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“, 2014 m. lapkričio 14 d.
protokolu Nr. 11
(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma)
PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
2015 m. kovo

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:

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:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio
verslo konkurencingumo skatinimas“
3.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“
Nr. 03.2.1-LVPA-K-808 „Verslo klasteris LT“
13,033 mln. eurų
Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;
Eksperto darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti
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Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos:

reikalingų tyrimų, analizių ir kitų paslaugų pirkimu;
Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir
produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar
įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), išlaidos.
(Pažymimas vienas iš galimų atsakymų, vadovaujantis
Projektų administravimo ir 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)
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);
(Taip pat pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl veiklos
turi būti vykdomos ne programos teritorijoje.)
Šia priemone siekiama padidinti labai mažų, mažų ir
vidutinių (toliau – MVĮ) tarptautiškumą, taigi bus remiamos
rinkodaros veiklos, skirtos įmonių grupės paslaugų ir
produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar
įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius). Atitinkamai dalis
priemonės veiklų bus vykdomos ne tik Lietuvoje, bet kitose
ES šalyse.
(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas)
vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai
finansuojami iš Europos socialinio fondo);
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.
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Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių priemonių atveju):

Valstybės projektų planavimas
Regionų projektų planavimas
X Projektų konkursas
Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė
(Pažymimas vienas iš projektų atrankos būdų (finansavimo
forma finansinių priemonių atveju))

(Jei pagal priemonę planuojama tvirtinti kelis projektų atrankos
kriterijus, ši lentelės dalis (trys eilutės) kartojama kiekvienam
projektų atrankos kriterijui)
Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų. Jei
priemonei nustatomi/keičiami keli projektų atrankos kriterijai, ši
lentelės dalis kartojama)

X Nustatymas
Keitimas

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 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
paaiškinimai:

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 projektas 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
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plėtrą įgyvendinimo.
Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27
punkte nustatytus eksporto plėtros skatinimo apribojimus. Atitiktis šiam reikalavimui
vertinama, vadovaujantis Ūkio ministerijos interneto svetainėje pateikta informacija
apie valstybes, taikančias embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos
produktams.
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie prioritetinių Lietuvos
eksporto plėtros tikslų įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkrečiu uždaviniu
„Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ siektinus tikslus.

(Jei pagal priemonę planuojama tvirtinti kelis projektų atrankos
kriterijus, ši lentelės dalis (trys eilutės) kartojama kiekvienam
projektų atrankos kriterijui)
Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų. Jei
priemonei nustatomi/keičiami keli projektų atrankos kriterijai, ši
lentelės dalis kartojama)

X Nustatymas
Keitimas

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

2. Verslo klasterį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 savarankiškos MVĮ, kurių gaminama
produkcija (teikiamos paslaugos) turi būti integruota į gaminio/paslaugos pridėtinės
vertės kūrimo grandinę.

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Vertinant būtina įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo metu verslo klasterį sudaro ne
mažesnė negu 5-ių savarankiškų MVĮ grupė, kurių gaminama produkcija (teikiamos
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paslaugos) integruota į gaminio/paslaugos pridėtinės vertės kūrimo grandinę. MVĮ
statusas tikrinamas tik paraiškos pateikimo metu.
Savarankiška įmonė suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme.
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Lietuvos klasterių plėtros koncepcijos, patvirtintos ūkio ministro 2014 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. 4-131, 21 punktas numato, kad klasterio kūrimosi pradžioje turėtų būti ne
mažiau kaip 5 nepriklausomos įmonės, tačiau, vystant veiklą ir norint didesnio
produktyvumo tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose, šis skaičius turėtų augti.
Įmonių kooperacija sudaro sąlygas įmonėms didinti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo
efektyvumą (pvz., kartu su partneriais užsisakyti didesnį žaliavų kiekį palankesnėmis
sąlygomis) ir taip prisidėti prie įmonių konkurencingumo didinimo. Be to, įmonių
bendradarbiavimas, sutelkus ribotus išteklius rinkodarai užsienio rinkose, didina įmonių
tarptautinės plėtros galimybes. Ypač perspektyvi eksporto plėtros forma yra Lietuvos
įmonių dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose (vertės kūrimo grandinių veikloje), t. y.
įsiliejimas į įmonių grupę, gaminančią prekes ar teikiančią paslaugas daugiau nei
vienoje valstybėje. Įmonės, įsitraukusios į tarptautinius tinklus, įgauna konkurencinį
pranašumą.
Tikrinti MVĮ statusą tikslinga tik paraiškos vertinimo metu, nes MVĮ, sėkmingai
įgyvendinančios veiklą, statusas gali pasikeisti, pvz., ji gali tapti iš mažos vidutine
įmone. Todėl tikslinga vertinti įmonės dydį tik valstybės pagalbos teikimo momentu.

(Jei pagal priemonę planuojama tvirtinti kelis projektų atrankos
kriterijus, ši lentelės dalis (trys eilutės) kartojama kiekvienam
projektų atrankos kriterijui)
X Nustatymas
Teikiamas tvirtinti:
Keitimas
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
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PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų. Jei
priemonei nustatomi/keičiami keli projektų atrankos kriterijai, ši
lentelės dalis kartojama)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

3. Ne mažiau negu 2 verslo klasterio nariai (MVĮ) turi veikti ne mažiau kaip vienerius
metus ir kiekvieno jų metinės pajamos pagal pateiktus paskutinių finansinių metų
finansinės atskaitomybės dokumentus turi būti ne mažesnės kaip 145.000 Eur.

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Vertinama, ar ne mažiau negu 2 verslo klasterio nariai turi pakankamai veiklos
patirties, t. y. veikia ne mažiau kaip vienerius metu ir yra finansiškai pajėgūs
įgyvendinti projekte numatytas veiklas, t. y. kiekvieno jų metinės pajamos pagal
pateiktus paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne
mažesnės kaip 145.000 Eur.

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Veiklos patirtis ir reikalingų išteklių turėjimas yra svarbus klasterio sėkmės veiksnys.
Pakankamas klasterio iniciatyvos biudžetas, leidžiantis įgyvendinti svarbius projektus
yra svarbus naujų įmonių pritraukimo veiksnys.
Siekiant išvengti mažų, dirbtinių verslo klasterių (ypač paslaugų srityje) kūrimosi,
svarbu, kad bent keli klasterio nariai turėtų veiklos patirties ir būtų finansiškai pajėgūs
įgyvendinti projekto veiklas. Jeigu verslo klasteryje dalyvauja labai mažos įmonės, tai
bus paskata įtraukti į klasterį įmonę/es su didesne apyvarta.

(Jei pagal priemonę planuojama tvirtinti kelis projektų atrankos
kriterijus, ši lentelės dalis (trys eilutės) kartojama kiekvienam
projektų atrankos kriterijui)
X Nustatymas
Teikiamas tvirtinti:
Keitimas
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
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PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų. Jei
priemonei nustatomi/keičiami keli projektų atrankos kriterijai, ši
lentelės dalis kartojama)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

4. Pareiškėjas (klasterio koordinatorius) turi pakankamai veiklos patirties įgyvendinant
eksporto arba tarptautiškumo skatinimo veiklas.
Vertinama, ar pareiškėjas (klasterio koordinatorius) – turi pakankamai veiklos
patirties eksporto arba tarptautiškumo skatinimo srityje.
Jei pareiškėjas yra viena iš verslo klasterį sudarančių MVĮ, pareiškėjas turi būti
veikiantis ne mažiau kaip vienerius metus ir jo pajamos iš eksporto veiklos turi būti ne
mažesnės kaip 29 000 Eur.
Jei pareiškėjas – verslo asociacija arba Prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
pareiškėjas turi būti sėkmingai įgyvendinęs ne mažiau negu 2 projektus tarptautiškumo
skatinimo srityje per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo.

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir
vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1. konkretaus uždavinio „Padidinti
MVĮ tarptautiškumą“ tikslų įgyvendinimo. Šis atrankos kriterijus padės išskirti
pareiškėjus, turinčius pakankamai veiklos patirties ir sugebančius sėkmingai
įgyvendinti projektą ir panaudoti ES fondų lėšas.

(Jei pagal priemonę planuojama tvirtinti kelis projektų atrankos
kriterijus, ši lentelės dalis (trys eilutės) kartojama kiekvienam
projektų atrankos kriterijui)
X Nustatymas
Teikiamas tvirtinti:
Keitimas
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SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų. Jei
priemonei nustatomi/keičiami keli projektų atrankos kriterijai, ši
lentelės dalis kartojama)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

5. Verslo klasterio narių (MVĮ) pardavimo pajamų augimas.
Vertinamas verslo klasterio narių (MVĮ) pardavimo pajamų augimas akumuliuotai nuo
paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių verslo klasterio nariai turės
didesnį pardavimo pajamų augimo potencialą, vertinant pardavimų pajamų apimties
augimo prognozes ir tendencijas.
Projektai turi būti surikiuojami nuo didžiausią iki mažiausią pardavimo pajamų
augimą turinčių projektų.
Nustatytas atrankos kriterijus vertinant projektus padeda išskirti geriausius,
efektyviausiai ES fondų lėšas naudosiančius projektus, kuriuose daugiausia, gavus
finansavimą, išaugs pardavimai.

(Jei pagal priemonę planuojama tvirtinti kelis projektų atrankos
kriterijus, ši lentelės dalis (trys eilutės) kartojama kiekvienam
projektų atrankos kriterijui)
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų. Jei
priemonei nustatomi/keičiami keli projektų atrankos kriterijai, ši

X Nustatymas
Keitimas
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lentelės dalis kartojama)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

6. Verslo klasterio narių (MVĮ) eksporto augimas.

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Vertinamas verslo klasterio narių (MVĮ) eksporto augimas akumuliuotai nuo paraiškos
pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių verslo klasterio nariai turės
didesnį eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto apimties augimo prognozes ir
tendencijas.
Projektai turi būti surikiuojami nuo didžiausią iki mažiausią eksporto augimą turinčių
projektų.
Eksportas apima įmonių, esančių verslo klasteryje, pagamintos produkcijos (suteiktų
paslaugų, įskaitant atvykstamąjį turizmą) eksportą į trečiąsias šalis, o taip pat išvežimą
į ES šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Nustatytas atrankos kriterijus vertinant projektus padeda išskirti geriausius,
efektyviausiai ES fondų lėšas naudosiančius ir geriausiai prisidėsiančius prie Veiksmų
programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
3.2.1. konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ įgyvendinimo projektus.

(Jei pagal priemonę planuojama tvirtinti kelis projektų atrankos
kriterijus, ši lentelės dalis (trys eilutės) kartojama kiekvienam
projektų atrankos kriterijui)
X Nustatymas
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų. Jei
priemonei nustatomi/keičiami keli projektų atrankos kriterijai, ši
lentelės dalis kartojama)

Keitimas
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

7. Projekto efektyvumas.
Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp visų verslo
klasterio narių (MVĮ) 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 eksporto augimo ir
prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias santykis tarp
eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos).

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir
vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1. konkretaus uždavinio „Padidinti
MVĮ tarptautiškumą“ tikslų įgyvendinimo. Šis atrankos kriterijus padės išskirti
efektyviausiai ES fondų lėšas naudosiančius verslo klasterius.

_______________________________________________
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

_________________
(parašas)

___________________
(vardas ir pavardė)

