FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės
paramos 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

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 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“
3.1.1. konkretus uždavinys „Padidinti verslumo lygį“
NR. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“
11,58 mln. eurų
1) aukštos kokybės verslo pradžios konsultacijos, skirtos
iki vienerių metų veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo
(toliau – SVV) subjektams;
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2) aukštos kokybės specializuotos verslo plėtros
konsultacijos, skirtos nuo vienerių iki penkerių metų
veikiantiems SVV subjektams.
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos:

(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)
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)
X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai
finansuojami iš Europos socialinio fondo);
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.

Valstybės projektų planavimas
Regionų projektų planavimas
Projektų konkursas
X Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė
(Pažymimas vienas iš projektų atrankos būdų (finansavimo
forma finansinių priemonių atveju))
Jei pagal priemonę siūloma tvirtinti/keisti kelis projektų atrankos kriterijus, tolesnė lentelės dalis (keturios eilutės) kartojama kiekvienam projektų atrankos
Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių priemonių atveju):
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kriterijui.
Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS X Nustatymas
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.)
Keitimas
1. Projektas atitinka Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano, patvirtinto
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-850 „Dėl
Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau – Verslumo
veiksmų planas), nuostatas.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Verslumo veiksmų plano tikslo „Padidinti
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
verslumo lygį“ 3 uždavinio „Skatinti verslumą užtikrinant viešųjų paslaugų verslui
paaiškinimai:
prieinamumą, išskiriant tikslinių grupių (jaunimo, moterų), pradedančiųjų įmonių ir
socialinį verslumą, verslumą regionuose ir formuojant teigiamą verslininko įvaizdį
visuomenėje“ 3.1. priemonės “Teikti informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą
paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų
technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais asmenims, ketinantiems
pradėti savo verslą ir veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus.“ nuostatų įgyvendinimo.
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Verslumo veiksmų plano
tikslų įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio
verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1.1 konkrečiu uždaviniu „Padidinti verslumo
lygį“ siektinus tikslus.
Bus remiamos tik aukštos kokybės konsultacijos verslumo skatinimo klausimais, kurios
bus skirtos pradedantiesiems ir ne ilgiau kaip penkerius metus veikiantiems SVV
subjektams.

Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS X Nustatymas
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.)
Keitimas
2.
Pareiškėjas yra ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantis SVV subjektas; SVV
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
subjektas, veikiantis nuo vienerių iki trejų metų ir ne trumpiau kaip šešerius mėnesius
iki paraiškos pateikimo momento mokantis valstybinio socialinio draudimo įmokas;
arba SVV subjektas, veikiantis nuo trejų iki penkerių metų ir ne trumpiau kaip
dvidešimt keturis mėnesius iki paraiškos pateikimo momento mokantis valstybinio
socialinio draudimo įmokas.
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Jeigu pareiškėjo teisinė forma yra mažoji bendrija, tuomet jis turi būti įregistruotas
Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip prieš penkerius metus iki paraiškos pateikimo
momento, o už vienerius metus iki paraiškos pateikimo momento turi pateikti
įgyvendinančiajai institucijai patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus,
kuriuose užfiksuotos pajamos ir išlaidos.
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka Veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1.1 konkretaus
uždavinio „Padidinti verslumo lygį“ nustatytas tikslines grupes, t. y. veikia (yra
įregistravęs veiklą) iki vienerių metų, nuo vienerių iki trejų metų ir nuo trejų iki
penkerių metų.
Taip pat būtina įsitikinti, kad pareiškėjas, veikiantis ilgiau negu vienerius metus, turi
pakankamai veiklos patirties, t. y. savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš
vienerius metus (bet ne anksčiau kaip prieš trejus metus) iki paraiškos pateikimo ir
moka valstybinio socialinio draudimo įmokas ne trumpiau kaip šešerius mėnesius iki
paraiškos pateikimo. O pareiškėjas, veikiantis ilgiau negu trejus metus – savo veiklą yra
įregistravęs ne vėliau kaip prieš trejus metus (bet ne anksčiau kaip prieš penkerius
metu) iki paraiškos pateikimo ir mokantis valstybinio socialinio draudimo įmokas ne
trumpiau kaip dvidešimt keturis mėnesius iki paraiškos pateikimo.
Jeigu pareiškėjo teisinė forma yra mažoji bendrija, jis įgyvendinančiajai institucijai
pateikia už vienus metus iki paraiškos pateikimo momento patvirtintus finansinės
atskaitomybės dokumentus, kuriuose užfiksuotos pajamos ir išlaidos.
Tikrinama pagal pareiškėjo įstatus (nuostatus), patvirtintų finansinės atskaitomybės
dokumentų informaciją bei Sodros duomenų bazės informaciją.

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir
vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti
verslumo lygį“ tikslų, kurie nukreipti į ne ilgiau kaip 5 metus veikiančių SVV subjektų,
verslumo skatinimą, įgyvendinimo. Šis kriterijus pasirinktas tam, kad būtų užtikrinta,
kad paraiškas teiks realiai veikiančios įmonės.

Ūkio viceministras

Marius Skarupskas
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(parašas)

