
 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2018 m. sausio 8d. 
 

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 9 prioritetas 

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

9.4.3 konkretus uždavinys „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, 

užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

1,42 mln. Eur. 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Įmonių, vykdančių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – 

MTEPI) veiklas, darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio 

MTEPI centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų vykdymui ne ES šalyse gautas 2014–2020 metų 

Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 44P-3.1 (25). 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

X Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

X Keitimas 

(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2017-06-15 posėdyje) 
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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 2017 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 (toliau – 2014–2017 m. Veiksmų 

planas), įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projekto veikla atitinka Veiksmų plano 1 tikslo „Plėtojant naujas žinias ir 

jų pritaikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 1.1 uždavinio „Plėtoti aukšto lygio žinias, 

mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą“ 1.1.4 veiksmą „Teikti finansavimą 

ūkio subjektų darbuotojų, vykdančių MTEP veiklą (inžinierių, technologų), 

technologiniams įgūdžiams tobulinti užsienio MTEPI centruose ir MTEP veiklas 

vykdančiose užsienio įmonėse“. 

Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki  

2014–2017 m. Veiksmų plano galiojimo termino pabaigos. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Veiksmų plano 

įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.4.3 konkretaus uždavinio „Padidinti 

dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie 

ūkio poreikių“ siektinus tikslus bei siektinus rezultatus „Sėkmingai mokymus baigusių 

asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne 

daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose“, t. y. prisidės prie įmonių, vykdančių 

MTEPI veiklą, darbuotojų gebėjimo dirbti su naujomis technologijomis, ugdymo, o tai 

padės užtikrinti šių darbuotojų galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių. 

 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

Kriterijui pritarta Stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 44P-3.1 (25).  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Statistikos institucijai (įstaigai) deklaruotų pareiškėjo dvejų finansinių metų iki 

paraiškos registracijos įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba per laiką nuo įmonės 

įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu dvejus metus) patirtų mokslinių 

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEP) išlaidų dydis (eurais) yra ne 

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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mažesnis nei 75 proc. nuo planuojamų investuoti į darbuotojų mokymą tinkamų 

finansuoti tiesioginių projekto išlaidų sumos. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar statistikos institucijai (įstaigai) deklaruotų pareiškėjo dvejų finansinių metų 

iki paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo 

veiklą mažiau negu dvejus metus) patirtų MTEP išlaidų dydis (eurais) yra ne mažesnis 

nei 75 proc. nuo planuojamų investuoti į darbuotojų mokymą tinkamų finansuoti 

tiesioginių projekto išlaidų sumos. 

Vertinama remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija, statistikos institucijai 

(įstaigai) teiktos ataskaitos kopija už paskutinių dvejų finansinių metų laikotarpį arba už 

įmonės veikimo laiką (jei įmonė veikia trumpiau nei dvejus metus) iki paraiškos 

pateikimo ir dokumentu (elektroniniu laišku ar kitu informacijos šaltiniu, kuriuo 

patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo statistikos institucijai (įstaigai) faktas), 

patvirtinančiu šios ataskaitos pateikimą statistikos institucijai (įstaigai). 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės susieti Europos Sąjungos investicijų dydžio proporcingumą su 

įmonių investicijomis į MTEP veiklas ir labiausiai skatinti tuos projektų vykdytojus, 

kurie į MTEP investuoja daugiausia.  

Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie įmonių, vykdančių MTEPI 

veiklas, darbuotojų mokymo ir technologinių įgūdžių įgijimo skatinimo ir atitiks 

Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ 9.4.3 konkretaus uždavinio „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių 

konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ siektinus tikslus 

bei prisidės prie rezultato rodiklio „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko 

įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po 

dalyvavimo ESF veiklose“, pasiekimo.  

Nustatytas kriterijus padės užtikrinti Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ ir 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ sinergiją, kai prioritetą įgis įmonės, 

daugiausiai investuojančios į MTEPI, t. y. tos, kurios įsigyja naują įrangą ar 

technologijas, reikalaujančias darbuotojų naujų kompetencijų. Kuo daugiau įmonė 

investuoja į MTEPI, tuo didesnis poreikis yra apmokyti darbuotojus dirbti su šia įranga.   
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X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

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 projekto veikla atitinka Veiksmų plano 1 tikslo „Plėtojant naujas žinias ir 

jų pritaikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 1.1 uždavinio „Plėtoti aukšto lygio žinias, 

mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą“ 1.1.3 veiksmą „Teikti finansavimą 

ūkio subjektų darbuotojų, vykdančių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – 

MTEP) veiklą, technologiniams įgūdžiams tobulinti užsienio MTEPI centruose ir MTEP 

veiklas vykdančiose užsienio įmonėse“. 

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 įvertinti, ar projektas prisidės prie Veiksmų plano 

įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.4.3 konkretaus uždavinio „Padidinti 

dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie 

ūkio poreikių“ siektinus tikslus bei siektinus rezultatus „Sėkmingai mokymus baigusių 

asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne 

daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose“, t. y. prisidės prie įmonių, vykdančių 

MTEPI veiklą, darbuotojų gebėjimo dirbti su naujomis technologijomis, ugdymo, o tai 

padės užtikrinti šių darbuotojų galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių. 

 
 
 

Ministerijos kancleris                                          Nerijus Rudaitis  
        

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

