
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2017 m. kovo 3 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 1 prioritetas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir 3 

prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

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

inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ ,  

3.1.1. konkretus uždavinys „Padidinti verslumo lygį“,  

3.2.1. konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“,  
3.3.1. konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ produktyvumą“ (toliau  kartu  – Konkretūs 

uždaviniai) 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“ 

03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“  

03.2.1-FM-F-849 „Faktoringas LT“ 

03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

183,90 mln. eurų. 

Priemonei Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“ skirta 17,6 mln. eurų; 

Priemonei Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“ skirta 103,28 mln. eurų; 

Priemonei Nr. 03.2.1-FM-F-849 „Faktoringas LT“ skirta 4,3 mln. eurų; 

Priemonei Nr. 03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“ skirta 58,72 mln. eurų. 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Pagal priemonę Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“: 

- finansinių priemonių, kuriomis finansuojamos įmonės (įskaitant pradedančias, 

jaunas, pumpurines, ankstyvosios vystymosi stadijos inovatyvias įmones bei startuolius), 

vykdančios arba ketinančios vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas sumanios specializacijos srityse, įgyvendinimas. 

 

Pagal priemonę Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“: 

- smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) poreikius atitinkančių finansavimo 

modelių rėmimas, kuris leistų užtikrinti finansinių šaltinių prieinamumą verslui, ypatingą 

dėmesį skiriant naujam verslui. 



 

Pagal priemonę Nr. 03.2.1-FM-F-849 „Faktoringas LT“: 

- finansavimo modelių, lengvinančių atsiskaitymus su eksporto partneriais, 

rėmimas. 

 

Pagal priemonę Nr. 03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“: 

- finansinių priemonių, kuriomis finansuojamos įmonių investicijos į naujų gamybos 

technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų 

modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos 

technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių 

technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat užtikrinti šių gamybos ir paslaugų 

teikimo pajėgumų veikimą, įgyvendinimas. 

 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas 2015-08-27. 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:  
√ 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 priemonių veiklas siekiama pritraukti privačių investuotojų lėšų, tokiu būdu 

didinamas valstybės investicijų poveikis ir mastas. 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): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 



√ Finansinė priemonė 

 

 

 

Teikiamas tvirtinti: 
√ SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

√ Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas, kai fondų fondas 

nesteigiamas, yra juridinis asmuo, kuris turi teisę įgyvendinti projektą pagal 2013 m. 

gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo 

nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos 

fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 

fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 

fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos 

bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, 2013 

L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 38 straipsnio 4 dalies b punkto 

i ir (arba) ii papunktį. Jei fondų fondo valdytojas arba finansinės priemonės valdytojas, kai 

fondų fondas nesteigiamas, yra valstybėje narėje įsteigta finansų įstaiga, ji turi atitikti 2015 

m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 814 „Dėl Lietuvos 

Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio įgyvendinimo“, įgyvendinančio Lietuvos 

Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio nuostatas, 1.1 papunktyje nurodytą finansų 

įstaigą ir veiklos sritis. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas, kai fondų 

fondas nesteigiamas, yra juridinis asmuo – Europos investicijų bankas, kaip tai numatyta 

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktyje ir (arba) 

tarptautinė finansų įstaiga, kurioje valstybė narė yra akcininkė ir (arba) valstybėje narėje 

įsteigta finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios 

institucijai (toliau – nacionalinė finansų įstaiga), atitinkanti Lietuvos Respublikos 

investicijų įstatymo 12 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas ir 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 814 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 

12 straipsnio įgyvendinimo“ 1.1 papunktyje nurodytą finansų įstaigą ir veikia šiame 

papunktyje nurodytose veiklos srityse, kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 

38 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktyje. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Projektų atrankos kriterijus pasirinktas atsižvelgiant į Konkrečių uždavinių aprašymus, 

kuriuose nurodyta, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu bus didinamas mokslinių 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/794c2fe03f5e11e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/794c2fe03f5e11e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/794c2fe03f5e11e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df9ee8e024a711e5b336e9064144f02a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df9ee8e024a711e5b336e9064144f02a


tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumas privačiame sektoriuje, 

didinamas verslumo lygis bei didinamas MVĮ produktyvumas. 

Norint veiklas įgyvendinti finansinės priemonės būdu, vadovaujantis Reglamento (ES) 

Nr. 1303/2013 37 straipsnio reikalavimais, buvo būtina atlikti išankstinį (ex ante) 

vertinimą. Atlikto Verslo finansavimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšomis išankstinio vertinimo išvadose nurodyta, kad, įgyvendinant skolines 

finansines priemones, efektyviausia jų įgyvendinimą pavesti nacionalinei finansų įstaigai,  

o įgyvendinant rizikos kapitalo finansines priemones – nacionalinei įstaigai kartu su 

Europos investicijų banku (Europos investicijų fondu) arba nacionalinei finansų įstaigai ir 

tarptautinei finansų įstaigai, kurioje valstybė narė yra akcininkė.  

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto i ir ii papunktyje nurodyta 

galimybė finansinių priemonių įgyvendinimo užduotis pavesti vykdyti Europos investicijų 

bankui (verslo finansavimo srityje veikia Europos investicijų banko grupės narys – 

Europos investicijų fondas), tarptautinėms finansų įstaigoms, kuriose valstybė narė yra 

akcininkė, arba valstybėje narėje įsteigtoms finansų įstaigoms, kurių tikslas – siekti viešųjų 

interesų kontroliuojant valdžios institucijai. 

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatos suteikia 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisę pavesti fondų fondų valdymą arba finansinių 

priemonių įgyvendinimą, kai fondų fondas nesteigiamas, nacionalinėms institucijoms. 

Atsižvelgiant į tai, 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 

814 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio įgyvendinimo“ pavesta 

valstybės valdomai finansų įstaigai valdyti fondų fondus arba įgyvendinti finansines 

priemones (jeigu fondų fondas nėra steigiamas) smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ir 

ūkio subjektų veiklos pradžios, vykdymo ir plėtros srityse. 

 

 
 

Direktoriaus pavaduotojas, 

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas _________________    Ramūnas Dilba  

               (parašas)                                   

 

 


