
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“  

priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“  

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 

2 priedas 

 

PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijai  Vertinimo aspektai Vertinimo skalė Vertintojo balas 

1 2 3 4 5 

  Iš viso:   100  

1. Tiesiogiai su 

investicijų projektu 

susijusių sukurtų 

naujų darbo vietų 

skaičius. 

Projektu siekiama paskatinti įmones ne tik investuoti diegiant modernias 
(inovatyvias) technologijas, bet ir skatinti jas kurti naujas darbo vietas 
regionuose ir išlaikyti šias darbo vietas ne mažiau kaip 3 metus nuo 
pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos. 
 
Maksimalų balą gautų projektai, pagal kuriuos būtų sukurta daugiausia 
darbo vietų, palyginti su kitais konkurse dalyvaujančiais projektais. 
Projektai surikiuojami nuo projektų, pagal kuriuos būtų sukurta 
daugiausia darbo vietų, iki projektų, pagal kuriuos būtų sukurta 
mažiausia darbo vietų. 5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. 
(apvalinant gautą skaičių pagal aritmetines taisykles) projektų, 4 balai – 
kitiems 20 proc. (apvalinant gautą skaičių pagal aritmetines taisykles) 
projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų. 
Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos būtų sukurtas vienodas darbo vietų 
skaičius, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems 
suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. 
likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. 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 

1–5  



žemesni vertinimai. 
Informacijos šaltiniai: paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška), 
ekonomiškai pagrįstas verslo planas pagal interneto svetainėse 
http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai ir 
http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/verslo-plano-finansavimui-gauti-
pagal-lietuvos-2014-2020-m-europos-sajungos-fondu-investiciju-
veiksmu-programos-lietuvos-respublikos-ukio-ministerijos-
administruojamas-priemones-turinio-reikalavimu-aprasas paskelbtą 
rekomenduojamą formą ir verslo plano finansinė dalis pagal interneto 
svetainėje http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/verslo-plano-finansavimui-
gauti-pagal-lietuvos-2014-2020-m-europos-sajungos-fondu-investiciju-
veiksmu-programos-lietuvos-respublikos-ukio-ministerijos-
administruojamas-priemones-turinio-reikalavimu-apraso-finansine-dalis 
paskelbtą rekomenduojamą formą arba kita, negu rekomenduojama, 
forma pateiktas verslo planas ir verslo plano finansinė dalis, kuriuose 
pateikta visa rekomenduojamoje formoje nurodyta informacija (toliau – 
verslo planas), Aprašo 5 priedas. 

2. Tiesiogiai su 

investicijų projektu 

susijusios sukurtos 

darbo vietos turi būti 

kokybiškos.  

 

 

 

 

 

Siekiama ne tik paskatinti kurti naujas darbo vietas regionuose, bet ir 
užtikrinti, kad sukurtos darbo vietos būtų kokybiškos. Tai sudarytų 
prielaidas įmonėms kurti aukštesnės kompetencijos darbo vietas, 
atitinkamai numatant darbuotojams mokamą didesnį darbo užmokestį. 
Projektus numatoma vertinti pagal sukurtoje aukštesnės kompetencijos 
darbo vietoje numatomą mokėti darbo užmokestį (bruto), kuris bus 
lyginamas su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu (bruto) (per paskutinį 
ketvirtį prieš kvietimo teikti paraiškas paskelbimą).  
 
Projektai surikiuojami pagal sukurtose darbo vietose numatomą mokėti 
darbo užmokestį, atskaitos tašku imant vidutinį šalies darbo užmokestį.  
Projektai, pagal kuriuos sukurtose darbo vietose numatoma mokėti 
vidutinį darbo užmokestį, – 1 balas. 
Projektai, pagal kuriuos sukurtose darbo vietose bus mokamas iki 20 
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proc. didesnis negu vidutinis darbo užmokestis, – 2 balai. 
Projektai, pagal kuriuos sukurtose darbo vietose bus mokamas nuo 20 iki 
30 proc. didesnis negu vidutinis darbo užmokestis, – 3 balai. 
Projektai, pagal kuriuos sukurtose darbo vietose bus mokamas nuo 30 iki 
50 proc. didesnis negu vidutinis darbo užmokestis, – 4 balai. 
Projektai, pagal kuriuos sukurtose darbo vietose bus mokamas 50 ir 
daugiau proc. didesnis negu vidutinis darbo užmokestis, – 5 balai. 
 
Imamas visų pareiškėjų kuriamų naujų darbo vietų darbo užmokesčio 
svertinis vidurkis, kuris ir yra lyginamas su vidutiniu šalies darbo 
užmokesčiu per paskutinį ketvirtį prieš kvietimo teikti paraiškas 
paskelbimą  
Svertinis naujų darbo vietų darbo užmokesčio vidurkis apskaičiuojamas 
pagal formulę:  
 
(�����������)

	
, kur  

X – numatomos sukurti darbo vietos darbo užmokestis (bruto) 
N – visų įmonėje numatomų sukurti darbo vietų skaičius 
 
Aukštesnės kompetencijos darbo vietos atitinka kvalifikaciją specialistų, 
priskirtinų ne žemesnei kaip Specialistų profesijų grupei pagal Lietuvos 
profesijų klasifikatorių LPK 2012, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų 
klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas, Statistikos departamento 
duomenys apie vidutinį šalies darbo užmokestį, Aprašo 5 priedas. 

3. Pareiškėjo bendras 

projekto investicijų 

dydis. 

 

 

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas gauti paramą labai mažai, mažai 
ir vidutinei įmonei, kuri daugiau lėšų investuoja į modernių (inovatyvių) 
technologijų diegimą. 
Bus skaičiuojamos pareiškėjo investicijos į ilgalaikį su projektu susijusį 
turtą, atėmus gauto finansavimo dydį. Didesnis balas bus skiriamas tiems 
pareiškėjams, kurių investicijos bus didesnės vertės. 
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Projektai surikiuojami nuo didžiausias investicijas numatančių projektų 
iki mažiausiai investicijų numatančių projektų. 5 balai suteikiami 
pirmiesiems 20 proc. (apvalinant gautą skaičių pagal aritmetines 
taisykles) projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. (apvalinant gautą skaičių 
pagal aritmetines taisykles) projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas 
paskutiniams 20 proc. projektų. 
Jeigu pirmieji projektai, numatantys vienodą investicijų dydį, sudaro 
daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. 
Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 
balai – kitiems 20 proc. 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. 
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas, Aprašo 5 priedas. 

4. Projektas prisideda 

prie konkrečios 

integruotų teritorijų 

vystymo programos 

(toliau – ITVP) 

tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo. 

 

Įgyvendinant projektą, atsižvelgiama į konkretaus regiono specifiką.  
Prioritetas bus teikiamas projektams, kurie prisidės prie konkrečios ITVP 
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Bus vertinama, ar projektas yra 
įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba su tiksline teritorija susietoje 
teritorijoje ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto 
rezultato rodiklio pasiekimo. 
Jeigu projektas įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba teritorijoje, 
susietoje su tiksline teritorija ir prisideda prie bent vieno konkrečioje 
ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo, skiriama 5 balai, priešingu 
atveju skiriama 0 balų. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas, patvirtinta ITVP. 

0 arba 5  

5. Projektas prisideda 

prie įmonės darbo 

našumo augimo. 

Projektu siekiama padidinti įmonės darbo našumą. Bus vertinama, ar ir 
kiek išauga darbo našumas, įdiegus modernias (inovatyvias) 
technologijas.  
Didesnis balas bus suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių darbo našumas, 
įdiegus modernias technologijas, trečiais metais po projekto veiklų 
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įgyvendinimo pabaigos bus didesnis. (Remiamasi pateiktu verslo planu.) 
Projektai surikiuojami nuo didžiausią darbo našumą numatančių projektų 
iki mažiausią darbo našumą numatančių projektų. 5 balai suteikiami 
pirmiesiems 20 proc. (apvalinant gautą skaičių pagal aritmetines 
taisykles) projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. (apvalinant gautą skaičių 
pagal aritmetines taisykles) projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas 
paskutiniams 20 proc. projektų. 
Jeigu pirmieji projektai, numatantys vienodą darbo našumą, sudaro 
daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. 
Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 
balai – kitiems 20 proc. 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 skiriami žemesni 
vertinimai. 
Kai projektą numato įgyvendinti naujai įsisteigusi įmonė, laikoma, kad 
paraiškos teikimo momentu darbo našumas yra lygus 0. 
 
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas, Aprašo 5 priedas. 

Balai skaičiuojami pagal formulę (balai pagal konkretų kriterijų dauginami iš daugiklio ir sudedami): 1*5+2*4+3*5+4*1+5*5 

 

 

Eil. 

Nr.  

Vertintojo suteiktų balų pagrindimas 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.  
___________________________



 


