PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
2017 m. kovo 15 d.
Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioritetas
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“
10.1.1. konkretus uždavinys „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:
10.1.1-ESFA-V-912 Nacionalinių viešojo valdymo reformų skatinimas ir viešojo
Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
valdymo institucijų veiklos gerinimas
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 43,39 mln. Eurų
lėšų suma, mln. Eur:
- pasirengimo įgyvendinti nacionalines viešojo valdymo reformas veiksmai;
Pagal priemonę remiamos veiklos:
- nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimo koordinavimas;
- atskirų viešosios politikos sričių valdymo procesams (t. y. planavimui,
organizavimui, koordinavimui, įgyvendinimui, stebėsenai, vertinimui) gerinti reikalingų
priemonių (įrankių) kūrimas, tobulinimas, diegimas, projekto metu sukurtų inovatyvių
priemonių (įrankių) išbandymas;
- priemonių (įrankių) valstybės ištekliams efektyviau valdyti kūrimas, tobulinimas,
diegimas;
- įrodymais grįsto valdymo priemonių koordinuotas taikymas;
- pokyčių, susijusių su viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimu, skatinimas ir
koordinavimas;
- viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimas (mokymo
programų rengimas, mokymas, keitimasis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek jo reikia
priemonės tikslui pasiekti.
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus
Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų
programos teritorijoje gautas ... (įrašyti Stebėsenos komiteto pritarimo datą).
vykdomos:
Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:
ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems
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iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo);
ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo);
Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes:
X 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 X Valstybės projektų planavimas
Regionų projektų planavimas
priemonių atveju):
Projektų konkursas
Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė
Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Specialusis atrankos kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2015 m. gegužės
19 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-4.1 (6)
1. Projektai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos
įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo
tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano
patvirtinimo“ įgyvendinimo veiksmą Nr. 3.1.3.6 ar bent vieną iš Viešojo valdymo
tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos
įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 3 tikslo „Stiprinti strateginį
mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą” 3.1 uždavinio
,,Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą” ar 3.2 uždavinio ,,Nuolat
didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą” įgyvendinimo veiksmų.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šias priemonės veiklas:
- atskirų viešosios politikos sričių valdymo procesams (t. y. planavimui, organizavimui,
koordinavimui, įgyvendinimui, stebėsenai, vertinimui) gerinti reikalingų priemonių
(įrankių) kūrimas, tobulinimas, diegimas, projekto metu sukurtų inovatyvių priemonių
išbandymas;
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- priemonių (įrankių) valstybės ištekliams efektyviau valdyti kūrimas, tobulinimas,
diegimas;
- įrodymais grįsto valdymo priemonių koordinuotas taikymas;
- pokyčių, susijusių su viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimu, skatinimas ir
koordinavimas;
- viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimas (mokymo programų
rengimas, mokymas, keitimasis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek jo reikia priemonės
ir projekto tikslui pasiekti (kai ši veikla susijusi su aukščiau išvardintų veiklų
įgyvendinimu).
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Vertinama, ar projektas (projekto tikslas, projekto pareiškėjas, projektui prašoma skirti
lėšų suma ir finansavimo šaltinis) atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų
paaiškinimai:
programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano įgyvendinimo veiksme
Nr. 3.1.3.6 ar bent viename iš Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos
įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, 3.1 uždavinio ,,Diegti į rezultatus
orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą” ar 3.2 uždavinio ,,Nuolat didinti viešojo valdymo
institucijų veiklos efektyvumą” įgyvendinimo veiksmų pateiktą informaciją apie projekto
tikslą, įgyvendinančią instituciją, lėšų sumą, reikalingą projekto vykdymui (laikoma, kad
šį reikalavimą atitinka, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija 2016–2018 metų
veiksmų plane konkrečiam veiksmui įgyvendinti numatytos lėšų sumos) ir finansavimo
šaltinį „2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei 10.1.1ESFA-V-912 „Nacionalinių viešojo valdymo reformų skatinimas ir viešojo valdymo
institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 patvirtinta
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa – vidutinės trukmės viešojo
valdymo srities plėtros planavimo dokumentas, nustatantis viešojo valdymo tobulinimo
kryptis, t. y. esminius viešojo valdymo pokyčius, kuriuos atlikti būtina, kad didėtų
viešojo valdymo procesų atvirumas, rezultatyvumas ir veiksmingumas. Programai
įgyvendinti 2013–2015 metų laikotarpiu vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų
veiksmų planas.
Pažymėtina, kad Vidaus reikalų ministerijai parengus Viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą, o vėliau
(2018 metais) – Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo
2019–2020 metų veiksmų planą bus inicijuojamas projektų atrankos kriterijaus
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atitinkamas pakeitimas.
Nustatomas Projekto atrankos kriterijus atitinka 2014–2020 Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos nuostatas – veiksmų programoje numatyta, kad
įgyvendinant 10 prioritetą didžiąją dalį projektų bus atrenkama valstybės projektų
planavimo būdu, remiantis Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, kitų
nacionalinių strateginio planavimo dokumentų bei juos įgyvendinančių teisės aktų
nuostatomis.
Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Specialusis atrankos kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2015 m. birželio
18 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-5.1 (7)
2. Projektai atitinka 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 ,,Dėl
2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo”, nuostatas.
Vertinama, ar:
- projekto tikslas atitinka bent vieną 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482
,,Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo”, (toliau –
Programa) prioritetą, tikslą, uždavinį ir uždavinio įgyvendinimo kryptį
ir (arba)
- projektu prisidedama prie bent vienos iš Programoje numatytos Programos prioriteto
įgyvendinimo išankstinės sąlygos ar sėkmės prielaidos įgyvendinimo.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šias priemonės veiklas:
- pasirengimo įgyvendinti nacionalines viešojo valdymo reformas veiksmai;
- nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimo koordinavimas;
- viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimas (mokymo programų
rengimas, mokymas, keitimasis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek jo reikia priemonės
tikslui pasiekti (kai ši veikla susijusi su pasirengimo įgyvendinti nacionalines viešojo
valdymo reformas veiksmais ir nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimo
koordinavimu).
Projektų atrankos kriterijumi pasirenkama Programa atsižvelgiant į tai, kad Programoje
nustatyti vidutinės trukmės tikslai yra skirti ilgalaikiams valstybės prioritetams,
išdėstytiems pagrindiniame nacionaliniame ilgos trukmės strateginio planavimo
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dokumente (Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva
2030“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI2015) įgyvendinti. Be to, Programa apima ir pagrindines Europos Sąjungos (toliau – ES)
politikos nuostatas, kurios išdėstytos Europos Vadovų Tarybos 2010 m. birželio 17 d.
patvirtintoje ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“.
Teikiamas tvirtinti:
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Nustatymas
X Keitimas

PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

3. Projektas atitinka bent vieną iš Nacionalinės reformų darbotvarkės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokoliniu sprendimu, nuostatas ir (arba) Lietuvos
Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetus programos įgyvendinimo plano,
patvirtintuso Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
patvirtinimo“, prioritetų krypčių įgyvendinimo darbų (toliau – Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano darbai).
Vertinama, ar: projektas (projekto tikslas ir (ar) projekto veiklos) ir pareiškėjas atitinka
einamųjų metų Nacionalinėje reformų darbotvarkėje numatytas pagrindines veiksmų
kryptis ir už jų įgyvendinimą atsakingą arba jos įgaliotą instituciją,
ir (arba)
- projektas (projekto tikslas ir projekto veiklos) ir pareiškėjas atitinka Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintoje einamųjų metų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelėje nurodytus svarbiausius
darbus ir už jų vykdymą atsakingą arba jos įgaliotą instituciją bent viename iš
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų įgyvendinimo veiksmų, kurie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokoliniu sprendimu pasiūlyti finansuoti
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ lėšomis, pateiktą
informaciją apie projektą (projekto tikslą ir (ar) projekto veiklas) ir už jo vykdymą
atsakingą instituciją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šias priemonės veiklas:
- pasirengimo įgyvendinti nacionalines viešojo valdymo reformas veiksmai;
- nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimo koordinavimas;
- viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimas (mokymo programų

6

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

_____Vidaus reikalų viceministras_______________
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

rengimas, mokymas, keitimasis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek jo reikia priemonės
tikslui pasiekti (kai ši veikla susijusi su pasirengimo įgyvendinti nacionalines viešojo
valdymo reformas veiksmais ir nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimo
koordinavimu).
Projektų atrankos kriterijumi pasirenkama Nacionalinė reformų darbotvarkė atsižvelgiant
į tai, kad šiame dokumente yra identifikuojamos ir aprašomos svarbiausios nacionalinės
reformos, kurios vykdomos ar planuojamos vykdyti siekiant kiekybinių strategijos ,,2020
Europa“ tikslų ir siekiant įgyvendinti Europos Tarybos rekomendacijas Lietuvai dėl
Nacionalinės reformų programos. Šis dokumentas kasmet atnaujinamas atsižvelgiant į
metinį Europos Sąjungos ekonominės politikos koordinavimo ciklą. Iki šiol Nacionalinė
reformų darbotvarkė tvirtinta Vyriausybės protokoliniu sprendimu. Numatoma, kad nuo
2016 metų Nacionalinė reformų darbotvarkė bus tvirtinama Vyriausybės nutarimu.
Projektų atrankos kriterijumi pasirenkamias Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
patvirtintias kasmetiniai Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetai,
prioritetinės kryptys ir prioritetinės krypties įgyvendinimo svarbiausi darbai programos
įgyvendinimo veiksmų planas atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės prioritetai yra
svarbiausias strateginio planavimo įrankis Vyriausybės lygiu, padedantis sutelkti dėmesį
ir resursus į esminius-strateginius klausimus. Jie taip pat padeda įgyvendinti Vyriausybės
programos nuostatas, kurių įgyvendinimas sąlygoja reikšmingus pokyčius ir reikalauja
daugiausia pastangų. Vyriausybės veiklos prioritetai ir jų įgyvendinimo pažangos lentelė
planas, kurioje kuriame nustatomi svarbiausi darbai, veiksmai, atsakingi vykdytojai ir
siekiami rezultatai, skirti esminiams viešosios politikos pokyčiams suplanuoti ir
kompleksinėms problemoms spręsti.
Kriterijaus keitimas inicijuojamas atsižvelgiant į tai, kad š. m. kovo 13 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo planą ir pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 1003 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 metų veiklos prioritetų“.
_________________
(parašas)

__Giedrius Surplys__
(vardas ir pavardė)

