
  

 

 

 

 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2018 m. vasario 9 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

3.2.1. konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės                          

(toliau – priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

11,58 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Aukštos kokybės specializuotos konsultacinės paslaugos: 

1) aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo 

skatinimo klausimais iki trejų metų veikiančioms labai mažoms, mažoms ir 

vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ); 

2) aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo 

skatinimo klausimais virš trejų metų veikiančioms MVĮ. 

 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, 

finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

(Siekiant įgyvendinti priemonės tikslą – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant 

paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, dalis veiklų bus vykdomos 

ne Lietuvoje, o kitose ES šalyse. Tokiu atveju, kai nebus galimybės įsigyti 

kompleksinę sertifikavimo paslaugą, pareiškėjas privalės pats vykti į kitą ES šalį ir 

vežti sertifikuojamus gaminius sertifikuoti į kitose ES šalyse veikiančias 

sertifikavimo įstaigas.)  
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 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

(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): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

X Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

X Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas atitinka prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metu 

gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu 

Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau 

– Lietuvos Eeksporto plėtros 2014–2020 metų gairės), nuostatas17, 21, ir 27 punktų 

įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų 

gairių 17 punkto nuostatos įgyvendinimo – „Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros 

tikslai: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač 

trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų 

eksporto plėtrą“ ir 21 punkto nuostatos įgyvendinimo – „Atsižvelgus į rinkos dydį ir 

augimo potencialą, aktyvų Lietuvos verslo interesą, Lietuvos eksportuotojams 

palankias sąlygas, geografinį aspektą, rinkos paklausos atitiktį Lietuvos eksporto 

galimybėms ir eksporto tendencijas, nustatytos trys lygiavertės prioritetinių eksporto 

rinkų grupės:  

Pirmoji grupė. Tikslas – išlaikyti ir stiprinti pozicijas (valstybės: Švedija, Vokietija, 

Norvegija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Lenkija, Belgija, Danija, 

Nyderlandai, Latvija, Estija).  

Antroji grupė. Tikslas – diversifikuoti produkciją ir mažinti riziką (valstybės: Rusija, 

http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/AR_2017-09-15.pdf
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/AR_2017-09-15.pdf
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/AR_2017-09-15.pdf
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Ukraina, Baltarusija, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos Valstijos, 

Turkija, Italija).  

Trečioji grupė. Tikslas – tirti galimybes, ieškoti nišų ir įsilieti į naujas rinkas 

(valstybės: Kinija, Pietų Korėja, Izraelis, Japonija, Indija, Brazilija, Argentina, 

Kanada, Meksika, Čilė, Turkmėnistanas, Moldova, Armėnija, Gruzija, Malaizija, 

Indonezija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Afrikos Respublika, Vietnamas, 

Omanas, Mongolija).“  

Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų 

gairių 17, 21 ir (arba) 21
1
 punktų nuostatų įgyvendinimo.  

 

Vertinama, ar projektas prisidės prie bent vieno iš Lietuvos eksporto plėtros 2014–

2020 metų gairių 17 punktešiųnurodytų trijų prioritetinių Lietuvos eksporto plėtros 

tikslų: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose, skverbtis į naujas, ypač 

trečiųjų valstybių, rinkas ir (arba) skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir 

paslaugų eksporto plėtrą įgyvendinimo. 

 

Vertinama, ar projekto veiklos (specializuotos konsultacinės paslaugos) bus 

susijusios su bent viena šalimi, nurodyta Eksporto plėtros gairių 21 ir (arba) 21
1
 

punktuoseaukščiau nurodytų trejų prioritetinių eksporto rinkų grupių. 

 

Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27 

30 punkte nustatytus eksporto plėtros skatinimo apribojimus. Atitiktis šiam 

reikalavimui vertinama, vadovaujantis Ūkio ministerijos interneto svetainėje pateikta 

informacija apie valstybes, taikančias embargą eksportuojamiems iš Lietuvos 

Respublikos produktams. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie prioritetinių Eksporto 

plėtros gairių tikslų įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkrečiu 

uždaviniu „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ siektinus tikslus. Nustatytas kriterijus 

prisidės prie konkretaus uždavinio rezultato rodiklio „MVĮ lietuviškos kilmės prekių 

ir paslaugų eksporto dalis nuo BVP“ pasiekimo. 

Pažymėtina, kad prioritetinės valstybės buvo nustatytos, atsižvelgiant į rinkos dydį ir 

augimo potencialą, aktyvų Lietuvos verslo interesą, Lietuvos eksportuotojams 

palankias sąlygas, geografinį aspektą, rinkos paklausos atitiktį Lietuvos eksporto 

galimybėms ir eksporto tendencijas. Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų 
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gairės buvo aptartos su socialiniais ekonominiais partneriais, svarstytos Ekonominės 

diplomatijos tarybos darbo grupėje. Bus remiamos tik aukštos kokybės specializuotos 

konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais 

iki trejų metų veikiančioms MVĮ ir virš trejų metų veikiančioms MVĮ. 

Šis kriterijus keičiamas, pasikeitus strateginio dokumento – Lietuvos eksporto 

plėtros 2014–2020 metų gairių nuostatoms. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

Stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d. posėdyje. 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: Pareiškėjas yra MVĮ, kuri ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo 

mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra MVĮ ir ne trumpiau kaip 6 paskutinius 

mėnesius iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio turėjo apdraustųjų. 

Apdraustieji suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio 

socialinio draudimo įstatyme Nr. I-1336. 

 

Tikrinama pagal Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo 

duomenų bazės informaciją. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie prioritetinių Eksporto 

plėtros gairių tikslų įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkrečiu 

uždaviniu „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ siektinus tikslus. Nustatytas kriterijus 

prisidės prie konkretaus uždavinio rezultato rodiklio „MVĮ lietuviškos kilmės prekių 

ir paslaugų eksporto dalis nuo BVP“ pasiekimo. 

Šis kriterijus pasirinktas tam, kad būtų užtikrinta, kad paraiškas teiks realiai 

veikiančios įmonės. Ūkio ministerijos nuomone, ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki 

paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjusi apdraustųjų MVĮ yra 

tinkamas pareiškėjas pagal priemonę: jis jau turi darbuotojus ir vykdo ūkinę 

komercinę veiklą.  

 

 

 

Ūkio viceministras         Marius Skuodis  


