PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
2016 m. sausio
Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:
Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
suma, mln. Eur:
Pagal priemonę remiamos veiklos:

d.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
1 prioritetas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“
1.2.1. konkretus uždavinys „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“
Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“
1,45 mln. eurų

Dalyvavimas tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau –
MTEPI) veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo
organizacijos, renginiuose.
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus
Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų
programos teritorijoje gautas ... (įrašyti Stebėsenos komiteto pritarimo datą).
vykdomos:
Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui: (Žymima, jei su šiuo
pasiūlymu prašoma Stebėsenos komiteto pritarimo veiklų ar jų dalies vykdymui ne
Veiksmų programos teritorijoje)
X 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);
(Pažymėjus vieną iš dviejų, būtina pateikti trumpą paaiškinimą, kodėl veiklos turi būti
vykdomos ne Veiksmų programos teritorijoje.)
Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes:
veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos
socialinio fondo);
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.
(Pažymėjus paskutinį, būtina pateikti trumpą paaiškinimą, kodėl apribojimai veiklų
vykdymo teritorijai netaikomi.)

Pagal priemonę remiama veikla yra dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų,
apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo organizacijos, renginiuose. Didžioji
dalis tokių renginių vyksta ne Lietuvoje, todėl tam, kad pareiškėjai galėtų sudalyvauti
minėtuose renginiuose ir rasti partnerius tarptautinių MTEPI iniciatyvų projektų
įgyvendinimui, reikalingas Stebėsenos komiteto pritarimas, kad dalis priemonės veiklų gali
būti vykdoma ir kitose ES šalyse.
Valstybės projektų planavimas
Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių
Regionų projektų planavimas
priemonių atveju):
Projektų konkursas
X Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė
Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
X Nustatymas
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
Keitimas
1. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
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 veiklos sritis atitinka Veiksmų plano 3 tikslo „Skatinti vertės tinklų
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
kūrimą, plėtrą ir jų tarptautiškumą“ 3.2 uždavinio „Skatinti klasterių plėtrą ir integraciją į
paaiškinimai:
tarptautinius vertės kūrimo tinklus“ 3.2.4 veiksmą „Teikti finansavimą verslo tarptautinei
tinklaveikai, dalyvavimui tarptautiniuose MTEPI projektuose ir tarptautinių partnerių
paieškai”.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kuriais siekiama Veiksmų programos 1.2.1
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:
konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ tikslų – didinti verslo sektoriaus išlaidas MTEP
bei inovatyvių įmonių, bendradarbiaujančių su partneriais, skaičių.
Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

X Nustatymas
Keitimas
2. 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

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos 19.1 tikslo įgyvendinimo ir atitinka bent vieno
konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto teminį specifiškumą.
Kadangi Veiksmų programos 1 prioriteto lėšos gali būti investuojamos tik pagal sumaniąją
specializaciją, nustatytas selektyvumas pagrįstas strateginiu dokumentu. Kriterijus padės
atrinkti jį atitinkančius projektus ir siekti Veiksmų programos 1.2.1 konkretaus uždavinio
„Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą
privačiame sektoriuje“ tikslų – didinti verslo sektoriaus išlaidas MTEP bei inovatyvių
įmonių, bendradarbiaujančių su partneriais, skaičių.
X Nustatymas
Keitimas
3. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, vykdantis MTEPI veiklą ir ją deklaruojantis Lietuvos
statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vienas
jo narys, išskyrus mokslo ir studijų instituciją, turi vykdyti MTEPI veiklą ir ją deklaruoti
Lietuvos statistikos departamentui).
Vertinama, ar pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris vykdo MTEPI veiklą ir teikia MTEP
statistinę ataskaitą MT-02 „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė
ataskaita“ (toliau – ataskaita) Lietuvos statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra
klasterio koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vienas jo narys, išskyrus mokslo ir
studijų instituciją, vykdo MTEPI veiklą ir teikia ataskaitą Lietuvos statistikos
departamentui).
Vertinama remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija ir Lietuvos statistikos
departamentui teiktos ataskaitos kopija už paskutinių vienerių finansinių metų laikotarpį
arba už pareiškėjo (arba pareiškėjo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius)
veikimo laiką (jei pareiškėjas (arba pareiškėjo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius) veikia trumpiau nei vienerius metus) iki paraiškos pateikimo ir dokumentu
(elektroniniu laišku, kuriuo patvirtinamas ataskaitos pateikimo ir priėmimo Lietuvos
statistikos departamentui faktas), patvirtinančiu šios ataskaitos pateikimą Lietuvos
statistikos departamentui
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kurių pareiškėjai vykdo MTEPI veiklą, kas
padės užtikrinti priemonei skirtų lėšų tikslingą panaudojimą.

Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

X Nustatymas
Keitimas
4. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kurio 1 finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką
nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei 1 finansinius
metus) yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. Eur (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius,
tuomet bent vieno jo nario 1 finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo
įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau nei 1 finansinius metus) yra ne
mažesnė kaip 50 tūkst. Eur).
Siekiama paskatinti tarptautinių MTEPI iniciatyvų projektų įgyvendinimą, todėl vertinama,
ar pareiškėjas yra finansiškai pajėgus, t. y. ar jo 1 finansinių metų apyvarta arba apyvarta
per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei 1
finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. Eur (jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario 1 finansinių metų apyvarta arba
apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau nei 1
finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. Eur).
Pareiškėjo arba jo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, apyvarta tikrinama
pagal patvirtintus paskutinių finansinių metų arba laikotarpio nuo įregistravimo dienos iki
paraiškos pateikimo dienos, jei pareiškėjas arba jo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius, veiklą vykdo trumpiau nei 1 finansinius metus, finansinės atskaitomybės
dokumentus.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kurių pareiškėjai turi patirties, yra veikiantys
ir pajėgūs dalyvauti įgyvendinant tarptautinius MTEPI iniciatyvų projektus. 50 tūkst. eurų
metinė apyvarta arba apyvarta už teikiamą laikotarpį, jei pareiškėjas veikia trumpiau nei 1
metus, yra pakankama riba, kuri užtikrina, jog pareiškėjas veikia stabiliai.
X Nustatymas
Keitimas
5. Pareiškėjo veiklos ir (arba) projekto, kuriam ieškoma partnerių, pobūdis atitinka
tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą.
Priemone siekiama paskatinti tarptautinių MTEPI iniciatyvų vykdymą, todėl vertinama, ar
pareiškėjo vykdoma veikla atitinka renginio tematiką.
Vertinama pagal pareiškėjo paraiškoje pateiktą informaciją, pardavimo pajamų struktūrą,
renginio aprašymą/ programą ir pan.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurių pareiškėjų vykdoma veikla atitinka

tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio tematiką, tokiu būdu bus sukurtos
didesnės galimybės užmegzti kontaktus konkrečiam projektui vykdyti.

Ūkio viceministras

_____________________
(parašas)

Marius Skarupskas

