
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2017 m. kovo 15 d. 
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų 

nustatymo ir (ar) keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir 

pavadinimas: 

1 prioritetas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris 

ir pavadinimas: 

1.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau 

– priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų suma, mln. Eur: 

39,14 mln. Eur 

Pagal priemonę remiamos veiklos: - tiesioginės užsienio investicijos į taikomųjų (pramoninių) mokslinių tyrimų ir (ar) 

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 vykdomos: 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes: 

 veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma 

finansinių priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

Nustatymas 

 Keitimas 



KRITERIJUS 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

1. 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. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

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 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos bei Eurostato leidinyje „Oslo vadovas. Duomenų apie inovacijas rinkimo ir jų 

aiškinimo gairės“, 3-ias leidimas, 2005 m). 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie geriausiai padeda pasiekti 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“ tikslus. 

Nustatomas atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų – 

pasirinktas selektyvumas yra pagrįstas siekiant Veiksmų programoje ir strateginio planavimo 

dokumentuose numatytu tikslų, t. y. skatinant pritraukti naujus užsienio investuotojus. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

2. 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“, nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. 

programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ 

įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie prisideda prie Veiksmų programos 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 

http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/ino/LIP_nutarimas.docx
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/ino/LIP_nutarimas.docx
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/ino/LIP_nutarimas.docx
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483265&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483265&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483265&p_tr2=2


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. 

Nustatomas atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų – 

pasirinktas selektyvumas yra pagrįstas siekiant Veiksmų programoje ir strateginio planavimo 

dokumentuose numatytu tikslų, t. y. skatinant pritraukti naujus užsienio investuotojus. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

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. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

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. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

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. 

Nustatomas atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų – 

pasirinktas selektyvumas yra pagrįstas siekiant Veiksmų programoje ir strateginio planavimo 

dokumentuose numatytu tikslų, t. y. skatinant pritraukti naujus užsienio investuotojus.  

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 Nustatymas 

  Keitimas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97


Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

4. Investuotojas (pareiškėjas) Lietuvoje ne anksčiau kaip 10 metų iki paraiškos pateikimo yra 

investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvoje arba 

investuotojas (pareiškėjas) nėra vykdęs veiklos Lietuvoje ir ketina pradėti MTEPI veiklą 

Lietuvoje. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Siekiama konkretizuoti pareiškėjų ratą, skatinant pritraukti naujus užsienio investuotojus. 

Vertinama, ar investuotojas (pareiškėjas) Lietuvoje ne anksčiau kaip 10 metų iki paraiškos 

pateikimo yra investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių ir ketina pradėti MTEPI veiklą 

Lietuvoje arba investuotojas (pareiškėjas) nėra vykdęs veiklos Lietuvoje ir ketina pradėti 

MTEPI veiklą Lietuvoje.  

Šis kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Projektų atrankos kriterijaus pagalba siekiama pritraukti užsienio įmones, kurios ketintų pradėti 

MTEPI veiklą Lietuvoje arba paskatinti užsienio investuotojus, kurie Lietuvoje jau yra 

investavę į gamybos ar paslaugų sektorių, pradėti MTEPI veiklas. 10 metų investicijų 

laikotarpis pasirinktas, nes stambūs investuotojai dažniausiai žengia į naują rinką pradėdami 

gamybos veiklą, įmonės pradeda generuoti pelną apie penktus veiklos metus. Jeigu investicija 

pasiteisina, dažniausiai investuojama į gamybos plėtrą ir tik gerai pažinus rinką, tokie 

investuotojai svarsto apie MTEPI veiklų vykdymą. Derantis su stambiais investuotojais, bei 

kalbant apie ilgalaikius jų veiklos planus, dažniausiai MTEPI veiklos nukeliamos į vėliausią 

plėtros etapą, ir planuojama investuoti į MTEPI veiklas 7–9 veiklos metais. 

Investicijos į gamybos ar į paslaugų sektorių vertinamos arba pagal audito ataskaitą arba išlaidų 

patyrimo dokumentų kopijas arba pagal patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų 

kopijas. 

Kriterijus atitinka priemonei taikomus strateginius dokumentus, t. y. Lietuvos inovacijų plėtros 

2014–2020 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 

18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos 

patvirtinimo“ numatyto antrojo tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ pirmojo uždavinio 

„Skatinti investicijas į didelę pridėtinę vertę kuriančias veiklas“ įgyvendinimo, o taip pat prie 

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“ pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines 

investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ įgyvendinimo. 

Nustatomas atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų – 

pasirinktas selektyvumas yra pagrįstas siekiant Veiksmų programoje ir strateginio planavimo 

dokumentuose numatytu tikslų, t. y. skatinant pritraukti naujus užsienio investuotojus. 

Projektų atrankos kriterijus negali būti taikomas projekto įgyvendinimo metu, nes vertinant 

projektų investicijų laikotarpį paraiškos vertinimo metu būtų laikomasi lygiateisiškumo ir 



objektyvumo principo visų pareiškėjų atžvilgiu. 

Projektų atrankos kriterijus negali būti taikomas projekto įgyvendinimo metu, nes įgyvendinant 

projektą pasikeis investavimo trukmė.  

 
 

Ūkio viceministrė             Lina Sabaitienė 
 


