PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
2017 m. vasario 6 d.
Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos
(toliau – Veiksmų programa) 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas“

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:

3.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ (toliau – 3.2.1 konkretus
uždavinys)

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
Nr. 03.2.1-FM-F-849 „Faktoringas LT“
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 4,3 mln. eurų.
suma, mln. Eur:
Pagal priemonę remiamos veiklos:
Finansavimo modelių, lengvinančių atsiskaitymus su eksporto partneriais, rėmimas.
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus
Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų
programos teritorijoje gautas ... .
vykdomos:
Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:
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);
Įgyvendinant priemonės veiklas finansinių priemonių forma siekiama pritraukti privačių
investuotojų lėšų, tokiu būdu didinant valstybės investicijų poveikį ir mastą. Siekiant
didesnio privačių investuotojų pritraukimo dalis priemonės veiklų gali būti vykdomos
kitose ES šalyse (jei jas vykdant nauda atitenka Lietuvos Respublikai).
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):

Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Valstybės projektų planavimas
Regionų projektų planavimas
Projektų konkursas
Tęstinė projektų atranka
X Finansinė priemonė

X Nustatymas
Keitimas
1. Finansuojant galutinius naudos gavėjus prisidedama prie Lietuvos verslumo veiksmų
2014–2020 metų plano, patvirtinto 2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio
ministro įsakymu Nr. 4-850 „Dėl Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano
patvirtinimo” (toliau –
įgyvendinimo.

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų planas),

Vertinama, ar finansuojant galutinius naudos gavėjus, prisidedama prie:
Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano tikslo „Padidinti verslumo lygį“ 2
uždavinio „Sukurti verslo pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.1 veiksmo „Paskatinti
naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, įgyvendinant įvairius verslo
finansavimo modelius (teikiant paskolas, finansinės nuomos (lizingo) sandorius, garantijas,
rizikos kapitalo ir dalinio palūkanų kompensavimo paslaugas)“ įgyvendinimo.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos galutinius naudos gavėjus, kuriuos finansuojant
geriausiai padedama siekti 3.2.1 konkretaus uždavinio – padidinti MVĮ tarptautiškumą.

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Siūlomas projektų atrankos kriterijus prisidės prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020
metų plano tikslo „Padidinti verslumo lygį“ 2 uždavinio „Sukurti verslo pradžiai ir plėtrai
palankią aplinką“ 2.1 veiksmo „Paskatinti naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų

kūrimąsi ir plėtrą, įgyvendinant įvairius verslo finansavimo modelius (teikiant paskolas,
garantijas, rizikos kapitalo ir dalinio palūkanų kompensavimo paslaugas)“ įgyvendinimo,
atitinkamai prisidedant ir prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio
verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkretaus uždavinio įgyvendinimo.
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