PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
2017 m. vasario 28 d.
Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetas
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
9.4.3 konkretus uždavinys „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą,
užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 10,23 mln. Eur
suma, mln. Eur:
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar)
Pagal priemonę remiamos veiklos:
paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo
vietoje organizavimą.
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus (Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas)
ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš
vykdomos:
Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo);
× ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo);
(
Šia priemone siekiama paskatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas
tobulinti užsienio investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Tikėtina, kad
didžioji dalis mokymų vyks Lietuvoje, tačiau planuojama remti užsienio investuotojo
darbuotojų mokymus motininėje įmonėje, kurios buveinė gali būti ne ES šalyse.
Atitinkamai planuojama, kad nedidelė dalis priemonės veiklų bus vykdomos ne tik
Lietuvoje bei ES šalyse, bet taip pat ne ES šalyse.
(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

Teikiamas tvirtinti:
× SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

× Nustatymas
Keitimas

1. Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986
„Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“
(toliau – Programa), nuostatas.

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Vertinama, ar projektai prisidės prie pirmojo Programos tikslo „Didinti tiesiogines
investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ ir trečiojo Programos tikslo „Aprūpinti
Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ antrojo uždavinio „Sukurti
nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo priemones“
įgyvendinimo.
Bus vertinamas projekto veiklų atitikimas siekiant šių Programos pirmojo tikslo „Didinti
tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ nuostatų įgyvendinimo:
„Diegiant naujas technologijas ir kuriant darbo vietas, reikalingas papildomų
kompetencijų, būtina darbo jėgą kuo greičiau pritaikyti prie naujų pažangiųjų
technologijų“.

Bus vertinamas projekto veiklų atitikimas siekiant šių Programos trečiojo tikslo
„Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ antrojo uždavinio
„Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo
priemones“ nuostatų įgyvendinimo: „Užsienio investuotojai, investuojantys Lietuvoje,
susiduria su poreikiu suteikti savo darbuotojams specifinių kompetencijų“.
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Programos tikslų
įgyvendinimo. Projektų prisidėjimas prie Programos sudarys sąlygas įmonių
darbuotojams įgyti jiems reikalingas kompetencijas ir tapti konkurencingais darbo
rinkoje, nes Programos nuostatose, kurias turės atitikti projektai, akcentuojama būtinybė
vykdyti darbo rinkos poreikius atitinkančius darbuotojų mokymus.

Teikiamas tvirtinti:
×
SPECIALUSIS
PROJEKTŲ
ATRANKOS × Nustatymas
KRITERIJUS
Keitimas
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

2. Pareiškėjo (investuotojo) privačių investicijų dydis į Lietuvoje per 3 metus iki
paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos įgyvendintą, šiuo metu
įgyvendinamą ar planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėn. laikotarpį nuo iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau –
projekto sutartis) pasirašymo dienos įgyvendinti investicijų projektą paslaugų ar gamybos
sektoriuje yra ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų) arba tokio investicijų
projekto metu sukurta (planuojama sukurti) ne mažiau kaip 50 darbo vietų visu etatu
neterminuotam laikotarpiui, arba visų pareiškėjo (investuotojo) darbuotojų vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis (bruto) per 3 metus iki paraiškos registracijos
įgyvendinančioje institucijoje dienos arba laiką nuo pareiškėjo (investuotojo)
įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą mažiau negu trejus
metus), arba per projekto įgyvendinimo laikotarpį yra (planuojama, kad bus) ne mažiau

kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos
Respublikoje.
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Vertinama, ar investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje per 3 metus iki paraiškos
registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą
ar planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėn. laikotarpį nuo projekto sutarties pasirašymo
dienos įgyvendinti investicijų projektą paslaugų ar gamybos sektoriuje yra ne mažesnis
kaip 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų) arba tokio investicijų projekto metu sukurta
(planuojama sukurti) ne mažiau kaip 50 darbo vietų visu etatu neterminuotam
laikotarpiui, arba visų (pareiškėjo) investuotojo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis (bruto) per 3 metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje
dienos arba laiką nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas
(investuotojas) vykdo veiklą mažiau negu trejus metus), arba per projekto įgyvendinimo
laikotarpį yra (planuojama, kad bus) ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos Respublikoje.
Vertinama pagal pareiškėjo (investuotojo) dokumentus, įrodančius pareiškėjo
(investuotojo) privačių investicijų, darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio
(bruto) dydį ir darbo vietų skaičių:
privačių investicijų dydis planuojant investicijas pagrindžiamas pateikiant ketinimo
protokolo kopiją arba laisvos formos deklaraciją, investavus – audito ataskaitą arba
išlaidų patyrimo dokumentų kopijas, patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus;
darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) dydis ir darbo vietų skaičius
planuojant investicijas pagrindžiamas pateikiant ketinimo protokolo kopiją arba laisvos
formos deklaraciją, investavus – darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščius arba
išmokėto darbo užmokesčio laisvos formos suvestines pažymas.
Darbuotojų skaičius taip pat vertinamas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) duomenų bazės duomenis.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) vertinamas atsižvelgiant į

Lietuvos statistikos departamento skelbiamus naujausius ketvirtinius vidutinio mėnesinio
darbo užmokesčio (bruto) šalies ūkyje (su individualiomis įmonėms) duomenis.
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Kriterijus padės atrinkti tuos pareiškėjus (investuotojus), kurie turi didžiausią darbuotojų
mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo poreikį, nes kriterijumi nustatomi reikalavimai yra
orientuoti į didesnio masto ir palankesnes darbo užmokesčio sąlygas užtikrinančius
projektus. Kvalifikuota darbo jėga yra vienas esminių kriterijų sprendžiant dėl investicijų
vietos. Visgi dažnai investuotojai susiduria su sunkumais randant tinkamų kompetencijų
ir kvalifikacijų darbuotojus, todėl galimybė pasinaudoti finansavimo priemone,
leidžiančia darbuotojus mokyti ir kelti jų kvalifikaciją, yra labai reikšminga investuotojų
apsisprendimui. Tai ypač aktualu inovatyvių ir didelę pridėtinę vertę kuriančių
technologinių verslų atveju, kurie iki šiol negalėjo pasinaudoti priemonės finansavimu,
kadangi jiems nėra reikalingos didelės investicijos ir didelis darbuotojų skaičius, tačiau
mokamas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra gerokai didesnis už šalies vidurkį.
Nustatytas kriterijus atitinka Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.4.3 konkretaus uždavinio „Padidinti
dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie
ūkio poreikių“ vieną iš tikslų, kuriuo numatoma remti investuojančių įmonių personalo
rengimo poreikius. Kriterijus prisidės prie rezultato rodiklio „Sėkmingai mokymus
baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet
ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose“, pasiekimo. Kriterijus parengtas
atsižvelgiant į Programos tikslus.
Atrankos kriterijus yra orientuotas į skirtingus užsienio investuotojų projektų tipus
(gamybos, paslaugų, technologinius) ir parengtas atsižvelgiant į Veiksmų programos, taip
pat Programos nuostatas, todėl nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų.

Teikiamas tvirtinti:
×
SPECIALUSIS
KRITERIJUS

PROJEKTŲ

ATRANKOS × Nustatymas
Keitimas

PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

3. Pareiškėjas (investuotojas) yra arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio
investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas / įsigytas privatusis juridinis
asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo
(įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir

Vertinama, ar pareiškėjas (investuotojas) yra arba užsienio investuotojas (įmonė), arba

paaiškinimai:

užsienio investuotojo Lietuvos Respublikoje įsteigtas / įsigytas privatusis juridinis asmuo,
kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės)
įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. Pagal pateiktus dokumentus bus tikrinama
investuotojo registracijos vieta užsienio valstybėje.
Kai pareiškėjas yra užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas /
įsigytas privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką,
pagal pateiktus dokumentus tikrinama užsienio investuotojo registracijos vieta užsienio
valstybėje, Lietuvos Respublikoje įsteigto privačiojo juridinio asmens arba užsienio
investuotojo (įmonės) filialo registracijos duomenys VĮ Registrų centre ir užsienio
investuotojo daroma įtaka pareiškėjui.
Lemiama įtaka suprantama kaip padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi
galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos,
organų sprendimų ar personalo sudėties, t. y. kontroliuojantis asmuo tiesiogiai turi
daugiau nei 50 procentų balso teisių.

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Atrankos kriterijumi siekiama užtikrinti, kad būtu atrenkami projektai, skirti tikslinės
grupės, t. y. investuotojų darbuotojų, mokymo veikloms finansuoti.
Nustatytas kriterijus atitinka Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.4.3 konkretaus uždavinio „Padidinti
dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie
ūkio poreikių“ vieną iš tikslų, kuriuo numatoma remti investuojančių įmonių personalo

rengimo poreikius. Kriterijus prisidės prie rezultato rodiklio „Sėkmingai mokymus
baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet
ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose“, pasiekimo. Kriterijus parengtas
atsižvelgiant į Programos tikslus.
Atrankos kriterijus užtikrina, kad būtų mokomi tik užsienio investuotojų darbuotojai ir
nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų.
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

4. Pareiškėjo (investuotojo) pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos, ir vidutinės
metinės pagrindinės veiklos pajamos (įskaitant pareiškėjo (investuotojo) įmonių grupės
pajamas) per trejus finansinius metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančiojoje
institucijoje dienos arba per laikotarpį nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos
(jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne
mažesnės kaip 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų) arba pareiškėjo (investuotojo)
turtas (įskaitant pareiškėjo (investuotojo) įmonių grupės turtą) per paskutinius finansinius
metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos yra ne mažesnis
kaip 1 000 000 eurų (vienas milijonas eurų).

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Vertinama, ar pareiškėjo (investuotojo) pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos, ir
vidutinės metinės pagrindinės veiklos pajamos (įskaitant pareiškėjo (investuotojo) įmonių
grupės pajamas) per trejus finansinius metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje
institucijoje dienos arba per laikotarpį nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos
(jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) pagal
pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur (trys

šimtai tūkstančių eurų) arba pareiškėjo (investuotojo) turtas (įskaitant investuotojo
įmonių grupės turtą) per paskutinius finansinius metus iki paraiškos registracijos
įgyvendinančioje institucijoje dienos yra ne mažesnis kaip 1 000 000 eurų (vienas
milijonas eurų).
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar pareiškėjas (investuotojas) yra finansiškai pajėgus
įgyvendinti projektą. Svarbu, kad paramą gautų finansiškai stiprios įmonės, kurios gebėtų
pasinaudoti darbuotojų gautomis žiniomis ir pritaikyti jas savo įmonės veikloje, užtikrinti
kuo didesnę mokymų naudą.
Atrankos kriterijus užtikrina, kad būtų mokomi finansiškai pajėgių ir kuo didesnę
mokymų naudą užtikrinančių užsienio investuotojų darbuotojai ir yra parengtas
atsižvelgiant į Veiksmų programos, taip pat Programos nuostatas, kuriomis siekiama
didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius, todėl nepagrįstai
neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų.
Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie užsienio investuotojų
darbuotojų mokymų ir atitiks Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.4.3 konkretaus uždavinio „Padidinti
dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie
ūkio poreikių“ siektinus tikslus bei prisidės prie rezultato rodiklio „Sėkmingai mokymus
baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet
ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose“, pasiekimo.

_______________________________________________
Ūkio viceministrė

_________________
(parašas)

___________________
Lina Sabaitienė

