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Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo 

teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 

prioritetas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas “ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 1.2.1. konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės 

plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“   

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) 

kodas ir pavadinimas: 

  

01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, 

mln. Eur: 

29,36 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos:  Inovacijų paklausos skatinimas vykdant ikiprekybinį pirkimą (skatinant 

valstybės institucijas pirkti MTEP paslaugas), kurio metu sukuriamas naujas, 

rinkoje neegzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas arba iš esmės 

patobulinamas jau egzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas, 

skirtas visuomenei aktualių socialinių–ekonominių problemų sprendimui. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos: 

 

Veiklos vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių priemonių 

atveju): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

Nustatymas 

X Keitimas 

(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2016-03-24 posėdyje) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų 

programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-196  

(toliau – 2014–2017 m. Veiksmų planas), įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai: Vertinama, ar projektas prisideda prie Veiksmų plano 4 tikslo „.Didinti 

inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti 

http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/Inovaciijos/LIP%20planas%204-491.pdf
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/Inovaciijos/LIP%20planas%204-491.pdf
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inovacijas viešajame sektoriuje“, 4.2 uždavinio „Kurti inovacijų paklausos 

skatinimo priemones, padedančias spręsti socialinius, ekonominius ir 

aplinkosaugos iššūkius“ 4.2.7. veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, 

siekiant sukurti inovatyvius produktus energetikos ir tvarios aplinkos srityje“, 

4.2.8. veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvias 

technologijas ir procesus įtraukios ir kūrybingos visuomenės srityje“, 4.2.9. 

veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius  

produktus agroinovacijų ir maisto technologijų srityje“, 4.2.10. veiksmo 

„Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti naujus produktus, gamybos 

procesus, medžiagas, technologijas ar paslaugas“, 4.2.11. veiksmo „Vykdyti 

ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius produktus sveikatos 

technologijų ir biotechnologijų srityje“ arba 4.2.12. veiksmo „Vykdyti 

ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvų transportą, logistiką ir 

informacines ir ryšių technologijas“ įgyvendinimo. 

Taip pat vertinama, ar pareiškėjas atitinka už aukščiau nurodyto Veiksmų plano 

veiksmo įgyvendinimą atsakingą vykdytoją. 

Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti 

pateiktos iki 2014–2017 m. Veiksmų plano galiojimo termino pabaigos. 

Projektų atrankos kriterijaus keitimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie geriausiai padeda 

pasiekti Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės 

plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti 

mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą 

privačiame sektoriuje“ tikslus ir padės įvertinti, ar projektas prisidės prie 

Veiksmų plano siektinų tikslų.  

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

Kriterijui pritarta 2016 m. kovo 24 d. Stebėsenos komiteto nutarimu 

Nr. 44P-13.1(15) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) 

krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl 

Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 

plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų 

įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno šioje 

programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97


3 

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai: Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios 

specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos ir atitinka bent 

vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto 

teminį specifiškumą. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie padeda pasiekti 

Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 

plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų 

įgyvendinimo programoje numatytus tikslus ir prisidės prie bent vieno šioje 

programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano įgyvendinimo.  

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų 

programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58      

(toliau – 2018–2020 m. Veiksmų planas), įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai: Vertinama, ar projektas prisideda prie Veiksmų plano 4 tikslo „.Didinti 

inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti 

inovacijas viešajame sektoriuje“, 4.2 uždavinio „Kurti inovacijų paklausos 

skatinimo priemones, padedančias spręsti socialinius, ekonominius ir 

aplinkosaugos iššūkius“ 4.2.5 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, 

siekiant sukurti inovatyvius produktus energetikos ir tvarios aplinkos srityje“, 

4.2.6 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvias 

įtraukios ir kūrybingos visuomenės srities technologijas ir procesus“, 4.2.7 

veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius  

agroinovacijų ir maisto technologijų srities  produktus“ 4.2.8. veiksmo „Vykdyti 

ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti naujus produktus, gamybos procesus, 

medžiagas, technologijas ar paslaugas“, 4.2.9. veiksmo „Vykdyti 

ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius produktus sveikatos 

technologijų ir biotechnologijų srityje“ arba 4.2.10. veiksmo „Vykdyti 

ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvų transportą, logistiką ir 

informacines ir ryšių technologijas“ įgyvendinimo. 

Taip pat vertinama, ar pareiškėjas atitinka už aukščiau nurodyto Veiksmų plano 

veiksmo įgyvendinimą atsakingą vykdytoją. 

http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/inovaciju-strategijos-ir-programos
http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/inovaciju-strategijos-ir-programos
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Ministerijos kancleris                                                        Nerijus Rudaitis 

Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos 

nuo 2018–2020 m. Veiksmų plano įsigaliojimo dienos. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie geriausiai padeda 

pasiekti Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės 

plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti 

mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą 

privačiame sektoriuje“ tikslus ir padės įvertinti, ar projektas prisidės prie 

Veiksmų plano siektinų tikslų. 


