2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
2 priedas
PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektą planuojama įgyvendinti: Pažymima projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.
-ių)

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)
Prioritetinis projektų
atrankos kriterijaus
(toliau – kriterijus)
pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai

Didžiausias
galimas
kriterijaus
balas

1. Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos)
naujumo lygis.

Siekiant skatinti naujų globaliai reikšmingų
produktų kūrimą, būtina įvertinti projekto
metu arba įgyvendinus projektą sukurto (-ų)
produkto (-ų) naujumo lygį. Naujumas
klasifikuojamas į tris grupes (reikšmingumo
didėjimo tvarka): produktas naujas įmonės
lygmenyje,
produktas
naujas
rinkos
lygmenyje, produktas naujas pasaulio
lygmenyje, kaip nurodyta Oslo vadove (Oslo
manual. Guidelines for Collecting and
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Kriterijaus vertinimas
(jei taikomi svoriai)
Kriterijaus
Svorio
įvertinimas koeficientas
(Skiltis
8
pildoma
paraiškos
vertinimo
metu.
Galimas
simbolių
skaičius – 2
skaičiai iki
kablelio.)

Vertinimo
metu
suteiktų
balų
skaičius
(Skiltis
pildoma
paraiškos
vertinimo
metu.
Nurodomas
pagal
kriterijų
suteiktas
įvertinimas

Komentarai

Galimas
simbolių
skaičius –
1000.

Interpreting Innovation Data, 3rd Edition,
OECD,
Eurostat,
2005).
Aukštesnis
įvertinimas suteikiamas tiems projektams,
kurių metu arba įgyvendinus projektą sukurtų
produktų reikšmingumas yra didesnis.
Reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant į
sukurto (-ų) produkto (-ų) naujumo lygį ir
produktų skaičių.
Jeigu projekto įgyvendinimo metu arba per
3 metus po projekto įgyvendinimo bus sukurti
2 arba daugiau produktų, kurie nauji pasaulio
lygmenyje, projektui skiriami 5 balai.
Jeigu projekto įgyvendinimo metu arba per
3 metus po projekto įgyvendinimo bus
sukurtas 1 produktas, kuris naujas pasaulio
lygmenyje, projektui skiriami 4 balai.
Jeigu projekto įgyvendinimo metu arba per
3 metus po projekto įgyvendinimo bus
sukurtas 1 arba daugiau produktų, kurie nauji
rinkos lygmenyje, už kiekvieną naują rinkos
lygmenyje produktą skiriama 0,6 balo, bet ne
daugiau kaip 3 balai už visus naujus rinkos
lygmenyje produktus.
Jeigu projekto įgyvendinimo metu arba per
3 metus po projekto įgyvendinimo bus
sukurtas 1 arba daugiau produktų, kurie nauji
įmonės lygmenyje, už kiekvieną naują įmonės
lygmenyje produktą skiriama 0,2 balo, bet ne
daugiau kaip 2 balai už visus naujus įmonės
lygmenyje produktus.
Jeigu projekto įgyvendinimo metu arba per
3 metus po projekto įgyvendinimo bus
sukurtas 1 pasaulio lygmenyje naujas
produktas ir rinkos ir (ar) įmonės lygmenyje

padaugintas
iš svorio
koeficiento.
Galimas
simbolių
skaičius – 2
skaičiai iki
kablelio.)

nauji produktai, vertinama pagal toliau
nurodytą formulę, tačiau X reikšmė negali
būti didesnė nei 4,8 balo (jeigu X reikšmė
gaunama didesnė nei 4,8, projektui skiriami
4,8 balo):
X4+0,6*R+0,2*Į, kur
R – projekto įgyvendinimo metu arba per
3 metus
po
projekto
įgyvendinimo
numatomas sukurti produktų, kurie nauji
rinkos lygmenyje, skaičius;
Į – projekto įgyvendinimo metu arba per
3 metus
po
projekto
įgyvendinimo
numatomas sukurti produktų, kurie nauji
įmonės lygmenyje, skaičius.
Jeigu projekto įgyvendinimo metu arba per
3 metus po projekto įgyvendinimo bus sukurti
rinkos ir įmonės lygmenyje nauji produktai,
vertinama pagal toliau nurodytą formulę,
tačiau X reikšmė negali būti didesnė nei 3,2
balo (jeigu X reikšmė gaunama didesnė nei
3,2 balo, projektui skiriami 3,2 balo) laikantis
pirmiau nurodytų sąlygų dėl didžiausio balų
skaičiaus rinkos lygmenyje ir įmonės
lygmenyje
naujiems
produktams
nepriklausomai nuo jų skaičiaus (t. y. rinkos
lygmenyje sukurtiems produktams didžiausia
galima suteikti balų suma – 3 balai, o įmonės
lygmenyje sukurtiems produktams – 2 balai):
X0,6*R+0,2*Į, kur
R – projekto įgyvendinimo metu arba per 3
metus po projekto įgyvendinimo numatomas
sukurti produktų, kurie nauji rinkos
lygmenyje, skaičius;
Į – projekto įgyvendinimo metu arba per

3 metus
po
projekto
įgyvendinimo
numatomas sukurti produktų, kurie nauji
įmonės lygmenyje, skaičius.
Vertinant produktų naujumo lygmenį, vienas
produktas priskiriamas tik vienai naujumo
grupei (t. y. jei produktas yra naujas pasaulio
lygmenyje, neskiriama papildomų balų už
naujumą rinkos ir (ar) įmonės lygmenyje,
jeigu produktas naujas rinkos lygmenyje,
neskiriama papildomų balų už naujumą
įmonės lygmenyje).

2. Tiesiogiai su projektu
susijusių sukurtų naujų
tyrėjų darbo vietų
skaičius.

Informacijos šaltiniai: paraiška finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą projektą (toliau –
paraiška), 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto
„Mokslinių
tyrimų,
eksperimentinės
plėtros
ir
inovacijų
skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas)
89.6 papunktyje nurodyti dokumentai.
Siekiama skatinti tiesiogines užsienio
investicijas MTEPI srityje ir atitinkamai naujų
tyrėjų darbo vietų (kurios turi būti išlaikytos
ne mažiau nei 5 metus, o labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių atveju – ne mažiau kaip
3 metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą
dienos) kūrimą. Naujos tyrėjų darbo vietos
turi būti sukurtos projekto įgyvendinimo metu
ir per 3 metus po projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos ir apskaičiuotos viso
etato ekvivalentais. Aukštesnis įvertinimas
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(Skiltis
pildoma
paraiškos
vertinimo
metu.
Galimas
simbolių
skaičius – 2
skaičiai iki
kablelio.)

6

(Skiltis
pildoma
paraiškos
vertinimo
metu.
Nurodomas
pagal
kriterijų
suteiktas
įvertinimas,
padaugintas

Galimas
simbolių
skaičius –
1000.

iš svorio
koeficiento.
Galimas
simbolių
skaičius – 2
skaičiai iki
kablelio.)

suteikiamas tiems projektams, kuriais
sukuriama daugiau tyrėjų darbo vietų.
5 balai suteikiami pirmiesiems 20 procentų
projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra
sveikasis, apvalinama pagal aritmetines
taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši
taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems
20 procentų projektų ir t. t. 1 balas
suteikiamas paskutiniams 20 procentų
projektų. Jeigu pirmieji projektai, pagal
kuriuos numatomas vienodas pajamų ir
išlaidų santykis, sudaro daugiau nei
20 procentų projektų, tuomet visiems jiems
suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai
suteikiami pirmiesiems 20 procentų likusių
projektų, 3 balai – kitiems 20 procentų
projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka
taikoma, jeigu susidaro daugiau negu
20 procentų 4 balais vertinamų projektų,
surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju
jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo
pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

3. Pritraukta privačių
investicijų į MTEPI sritį
pagal sumanios
specializacijos kryptis.

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo
4 priedas.
Siekiama pritraukti daugiau tiesioginių
užsienio investicijų MTEPI srityje, todėl
aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems
projektams, kuriais projekto įgyvendinimo
metu ir 3 metus po projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos bus pritraukiama
daugiau privačių investicijų į MTEPI sritį
pagal sumaniosios specializacijos kryptis.

30

(Skiltis
pildoma
paraiškos
vertinimo
metu.
Galimas
simbolių
skaičius – 2

6

(Skiltis
pildoma
paraiškos
vertinimo
metu.
Nurodomas
pagal
kriterijų

Galimas
simbolių
skaičius –
1000.

skaičiai iki
kablelio.)

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 procentų
projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra
sveikasis, apvalinama pagal aritmetines
taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši
taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems
20 procentų projektų ir t. t. 1 balas
suteikiamas paskutiniams 20 procentų
projektų. Jeigu pirmieji projektai, pagal
kuriuos numatomas vienodas pajamų ir
išlaidų santykis, sudaro daugiau nei
20 procentų projektų, tuomet visiems jiems
suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai
suteikiami pirmiesiems 20 procentų likusių
projektų, 3 balai – kitiems 20 procentų
projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka
taikoma, jeigu susidaro daugiau negu
20 procentų 4 balais vertinamų projektų,
surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju
jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo
pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.
Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo
89.6 papunktyje nurodyti dokumentai, Aprašo
4 priedas.
Suma:

100

suteiktas
įvertinimas,
padaugintas
iš svorio
koeficiento.
Galimas
simbolių
skaičius – 2
skaičiai iki
kablelio.)

(Sumuojama
skiltyje
įrašytų
skaičių suma,
kuri negali
viršyti 100.
Galimas
simbolių
skaičius – 3

skaičiai iki
kablelio.)
Minimali privaloma surinkti balų suma:
____________________________________
(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo
asmens pareigų pavadinimas)
versija)
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______________________
(data)

___________________________
(vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė

______________________

