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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
  

2017 m. rugpjūčio 7 d. 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) 

keitimo teikianti institucija: 
LR švietimo ir mokslo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

9.3.1 konkretus uždavinys „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir 

visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

09.3.1-ESFA-V-708 „Studijų prieinamumo didinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

17,38 mln. Eur 

Pagal priemonę remiamos veiklos  Socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba studentams iš socialiai jautrių, 

socialinės atskirties, mažai atstovaujamų grupių. 

 Studijų, atitinkančių sumanios specializacijos kryptis, finansavimas.  

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

 X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas  

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

 Nustatymas 

X Keitimas  
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KRITERIJUS            

•  PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

Kriterijus buvo patvirtintas Stebėsenos komiteto 2015-04-23 posėdyje 

  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 

metų veiksmų plano, patvirtinto 2013 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos LR 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės studijų, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 

metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“ nuostatas 

arba Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų 

veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų 

plėtros programos 2016−2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Valstybinės studijų, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 

metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-

579 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų 

plano patvirtinimo“, 1.1.3 priemonės 1.1.3.5 veiksmą ir nurodytą pareiškėją arba 

kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Valstybinės studijų, mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų 

plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-

204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 

metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.4.3 papunktyje nurodytą veiklos sritį 

ir pareiškėją.  

1.1.3.5 papunktis taikomas veiklai „socialinės ir finansinės paskatos bei 

pagalba studentams iš socialiai jautrių, socialinės atskirties, mažai 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d5db00d0f87111e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d5db00d0f87111e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d5db00d0f87111e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b/YtBQmdDonR
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b/YtBQmdDonR
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b/YtBQmdDonR
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atstovaujamų grupių“. 

1.1.4.3 papunktis taikomas veiklai „studijų, atitinkančių sumanios 

specializacijos kryptis, finansavimas“. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 

plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų planas 

pasirinktas todėl, kad šis strateginis dokumentas, nustato valstybės strategines 

veiklos kryptis studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 

plėtros srityse ir atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 

1K-316, 35 punkto nuostatas.  

Projektų atrankos kriterijus ir jo vertinimo aspektai papildomi Valstybinės 

studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 

2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 

d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros 

programos 2016−2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“,  nuostatomis 

siekiant nustatyti atrankos kriterijų veiklai „Studijų, atitinkančių sumanios 

specializacijos kryptis, finansavimas“. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programoje (toliau – Veiksmų programa) minima, kad 

studijų prieinamumą riboja nuotolinių ar lanksčių formų studijų stoka ir 

menkai išvystyta finansinių paskatų sistema. Studijų prieinamumas bus 

padidintas, teikiant socialines bei finansines paskatas studentams. Taip pat 

planuojamas specialistų rengimas su sumanios specializacijos prioritetais 

susijusiose studijų programose.   Minėtame veiksmų plane yra numatytas 

veiksmas „Finansuoti studijas,  atitinkančias sumanios specializacijos kryptis“, 

todėl galima teigti, kad projektų atrankos kriterijus prisidės prie to, kad būtų 

atrenkami projektai, labiausiai prisidedantys prie Veiksmų programos 9.3.1 

konkretaus uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir 

visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą”  

įgyvendinimo. Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie priemonei 

taikomų strateginio planavimo dokumentų, t. y. Valstybinės studijų, mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų 
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plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano ir Valstybinės studijų, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 

metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, tikslų įgyvendinimo.  

 

 

        

Ministerijos kancleris                                                          _________________           Tomas Daukantas 
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                          (parašas)                                                  (vardas ir pavardė) 
 


