“.

Priemonei skirtų ES fondų lėšų suma
(mln. EUR):

11 mln. Eur.

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

1. Įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai
arba jos daliai įgyti.
2. Įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Tęsinys

Ūkio ministerija („Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“)

Galimi pareiškėjai:

Privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės suderinamumas
su kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir neturi būti suderintas su kitomis
ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES
finansinės paramos ar kitos tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis
lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis, t. y. priemonė gali būti
įgyvendinama savarankiškai.

Siekiami rezultatai:

Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo
ESF veiklose (2023 m. – 85 proc.).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdyje.
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

1. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020
metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo
17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020
metų programos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros
programa), trečiojo tikslo „Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais
žmogiškaisiais ištekliais“ pirmojo uždavinio „Didinti studijų ir profesinio mokymo
atitiktį darbo rinkos poreikiams“ įgyvendinimo.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros
programos trečiojo tikslo „Aprūpinti verslą konkurencingais žmogiškaisiais
ištekliais“ pirmojo uždavinio „Didinti studijų ir profesinio mokymo atitiktį darbo
rinkos poreikiams“ įgyvendinimo.
Bus vertinamas projekto veiklų atitikimas siekiant šių Investicijų skatinimo ir
pramonės plėtros programos trečiojo tikslo pirmojo uždavinio nuostatų
įgyvendinimo:
- „Kad studijos ir profesinis mokymas atitiktų darbo rinkos poreikius, būtina
užtikrinti mokymo programų pasiūlą, kuri atitiktų nuolat kintančius verslo
poreikius ir darbo rinkos pasaulines tendencijas, – sukurti operatyvaus mokymo
įstaigų reagavimo į nuolat kintančią padėtį darbo rinkoje mechanizmus,
leidžiančius kuo greičiau pritaikyti darbo jėgą prie nuolat kintančių verslo
poreikių ir pažangiųjų technologijų.“;
Tęsinys kitoje skaidrėje.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Specialusis projektų atrankos kriterijus
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
- „Ne mažiau svarbu plėtoti tęstinio profesinio mokymo grandį, skirtą darbo rinkos
poreikiams operatyviai tenkinti ir ūkio žmogiškųjų išteklių kompetencijai sparčiai
tobulinti ar žmogiškiesiems ištekliams perkvalifikuoti. Beveik visos profesinio
mokymo įstaigos orientuotos į pirminį profesinį mokymą, tačiau profesinio mokymo
paklausa kinta – didėja tęstinio profesinio mokymosi paklausa. Nėra veikiančių
finansinių mechanizmų, skatinančių tęstinį profesinį mokymą ir žmogiškųjų išteklių
konkurencingumo užtikrinimą. Kadangi tęstinio mokymosi poreikis ūkyje didėja,
būtų tikslinga didinti dirbančių asmenų konkurencingumą ir teikti suaugusiųjų
tęstinio profesinio mokymo paslaugas.“;
- „Siekiant geriau pritaikyti mokinio žinias ir įgūdžius konkrečiai darbo vietai, būtina
plėtoti praktines mokymo formas darbo vietoje, taip pat pameistrystę. Nors
pameistrystės mokymo forma įteisinta Lietuvos Respublikos profesinio mokymo
įstatyme, tačiau iš tiesų ji neveikia, nes netobuli įstatymo įgyvendinamieji teisės
aktai. Darbdaviai neskatinami mokyti pameistrių – nėra mokestinių lengvatų,
kurios, pavyzdžiui, leistų įmonėms mažinti pelno mokestį pagal jų investicijas į
pameistrių mokymo procesą. Būtina šviesti įmones, supažindinti jas su šia
mokymo forma ir jos nauda. Tikslinga sudaryti galimybes operatyviai rengti
neformaliojo švietimo programas, reikalingas darbdaviams ir atitinkančias jų
poreikius“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

2. Pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) bendroje
pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro paties pareiškėjo ir
paties partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) pagamintos
produkcijos pardavimai.
Vertinama, ar pareiškėjas ir partneris (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo)
yra įmonė, kuri pati gamina produkciją (teikia paslaugas), t. y. bendrų pardavimų
struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų turi sudaryti paties pareiškėjo ir paties
partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) pagamintos produkcijos
pardavimai, vertinant pagal paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės
atskaitomybės dokumentus.
Kriterijus nebus taikomas antrojo kvietimo teikti paraiškas metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdyje.
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

3. Pareiškėjas ir partneris (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) yra įmonė,
kiekviena veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių kiekvienos vidutinės
metinės 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 ir partneris (privatusis juridinis asmuo) yra įmonė, kuri
turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Pakankamai
patirties turinčia įmone laikoma įmonė, kuri:
• veikia ne trumpiau kaip vienerius metus;
• yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės 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.
Veikianti įmonė – 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.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

4. Ne mažiau kaip 70 procentų mokymų laiko turi būti skirta praktiniams
mokymams darbo vietoje (netaikoma, jei formalaus mokymo programoje ar jos
modulyje praktinio ir teorinio mokymo santykis yra kitoks).
Vertinama, ar projekte numatyta, kad ne mažiau kaip 70 procentų mokymų laiko
bus skirta praktiniams mokymams darbo vietoje.
Vertinama informacija, nurodyta mokymo programoje, kuri turės būti pateikiama
kartu su paraiška. Kriterijus netaikomas, jei formalaus mokymo programoje ar jos
modulyje praktinio ir teorinio mokymo santykis yra mažesnis nei 70 procentų.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

5. Pareiškėjas užtikrina pameistrystės forma mokytų darbuotojų įgytų
kompetencijų vertinimą, siekiant pripažinti įgytas kompetencijas kaip profesinę
kvalifikaciją arba jos dalį.
Vertinama, ar pareiškėjas su licencijuotu profesinio mokymo teikėju yra sudaręs
bendradarbiavimo sutartį arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pagal kurią
užtikrinamas pameistrystės forma mokytų darbuotojų kompetencijų vertinimas,
siekiant pripažinti įgytas kompetencijas kaip profesinę kvalifikaciją arba jos dalį.
Vertinama pagal informaciją, pateiktą bendradarbiavimo sutartyje arba jungtinės
veiklos (partnerystės) sutartyje, kuri turės būti pateikiama kartu su paraiška.
Kriterijus taikomas įmonių darbuotojų mokymams pameistrystės forma, skirtiems
kvalifikacijai arba jos daliai įgyti.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

5. Ne mažiau kaip 70 proc. pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis
juridinis asmuo) pajamų sudaro pajamos, gaunamos iš veiklų, kurios priskiriamos
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.), C sekcijai.
Vertinama, ar pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo)
pajamos, gaunamos iš veiklų, kurios priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.
DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK
2 red.), C sekcijai, sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visų pareiškėjo ir partnerio (kai
partneris yra privatusis juridinis asmuo) pajamų, vertinant pagal paskutinių
finansinių metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus.
Kriterijus bus taikomas antrojo kvietimo teikti paraiškas metu.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdyje.
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

6. Projekto partneris (verslo asociacija) veikia ne mažiau nei 5 metus ir vienija ne
mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto partneris (verslo asociacija) turi ne mažiau nei 5 metų
veiklos patirtį ir vienija ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą
vykdančių juridinių asmenų.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
Kriterijus taikomas įmonių darbuotojų mokymams darbo vietoje, skirtiems
kvalifikacijai tobulinti.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdyje.
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

7. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė, kaip tai
apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas ir partneris yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė
(toliau – MVĮ), kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatyme.
Vertinama remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, pareiškėjo pateikta
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija. Aukštesnis įvertinimas
suteikiamas tiems projektams, kuriuose dalyvauja daugiau MVĮ, skaičiuojant ir
pareiškėją, ir partnerius. Jei pareiškėjas ir nė vienas iš partnerių nėra MVĮ, balai
nėra skiriami.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdyje.
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

8. Projektu numatoma mokyti kuo didesnį skaičių darbuotojų.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinamas numatomų mokyti darbuotojų skaičius. Prioritetas teikiamas tiems
projektams, kuriais siekiama mokyti daugiau darbuotojų. Vertinama pagal
paraiškoje pateiktą informaciją.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

9. Ne vėliau nei per 10 dienų nuo mokymų pabaigos su ne mažiau kaip 50
procentų pameistrystės forma mokytų darbuotojų bus sudaryta darbo sutartis
visam etatui ir ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui atlikti funkcijoms pagal
mokymų metu įgytas kompetencijas.
Vertinama, kokią dalį darbuotojų, mokytų pameistrystės forma, pareiškėjas ir
partneris (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) ne vėliau kaip per 10
dienų nuo projekto veiklų įgyvendinimo darbuotojų mokymų pabaigos numato
įdarbinti pagal darbo sutartį visam etatui ir ne trumpesniam nei 6 mėnesių
laikotarpiui atlikti funkcijoms pagal mokymų metu įgytas kompetencijas.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
Aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriuose planuojamų įdarbinti mokymuose
dalyvavusių darbuotojų dalis (ne mažiau kaip 50 procentų) yra didesnė.
Kriterijus taikomas įmonių darbuotojų mokymams pameistrystės forma, skirtiems
kvalifikacijai arba jos daliai įgyti.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdyje.
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

10. Organizuotas mokytų darbuotojų įgytų kompetencijų vertinimas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas yra pateikęs dokumentus (bendradarbiavimo sutartį,
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, įmonės deklaraciją), užtikrinančius, kad
įmonė arba verslo asociacija įvertins mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas
ir išduos darbuotojų kompetencijas patvirtinančius pažymėjimus. Aukštesnis
įvertinimas (daugiau balų) skiriamas tiems projektams, kuriais numatoma, kad
mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas įvertins ir pažymėjimą išduos verslo
asociacija. Mažesnis įvertinimas (mažiau balų) skiriamas tiems projektams, kuriais
numatoma, kad mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas įvertins ir
pažymėjimą išduos įmonė. Balai neskiriami, jei projektu nenumatoma organizuoti
mokymus baigusių darbuotojų kompetencijų vertinimo ir išduoti kompetencijas
patvirtinančių pažymėjimų.
Kriterijus taikomas įmonių darbuotojų mokymams darbo vietoje, skirtiems
kvalifikacijai tobulinti.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 03.2.1-LVPA-K-801„Naujos galimybės LT”

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus uždavinio
tikslų

3.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“.
Priemonės:
NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“
NR. 03.2.1-LVPA-K-807 „VERSLO KLASTERIS LT“
NR. 03.2.1-IVG-T-825 „EXPO KONSULTANTAS LT“
NR. 03.2.1-LVPA-V-826 „TARPTAUTIŠKUMAS LT“.

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

28,962 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

1) pavienis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)
ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose
tarptautinėse parodose;
2) grupinis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar)
Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo
misijose.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

1) MVĮ (pavienis dalyvavimas);
2) grupinis dalyvavimas:
•VšĮ „Versli Lietuva“;
•verslo asociacijos;
•prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
•klasterio koordinatorius;
•valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra.
•Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir neturi būti suderintas su kitomis
ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES
finansinės paramos ar kitos tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis
lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis, t. y. priemonė gali būti
įgyvendinama savarankiškai.

Siekiami rezultatai:

„Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto
padidėjimas“ (2023 m. – 14,64 proc.)

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Priemonės „Naujos galimybės LT“ abejų remiamų veiklų apjungti projektų atrankos
kriterijai
Teikiami svarstymui priemonės „Naujos galimybės LT“ abejų remiamų veiklų apjungti projektų
atrankos kriterijai.
1) 1-osios Priemone remiamos veiklos „pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose“ 5 projektų atrankos kriterijai buvo patvirtinti Stebėsenos
komiteto 2015 m. rugsėjo 24 d. posėdyje;
2) 2-osios Priemone remiamos veiklos „grupinis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje
ir (ar) Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose“ 6 projektų
atrankos kriterijai buvo patvirtinti Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje. Kriterijų
keitimas buvo pateiktas svarstymui Stebėsenos komiteto 2017 m. vasario 2 d., tačiau keitimams
nebuvo pritarta.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2015 m. rugsėjo 24 d. posėdyje.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, 17, 21 ir 27 punktų
nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai – pavieniam MVĮ ir jos produkcijos pristatymui užsienyje vykstančiose
tarptautinėse parodose.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 17 punkto nuostatos įgyvendinimo –
„Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros tikslai: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač
trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą.“ ir 21 punkto nuostatos
įgyvendinimo – „Atsižvelgus į rinkos dydį ir augimo potencialą, aktyvų Lietuvos verslo interesą, Lietuvos eksportuotojams
palankias sąlygas, geografinį aspektą, rinkos paklausos atitiktį Lietuvos eksporto galimybėms ir eksporto tendencijas, nustatytos
trys lygiavertės prioritetinių eksporto rinkų grupės:
Pirmoji grupė. Tikslas – išlaikyti ir stiprinti pozicijas (valstybės: Švedija, Vokietija, Norvegija, Suomija, Jungtinė Karalystė,
Prancūzija, Lenkija, Belgija, Danija, Nyderlandai, Latvija, Estija).
Antroji grupė. Tikslas – diversifikuoti produkciją ir mažinti riziką (valstybės: Rusija, Ukraina, Baltarusija, Kazachstanas,
Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Turkija, Italija).
Trečioji grupė. Tikslas – tirti galimybes, ieškoti nišų ir įsilieti į naujas rinkas (valstybės: Kinija, Pietų Korėja, Izraelis, Japonija,
Indija, Brazilija, Argentina, Kanada, Meksika, Čilė, Turkmėnistanas, Moldova, Armėnija, Gruzija, Malaizija, Indonezija,
Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Afrikos Respublika, Vietnamas, Omanas, Mongolija).“ .
Vertinama, ar numatoma tarptautinė paroda prisidės bent prie vieno prioritetinio Lietuvos eksporto plėtros tikslo – išlaikyti
turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės
prekių ir paslaugų eksporto plėtrą – įgyvendinimo ir vyks šalyje, nurodytoje vienoje iš trijų prioritetinių eksporto rinkų grupių.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27 punkto „Numatomos tokios
eksporto plėtros į prioritetines eksporto rinkas, išskyrus rinkas valstybių, taikančių embargą, bet tik tiems eksportuojamiems iš
Lietuvos Respublikos produktams ir paslaugoms, kuriems jos taiko šią priemonę, skatinimo veiklos...“ nuostatos įgyvendinimo.
Atitiktis šiam reikalavimui vertinama, vadovaujantis Ūkio ministerijos interneto svetainėje pateikta informacija apie valstybes,

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metu gairių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos
(grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių
17 punkto nuostatos įgyvendinimo – „Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros tikslai:
išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų
valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą“.

Vertinama, ar numatomos tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos prisidės bent
prie vieno prioritetinio Lietuvos eksporto plėtros tikslo: išlaikyti turimas eksporto
pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti
didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą įgyvendinimo.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metu gairių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu
Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“
(toliau – Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairės), nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos
pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir 2-ajai veiklai: įmonių
grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo
misijose).

Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 4
punkto nuostato įgyvendinimo – „Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo pagrindinis tikslas – skatinti ekonomikos konkurencingumą,
apimantį ir į eksportą orientuotos ekonominės veiklos, sukuriančios didesnę pridėtinę
vertę ir naudojančios pažangiąsias technologijas, plėtrą. Prekių ir paslaugų eksportas
padeda didinti bendrąjį vidaus produktą, užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą.“.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių
27 punkto „Numatomos tokios eksporto plėtros į prioritetines eksporto rinkas, išskyrus
rinkas valstybių, taikančių embargą, bet tik tiems eksportuojamiems iš Lietuvos
Respublikos produktams ir paslaugoms, kuriems jos taiko šią priemonę, skatinimo
veiklos...“ nuostatos įgyvendinimo. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama, vadovaujantis
Ūkio ministerijos interneto svetainėje pateikta informacija apie valstybes, taikančias
embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2015 m. rugsėjo 24 d. posėdyje.
2. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios
vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką
nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius
metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos
produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
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 vidutinės
metinės pajamos per pastaruosius trejus finansinius metus arba per laiką nuo
MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu trejus finansinius
metus) pagal pateiktus paskutinės patvirtintos metinės finansinės
atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur, įgyvendinti
projekte numatytas veiklas.
Įmonės pajamos tikrinamos pagal patvirtintus paskutinės metinės finansinės
atskaitomybės dokumentus.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų
pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos
(suteiktų paslaugų) pardavimas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos
produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama, ar pareiškėjas, kuris yra MVĮ, pats gamina produkciją, t. y. MVĮ
bendrų pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų turi sudaryti
pačios MVĮ pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos (suteiktų paslaugų)
pardavimas, vertinant pagal pateiktus paskutinių finansinių metų patvirtintos
finansinės atskaitomybės dokumentus.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2015 m. rugsėjo 24 d. posėdyje.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto
augimas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas
užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinamas pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimas
akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pačių pagamintos
lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto apimties augimą.
Akumuliuotas augimas= (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P), kur
P – eksporto vertė per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo momento;
N+1 – eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.
MVĮ eksporto vertė tikrinama pagal juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius,
produkcijos išgabenimą patvirtinančius ir kitus eksporto vertę nurodančius dokumentus.
Projektai turi būti surikiuojami nuo didžiausią iki mažiausią pačių pagamintos lietuviškos kilmės
produkcijos eksporto augimą turinčių projektų.
Eksportas apima įmonių pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos (suteiktų paslaugų,
įskaitant atvykstamąjį turizmą) eksportą į trečiąsias šalis, taip pat išvežimą į ES šalis, tačiau
neapima reeksporto ir tranzito.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

4. 5.Projekto efektyvumas.
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos
pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo
paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant
akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo) ir
prašomos finansavimo sumos. Projektai surikiuojami nuo efektyviausio (didžiausias
santykis tarp pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir
prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias santykis tarp pačių
pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo
sumos), suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės,
mažos įmonės, vidutinės įmonės.
Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)/projekto
finansavimas, kur
P – eksporto vertė per paskutinius 12 mėnesių paskutinių finansinių metų iki paraiškos
pateikimo momento pagal finansinės atskaitomybės duomenis;
N+1 – eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.
MVĮ eksporto vertė tikrinama pagal juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius,
produkcijos išgabenimą patvirtinančius ir kitus eksporto vertę nurodančius dokumentus.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Pareiškėjas dalyvauja užsienio tarptautinėje (-ėse) parodoje (-ose),
vykstančioje (-iose) didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos
Respublikos tikslinėje eksporto rinkoje.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama, kurioje tikslinėje eksporto rinkoje vyks užsienio tarptautinė paroda.
Aukščiausias balas suteikiamas, kai užsienio tarptautinė paroda vyks vienoje iš šalių, nurodytų Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte – „Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir kitus
valstybės resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos Respublikos
tikslinės eksporto rinkos: Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Jungtinės
Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų
Afrikos Respublika.“
Žemesnis balas suteikiamas, kai užsienio tarptautinė paroda vyks vienoje iš šalių iš trijų prioritetinių
eksporto rinkų grupių, nurodytų Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 21 punkte, išskyrus
šalis, nurodytas Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte.
Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai užsienio tarptautinė paroda vyks šalyje, nenurodytoje Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse.
Jeigu įgyvendinant projektą planuojamos užsienio tarptautinės parodos vyks šalyse, nurodytose
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte, bei šalyse, nurodytose 21 punkte, arba
šalyse, nenurodytose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse, bus skaičiuojamas balų
aritmetinis vidurkis.
Projekto įgyvendinimo metu šalis, kurioje vyks užsienio tarptautinė paroda negali būti keičiama į kitą šalį,
už kurią būtų suteiktas mažesnis balas paraiškos vertinimo metu. Šalies keitimas į šalį, už kurią būtų
suteikiamas aukštesnis balas, galimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

6. Pareiškėjo veiklos svarba Lietuvos aukštųjų ar vidutiniškai aukštų
technologijų verslo plėtrai.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose.
Vertinama pareiškėjo produkcijos (gaminiai ir (ar) paslaugos), priskirtos aukštosioms ar vidutiniškai
aukštoms technologijoms, pardavimų dalis pareiškėjo pardavimų struktūroje paraiškos pateikimo
metais.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas pareiškėjams, kurių produkcijos, priskirtinos aukštųjų ar vidutiniškai
aukštų technologijų sektoriams, pardavimų dalis pareiškėjo pardavimų struktūroje sudaro daugiau kaip
50 procentų.
Aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų sektoriai nustatyti vadovaujantis Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 251/2009 kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rengiant verslo struktūros statistiką teiktinų duomenų eilučių, priderinant
jas prie pakeisto produktų statistinio klasifikatoriaus pagal veiklos rūšis (CPA); Komisijos reglamentu
(ES) 2015/2112 kuriuo dėl duomenų eilučių pritaikymo, atliekamo peržiūrėjus produktų pagal veiklos rūšį
klasifikatorių (CPA), iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 251/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl verslo struktūros statistikos, I priedas
ir
Eurostato
2017
metų
klasifikatoriumi
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries.
Tęsinys kitoje skaidrėje.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

6. Pareiškėjo veiklos svarba Lietuvos aukštųjų ar vidutiniškai aukštų
technologijų verslo plėtrai.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Tęsinys.

Prie aukštųjų technologijų veiklos priskirtina veikla, patenkanti į šiuos Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. DĮ-226 (toliau – EVRK 2 red.) kodus: pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių
preparatų gamyba (21); kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26); orlaivių
ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba (30.3).
Prie vidutiniškai aukštų technologijų veiklos priskirtina veikla, patenkanti į šiuos ERVK 2
red. kodus: chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20); elektros įrangos gamyba (27);
niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28); variklinių transporto priemonių,
priekabų ir puspriekabių gamyba (29); kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30)
išskyrus įvairių tipų laivų statybą (30.1) ir orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos
gamybą (30.3); medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba
(32.5).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
2. 7. Pareiškėjas dalyvauja projekte su ne mažiau kaip 5 MVĮ.

Šis kriterijus taikomas priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Būtina įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo metu vienoje tarptautinėje parodoje,
mugėje ir (ar) verslo misijoje dalyvauja ne mažesnė negu 5-ių MVĮ grupė.
Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad įmonės atitinka MVĮ apibrėžimą ir priemonės
aprašyme nustatytus reikalavimus paraiškos pateikimo ir naujos MVĮ
įtraukimo į projektą metuviso projekto įgyvendinimo metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

8. Galutinio naudos gavėjo – MVĮ – bendroje pardavimo struktūroje ne
mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties galutinio naudos gavėjo
pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).

Vertinama, ar galutinis naudos gavėjas, kuris yra MVĮ, pats gamina
produkciją, t. y. MVĮ bendrų pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50
procentų pajamų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos lietuviškos kilmės
produkcijos pardavimas, vertinant pagal pateiktus paskutinių finansinių
metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus.
Atitiktis šiam kriterijui bus tikrinama paraiškos pateikimo metu ir naujos
MVĮ įtraukimo į projektą metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje.
3. Pareiškėjas su MVĮ grupe dalyvauja tarptautinėje parodoje, mugėje,
bendrame įmonių stende.

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse). Dalyvavimui verslo
misijose netaikomas.
Pareiškėjas turi užtikrinti MVĮ grupių dalyvavimą tarptautinėje parodoje, mugėje
su bendru įmonių stendu, kuriame būtų užtikrintas Lietuvos įmonių
atpažįstamumas ir reprezentatyvumas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

94. Pareiškėjo patirtis, organizuojant eksporto skatinimo veiklas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama pareiškėjo patirtis, įgyvendinant grupines eksporto skatinimo veiklas
(tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos) per pastaruosius 2 metus (iki
paraiškos pateikimo dienos).
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turi didesnę
veiklos patirtį organizuojant verslo misijas bei grupinį (dalyvavo ne mažiau kaip
5 įmonės be pareiškėjo) įmonių dalyvavimą tarptautinėse parodose, mugėse.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Projekto poveikis pareiškėjo atstovaujamoms projekte dalyvaujančioms
įmonėms.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto
iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinamas poveikis pareiškėjo atstovaujamų įmonių eksporto apimčių
didėjimui. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjo
atstovaujamos įmonės turės didesnį eksporto augimo potencialą, vertinant
eksporto apimties augimo prognozes ir tendencijas.
Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (suteiktų paslaugų,
įskaitant atvykstamąjį turizmą) išvežimą į Europos Sąjungos (toliau – ES) šalis,
tačiau neapima reeksporto, tranzito.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti: Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

10. Pareiškėjas su MVĮ grupe dalyvauja tarptautinėje parodoje, mugėje, verslo
misijoje, vykstančioje didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos
Respublikos tikslinėje eksporto rinkoje.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis
dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama, kurioje tikslinėje eksporto rinkoje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija.
Aukščiausias balas suteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks vienoje iš šalių, nurodytų

Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte – „Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir
kitus valstybės resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos Respublikos
tikslinės eksporto rinkos: Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Jungtinės Amerikos
Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos
Respublika.“
Žemesnis balas suteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks vienoje iš šalių iš trijų
prioritetinių eksporto rinkų grupių, nurodytų Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 21 punkte,
išskyrus šalis, nurodytas Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte.
Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks šalyje, nenurodytoje
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse.
Jeigu įgyvendinant projektą planuojamos tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos vyks šalyse,
nurodytose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte, bei šalyse, nurodytose 21 punkte,
arba šalyse, nenurodytose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse, bus skaičiuojamas balų
aritmetinis vidurkis.
Projekto įgyvendinimo metu šalis, kurioje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija, negali būti keičiama
į kitą šalį, už kurią būtų suteiktas mažesnis balas paraiškos vertinimo metu. Šalies keitimas į šalį, už kurią
būtų suteikiamas aukštesnis balas, galimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

11. Galutiniai naudos gavėjai, dalyvaujantys projekte, yra labai mažos
įmonės.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės
eksporto iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo
misijose).
Kuo daugiau galutinių naudos gavėjų yra labai mažos įmonės, tuo
aukštesnis balas suteikiamas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje.
6. Projektas prisideda prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos
horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269,
įgyvendinimo.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos
(grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, prisidedantiems prie 2014–2020 metų
nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos
plano 2 tikslo „ugdyti visuomenės kūrybingumą – plėtoti aukštos kokybės kultūros
paslaugas ir kūrybinius produktus, užtikrinti jų įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir
sklaidą“ 2.2 uždavinio „skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą, su menu ir kultūra
susijusias kūrybines inovacijas, jų tarpsektorinę plėtrą, kūrybinių ir kultūrinių industrijų
produktų rinkodarą“ 2.2.2 priemonės „remti kūrybinių ir kultūrinių industrijų, jų įmonių grupių
(klasterių, asociacijų) rinkodaros medžiagos, plėtros strategijų rengimą ir dalyvavimą
užsienio parodose ir kituose renginiuose“ įgyvendinimo.

