
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. gruodžio 18 d. 
 

 

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

institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 3.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“  

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

  

NR. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+“ 

 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 52,42 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Didelio poveikio technologijų (toliau – DPT) diegimas 

Lietuvos tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir 

modernizuoti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – 

MVĮ) pramoninę bazę, sudarant sąlygas masinei inovatyvių 

produktų (panaudojant DPT) gamybai plėtoti. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma 

projektams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros 

fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos socialinio fondo); 

 

 (Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai 

finansuojami iš Europos socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių priemonių atveju):  Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 
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X Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. 

nutarimu Nr. 986 (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa), 2 tikslo 

„Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 3 uždavinio „Didinti pažangiųjų 

(aukštųjų) ir vidutiniškai pažangių technologijų produktų gamybą “ įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 

programos 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 3 uždavinio „Didinti 

pažangiųjų (aukštųjų) ir vidutiniškai pažangių technologijų produktų gamybą“ 

įgyvendinimo.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Investicijų skatinimo ir 

pramonės plėtros programos tikslų įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 3 

prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1 konkrečiu 

uždaviniu „Padidinti MVĮ produktyvumą“ siektiną pokytį – padidinti darbo našumą 

Lietuvos MVĮ. Nustatytas kriterijus prisidės prie 3.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti 

MVĮ produktyvumą“ rezultato rodiklio „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta 

MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui “ pasiekimo. 

  

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektu MVĮ diegiama bent viena didelio poveikio technologija, t. y. mikro – ir 

nanoelektronika, pažangiosios medžiagos, pramoninės biotechnologijos, fotonika, 

nanotechnologijos ar pažangiosios gamybos sistemos.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektu diegiama bent viena didelio poveikio technologija, t. y. mikro – 

ir nanoelektronika, pažangiosios medžiagos, pramoninės biotechnologijos, fotonika, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
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nanotechnologijos ar pažangiosios gamybos sistemos.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie didelio poveikio 

technologijų diegimo MVĮ ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1 konkrečiu uždaviniu „Padidinti 

MVĮ produktyvumą“ siektiną pokytį – padidinti darbo našumą Lietuvos MVĮ. 

Nustatytas kriterijus prisidės prie 3.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ 

produktyvumą“ rezultato rodiklio „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, 

tenkanti vienam darbuotojui “ pasiekimo. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios 

vidutinės metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės 

atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

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 pagal pateiktus pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ 

įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) 

patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur, 

įgyvendinti projekte numatytas veiklas.  

Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir 

darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių 

inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams ir metinės 

finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui. 

Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro bei pareiškėjo 

pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją. 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, nes MVĮ, 

gavusios paramą ir sėkmingai veiklą išplėtusios, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali tapti 

pvz., iš mažos vidutine įmone. Todėl tikslinga vertinti pareiškėjo dydį tik paraiškos 

vertinimo metu. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar pareiškėjas yra finansiškai pajėgus įgyvendinti 

projektą. Remiantis 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio patirtimi, MVĮ 

(gamybinėms ir paslaugų įmonėms), kurių vidutinės metinės pajamos buvo ne 

mažesnės, kaip 145 000 eurų, sėkmingai įgyvendino iš Europos Sąjungos fondų lėšų 
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bendrai finansuojamus projektus.  Ši priemonė yra skirta DPT diegti Lietuvos tradicinės 

pramonės šakose, t. y. jau veikiančių MVĮ pramoninei bazei modernizuoti, dėl ko bus 

sudarytos sąlygos masinei inovatyvių produktų, naudojant DPT, gamybai plėtoti.  

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 4. MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ 

pagamintos produkcijos pardavimai. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar MVĮ pati gamina produkciją, t. y. MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne 

mažiau kaip 50 procentų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai, 

vertinant pagal pateiktus paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės 

dokumentus. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas atrankos kriterijus padeda įsitikinti, kad pareiškėjas, kuriam numatoma skirti 

finansavimą, pasieks numatytus Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio 

verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ 

produktyvumą“ tikslus, t. y. išaugs pareiškėjo produktyvumas. Šis kriterijus padeda 

užtikrinti, kad ES fondų lėšos bus panaudotos tikslingai ir efektyviai, nes bus remiami 

tik tie pareiškėjai, kurie patys gamina produkciją.  

Šiuo reikalavimu siekiama, kad paraiškų neteiktų įmonės, kurių visa ar didžioji 

pardavimo pajamų dalis yra iš prekybos, nes priemonės veiklos susijusios su DPT 

diegimu Lietuvos tradicinės pramonės šakose veikiančiose MVĮ, jų pramoninės bazės 

modernizavimu.   

Įmonių, užsiimančių prekyba, rėmimas yra negalimas pagal Bendrojo bendrosios 

išimties reglamento Nr.651/2014 1 straipsnio 2 dalies c) punktą, kuriuo teigiama, kad 

minėtas reglamentas netaikomas „pagalbai su eksportu susijusiai veiklai trečiose šalyse 

arba valstybėse narėse, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, 

platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba su kitomis einamosiomis išlaidomis, 

susijusiomis su eksporto veikla“. 

Produktas (produkcija) – pareiškėjo gaminami gaminiai (neapima ateityje planuojamų 

gaminti gaminių, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra pasiekęs paskutinį pasiruošimo 

gaminti gaminius etapą (parengti produktų projektiniai dokumentai (eskizai, brėžiniai, 

planai ir panašiai), pagamintas prototipas, beta versija ar bandomasis pavyzdys, gauti 

leidimai, licencijos ar veiklos atestatas, jei tai būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės 
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aktus, ar kita) ir per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos pradės gaminti). 

Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos – pajamos, gautos dėl 

prekių pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodytos tokiuose dokumentuose, kurie 

įrodo paties pareiškėjo prekių pardavimo apimtis, pavyzdžiui, 3-iojo verslo apskaitos 

standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“, patvirtinto viešosios įstaigos Lietuvos 

Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 

„Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“, 1 priedo „Pavyzdinė pelno (nuostolių) 

ataskaita“ pirmoje eilutėje „Pardavimo pajamos“ nurodant pardavimo pajamas, o 

trečiame stulpelyje „Pastabos Nr.“ pateikiant pastabos numerį, kuris nurodo detalią 

informaciją, pateiktą Aiškinamojo rašto, parengto vadovaujantis 6-uoju verslo apskaitos 

standartu „Aiškinamasis raštas“, patvirtintu Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 

2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VAS-24 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto 

„Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo“, 78.2  punkte, kuriame numatyta, kad turi būti 

nurodyta informacija apie prekių pardavimo pajamų rūšis ir sumas.  

Rengiant šią informaciją, siūloma vadovautis 6-ojo verslo apskaitos standarto 

„Aiškinamasis raštas“ metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Audito ir 

apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VAS-2, ir  3-iojo 

verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ metodinėmis rekomendacijomis, 

patvirtintomis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu 

Nr. VAS-11.  

Jeigu dokumentai yra pateikiami kita negu minėtų finansinių dokumentų pavyzdine 

forma, juose turi būti pateikta visa pavyzdinėje formoje nurodyta informacija.  

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 5. Pareiškėjo darbo našumo augimas. 

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo 

metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.  

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo 

našumo augimo potencialą, vertinant darbo našumo augimą. 

Akumuliuotas augimas= (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P), kur 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61E83B14A999
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61E83B14A999
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440609&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440609&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440609&p_query=&p_tr2=2
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
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P – darbo našumas finansiniais metais prieš paraiškos pateikimo momentą; 

N+1 – darbo našumas pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo; 

N+2 – darbo našumas antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo; 

N+3 – darbo našumas trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo. 

Daugiau balų suteikiama didesnį darbo našumo augimą numatantiems MVĮ projektams.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1 konkretaus 

uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“ tikslų įgyvendinimo ir rezultato rodiklio 

„Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui “ 

pasiekimo. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 6. Pareiškėjo privačių investicijų dydis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (Eur). 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinamas pareiškėjo privačių investicijų dydis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą 

(Eur).  

Kriterijaus apskaičiavimas. Bus skaičiuojamos pareiškėjo investicijos į ilgalaikį, su 

projektu susijusį  materialiųjų turtą, atėmus gauto finansavimo dydį.  

Daugiau balų suteikiama didesnį privačių investicijų dydį į projekto ilgalaikį 

materialiųjų turtą (Eur) numatantiems pareiškėjams.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Šis kriterijus leis sudaryti palankesnes sąlygas paramai gauti MVĮ, kuri daugiau lėšų 

investuoja į DPT diegimą, atsižvelgiant į tai, kad šios technologijos pasižymi dideliu 

kapitalo imlumu (yra brangios). 

Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1. konkretaus uždavinio „Padidinti 

MVĮ produktyvumą“ tikslų įgyvendinimo ir rezultato rodiklio „Pridėtinė vertė gamybos 

sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui “ pasiekimo. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 7. Pareiškėjo veikla, kuriai skirtas projektas, yra priskiriama prie sektoriaus, kurio 
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darbo našumas yra mažesnis už šalies darbo našumo vidurkį. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama ar pareiškėjo veikla, kuriai skirtas projektas, pagal Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriaus (toliau – ERVK) kodus, yra priskiriama prie sektoriaus, kurio darbo 

našumas yra mažesnis už šalies darbo našumo vidurkį, t. y. yra skaičiuojamas santykis 

tarp dviejų Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Oficialios 

statistikos portale esančioje lentelėje pateiktų dydžių: tarp darbo našumo sektoriuje 

pagal EVRK, kuriam priskiriama pareiškėjo projekte numatyta veikla ir šalies darbo 

našumo vidurkio.  

Formulė: Y=X1(N-2)/X2 (N-2) 

X 1– darbo našumas sektoriaus pagal EVRK, kuriam priskiriama pareiškėjo 

įgyvendinama veikla. 

X2  – šalies darbo našumo vidurkis 

N-2 – du metai prieš paraiškos pateikimo momentą. 

Y – santykis tarp darbo našumo to sektoriaus pagal EVRK, kuriam priskiriama 

pareiškėjo įgyvendinama veikla ir šalies darbo našumo vidurkio. 

Darbo našumas yra pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, Eur/val. 

Lyginami darbo našumo duomenys, užfiksuoti Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės Oficialios statistikos portale esančioje lentelėje prieš 2 metus 

iki paraiškos pateikimo momento. 

Daugiau balų suteikiama projektams, kai santykis tarp projekto veiklų EVRK darbo 

našumo ir šalies darbo našumo vidurkio yra mažesnis.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1. konkretaus uždavinio „Padidinti 

MVĮ produktyvumą“ tikslų įgyvendinimo. Nustatytas kriterijus prisidės prie 3.3.1. 

konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“ ir rezultato rodiklio „Pridėtinė 

vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui“ pasiekimo. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 8. Projekte diegiamos DPT atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

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

ir jų prioritetų įgyvendinimo programos (toliau – sumanios specializacijos programa), 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 

https://osp.stat.gov.lt/600
https://osp.stat.gov.lt/600
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=62b0fc6a-0151-4c87-b0ea-1cffcad0d12a
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=62b0fc6a-0151-4c87-b0ea-1cffcad0d12a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97
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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. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti DPT atitinka bent 

vieną sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį 

specifiškumą. Jeigu atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kadangi 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje yra 

numatyta, kad atrenkant 3.3 investicinį prioritetą įgyvendinančius projektus, bus 

atsižvelgiama į sumanios specializacijos programoje nustatytus prioritetus, todėl šis 

nustatytas kriterijus kaip tik ir padės atrinkti tuos projektus, kurie prisidės prie sumanios 

specializacijoje nustatytų krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo.  
 
 
 
Viceministras              (parašas)         Marius Skarupskas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97

