FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų administravimo darbo grupės, sudarytos
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.
liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo
grupės sudarymo“, 2015 m. gegužės 29 d.
protokolu Nr. 19
(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma)
PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
2015 m. birželio 3 d.
(Jei projektų atrankos kriterijus keičiamas, informacija į formą įrašoma lyginamuoju variantu. Jei siūlymai dėl projektų atrankos kriterijų teikiami pagal
skirtingas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) įgyvendinimo priemones (toliau – priemonė),
kiekvienai priemonei žemiau esanti lentelė kartojama)
Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 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-K-811 „SmartInvest LT+“

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:
Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 28,96 mln. Eur
suma, mln. Eur:
- tiesioginės užsienio investicijos į taikomųjų (pramoninių) mokslinių tyrimų ir (ar)
Pagal priemonę remiamos veiklos:
eksperimentinės plėtros (bandomosios taikomosios veiklos) (toliau – MTEP) veiklas;
- tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės
MTEP ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūra;
- tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų
diegimu.
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus (Pažymimas vienas iš galimų atsakymų, vadovaujantis Projektų administravimo ir

vykdomos:

finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316
„Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų
taisyklės), 411 punktu arba vadovaujantis Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių
priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 80 punktu.)
(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);
(Taip pat pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl veiklos turi būti vykdomos ne
programos teritorijoje.)

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas)
vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio
fondo);
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.
Valstybės projektų planavimas
Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių
Regionų projektų planavimas
priemonių atveju):
Projektų konkursas
Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė
(Pažymimas vienas iš projektų atrankos būdų (finansavimo forma finansinių priemonių
atveju))
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS
PROJEKTŲ
ATRANKOS
Nustatymas
KRITERIJUS
Keitimas
PRIORITETINIS
PROJEKTŲ
ATRANKOS
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.)
1. Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos,
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986
„Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“,
nuostatas.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir

paaiškinimai:
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų
tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Teikiamas tvirtinti:

2020 m. programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų
sektorius“ įgyvendinimo.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie prisideda prie 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) 1
prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus
uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų
aktyvumą privačiame sektoriuje“ veiklos – „numatomos investicijos į TUI pritraukimui
aktualią infrastruktūrą (MTEPI centrų įkūrimas, taip pat inovatyvių technologijų/ įrangos,
skirtos gamybai, įsigijimas ir jos tolimesnė plėtra, adaptavimas ir integravimas su kitomis
technologijomis ir paslaugomis, pilotinių linijų, įskaitant demonstracines, įrengimas) bei
parama užsienio įmonių ir Lietuvos įmonių ar mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimui (vykdant bendrus MTEPI) projektus“ – įgyvendinimo.
Nustatymas
Keitimas

2. Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, nuostatas.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų
programos antrojo tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ pirmojo uždavinio „Skatinti
investicijas į didelę pridėtinę vertę kuriančias veiklas“ įgyvendinimo, t. y. projekto metu
arba įgyvendinus projektą sukurtas (-i) produktas (ai) turi būti naujas (-i) įmonės
lygmenyje, arba rinkos lygmenyje, arba pasaulio lygmenyje, kaip nurodyta Oslo vadove
(Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition,
OECD, Eurostat, 2005).
Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie geriausiai padeda pasiekti 2014–
2020 metų Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ tikslus.

SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų
tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų
tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Nustatymas
Keitimas

3. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno šioje
programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto
veiksmų plano uždavinio įgyvendinimo ir atitinka konkretaus prioriteto veiksmų plane
nustatytą prioriteto teminį specifiškumą.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie geriausiai padeda pasiekti
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programoje numatytus tikslus.
Nustatymas
Keitimas

4. Ne mažiau kaip 20 proc. sukuriamų naujų darbo vietų bus skirtos tyrėjų darbo vietoms
(jei 20 proc. sukuriamų naujų darbo vietų sudaro mažiau nei 1 darbo vietą, tuomet
mažiausiai 1 iš naujai sukuriamų darbo vietų, skaičiuojant viso etato ekvivalentu, turi būti
tyrėjo darbo vieta). Sukurtos naujos darbo vietos bus išlaikomos ne mažiau kaip 5 metus
(labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju – ne mažiau kaip 3 metus) nuo pirmosios
priėmimo į darbo vietą dienos.

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų
tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS

Siekiama paskatinti kurti darbo vietas tyrėjams ir vertinama, ar projekto įgyvendinimo
metu ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos iš visų tiesiogiai su projektu
susijusių naujų darbo vietų ne mažiau kaip 20 procentų sudarys darbo vietos tyrėjams (jei
20 proc. sukuriamų naujų darbo vietų sudaro mažiau nei 1 darbo vietą, tuomet mažiausiai 1
iš naujai sukuriamų darbo vietų, skaičiuojant viso etato ekvivalentu, turi būti tyrėjo darbo
vieta) ir šios darbo vietos bus išlaikytos ne mažiau kaip 5 metus (labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių atveju – ne mažiau kaip 3 metus) nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą
dienos.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kuriais kuriamos naujos darbo vietos,
įskaitant ir darbo vietas tyrėjams.
Nustatymas
Keitimas

5. Investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo įmonių grupės pajamas)
per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip
1 000 000,00 (vienas milijonas) eurų, o investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent
vienais finansiniais metais sudarė ne mažiau nei 1 procentą vidutinių metinių pajamų.
Siekiama paskatinti tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje pritraukimą, todėl
vertinama, ar investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo įmonių grupės
pajamas) per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip
1 000 000,00 (vienas milijonas) eurų, o investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent
vienais finansiniais metais sudarė ne mažiau nei 1 procentą vidutinių metinių pajamų.
Investicijos į MTEPI sritį vertinamos remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kurių pareiškėjai jau vykdo investicijas
MTEPI srityje. 1 000 000 eurų vidutinių metinių pajamų per paskutinius 3 finansinius
metus riba užtikrina, kad įmonė veikia stabiliai ir turi savo klientų bazę, kuriems parduoda
savo produktus/ paslaugas.
Nustatymas
Keitimas

KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų
tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų
tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS

6. Investuotojas MTEPI veiklą vykdo ne mažiau nei 1 metus.
Siekiama paskatinti tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje pritraukimą, todėl
vertinama, ar bent viena investuotojo veiklų vykdoma MTEPI srityje ne mažiau nei 1
metus iki paraiškos pateikimo. Vertinama remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta
informacija.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kurių pareiškėjai turi MTEPI veiklų vykdymo
patirties.
Nustatymas
Keitimas

7. 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 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.
Siekiant transformuoti ūkį, būtina žymiai padidinti MTEPI veiklą vykdančių įmonių
skaičių ekonomikoje ir sukurti paskatas didesnio ekonominio poveikio inovacijų kūrimui.
Dėl šios priežasties, ketinama vertinti projekto metu arba įgyvendinus projektą sukurto
produkto naujumo lygį. Kuo aukštesnis produkto naujumo lygmuo, tuo didesnis produkto
reikšmingumas rinkai.
Nustatymas

KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų
tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų
tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS

Keitimas

8. Tiesiogiai su projektu susijusių sukurtų naujų darbo vietų skaičius.
Siekiama paskatinti naujų 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 darbo vietos turi būti sukurtos projekto
įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir
apskaičiuotos viso etato ekvivalentais. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems
projektams, kuriais sukuriama daugiau darbo vietų.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kuriais sukuriama daugiau darbo vietų.
Nustatymas
Keitimas

9. Tiesiogiai su projektu susijusių sukurtų naujų tyrėjų darbo vietų skaičius.
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 suteikiamas tiems projektams, kuriais sukuriama
daugiau tyrėjų darbo vietų.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kuriais sukuriama daugiau tyrėjų darbo vietų.
Nustatymas
Keitimas

KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų
tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Ūkio viceministras
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

10. Pritraukta privačių investicijų į MTEPI sritį pagal sumanios specializacijos kryptis.
Siekiama pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje, todėl aukštesnis
įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriais projekto įgyvendinimo metu ir tris metus
po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos bus pritraukiama daugiau privačių investicijų į
MTEPI sritį pagal sumanios specializacijos kryptis.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kuriais pritraukiama daugiau privačių
investicijų MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis. Kriterijus tiesiogiai
susijęs su Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimu.

______________________________
(parašas)

Marius Skarupskas
(vardas ir pavardė)

