
  

 

 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2018 m. vasario 5 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: 

3.3.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ produktyvumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės                          

(toliau – priemonė) kodas ir pavadinimas: 

NR. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

38,86 mln. eurų  

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1) pramonės labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) technologinio 

audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms 

ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų 

įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos); 

2) pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo 

technologijomis diegimas. 

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); 

 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 

X Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 
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 Finansinė priemonė 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. 

nutarimu Nr. 986 (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa) 

antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ ketvirtojo uždavinio  

„Skatinti pramonės įmonių procesų skaitmeninimą“ nuostatas. 

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 

programos 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 4 uždavinio 

„Skatinti pramonės įmonių procesų skaitmeninimą“ įgyvendinimo. 

 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Investicijų skatinimo ir 

pramonės plėtros programos tikslų įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1 

konkrečiu uždaviniu „Padidinti MVĮ produktyvumą“ siektiną pokytį – padidinti 

Lietuvos MVĮ darbo našumą. Nustatytas kriterijus prisidės prie 3.3.1 konkretaus 

uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“ rezultato rodiklio „Pridėtinė vertė 

gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui “ pasiekimo. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 2. Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios 

vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 

finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė 

veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar pareiškėjas yra pramonės MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. 

veikia ne trumpiau kaip vienus metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios 

vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pastarųjų 3 

finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
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mažiau nei 3 finansinius metus) metinių finansinių ataskaitų rinkinius yra ne 

mažesnės kaip 145 000 Eur, įgyvendinti projekte numatytas veiklas.  

Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir 

darbuotojų ir teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybos skyriams ir metinių finansinių ataskaitų 

rinkinius Juridinių asmenų registrui. 

Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro informaciją. 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Pasirinktas kriterijus padės įvertinti, ar pareiškėjas yra finansiškai pajėgus 

įgyvendinti projektą. Remiantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpio patirtimi, 

MVĮ, kurių vidutinės metinės pajamos buvo ne mažesnės kaip 145 000 eurų, 

sėkmingai įgyvendino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamus projektus.  

Ši priemonė yra skirta įvertinti jau veikiančių pramonės MVĮ gamybos procesų 

skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir įdiegti gamybos procesų įrangą su 

integruotomis skaitmeninimo technologijomis. Įdiegtos gamybos procesų 

skaitmeninimo technologijos leis pramonės MVĮ vykdyti savo veiklą daug 

efektyviau: mažinti kaštus, gerinti kokybę, kurti didesnės pridėtinės vertės gaminius 

ir sutaupyti daugiau laiko, o tai prisidės prie įmonės produktyvumo didinimo. Šių 

procesų diegimas yra būtinas veiklą vykdančiai ir patirtį turinčiai įmonei, o ne ką tik 

įsikūrusiai įmonei, veikiančiai iki 1 metų.  

Atitinkamai, įmonei, neturinčiai veiklos patirties, būtų sunku nustatyti ir apibrėžti 

gamybos procesų gerinimo problemas, kurios turėtų būti išspręstos taikant 

skaitmeninimo technologijas.  

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, nes MVĮ, 

gavusios paramą ir sėkmingai veiklą išplėtusios, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali 

tapti, pvz., iš mažos įmonės vidutine įmone. Todėl tikslinga vertinti pareiškėjo dydį 

tik paraiškos vertinimo metu. 

  

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 3. Projektu pramonės MVĮ diegiama bent viena skaitmeninė technologija arba 



4 

 

diegiama bent viena skaitmeninė technologija ir su ja susijęs sprendimas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: pramonės MVĮ gamybos procesų 

įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas. 

Vertinama, ar projektu diegiama bent viena skaitmeninė technologija (pavyzdžiui, 

robotikos technologijos; dirbtinio intelekto sprendimai; automatika ir 

automatizavimo technologijos pramonei; informacinių komutacinių tinklų diegimas, 

įskaitant didelės spartos interneto šviesolaidinius tinklus, bevielius sparčiuosius 

tinklus (4G ir 5G), tarp jų tiek aparatinę (angl. „hardware“), tiek programinę (angl. 

„software“) gamybos duomenų surinkimo, saugojimo ir apdorojimo įrangos dalis; 

išmanių sensorių diegimas tiek į naują (diegiamą įrangos tiekėjo), tiek ir į 

modernizuojamą turimą gamybinę įrangą, tuo siekiant užtikrinti gamybos našumo 

augimą; debesijos diegimas; daiktų interneto sistemų diegimas; kiberfizikinės 

sistemos diegimas; įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas (angl. ERP – 

„enterprise resource planning“); operatyvaus gamybos valdymo sistemų diegimas 

(angl. MES – „manufacturing executing system“); gamybos įrenginių valdymas 

valdikliais ir vykdikliais (susietais su ERP ir MES); 3 D spausdinimas (pridėtinės 

gamybos būdai)); su projektu diegiamas skaitmenine technologija susijęs sprendimas 

(pavyzdžiui, skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas 

siekiant integruoti į tarptautinių kompanijų verslo modelius, skaitmeninės inžinerijos 

sprendimai, technologiniai, skaitmeninimo, pasirengimo ketvirtajai ekonomikos 

revoliucijai (angl. „Industry 4.0“) auditai, vertikaliosios integracijos sprendimai, 

horizontaliosios integracijos sprendimai, sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo 

paslaugos, darbo vietų skaitmeninimo sprendimai, skaitmeninės rinkodaros ir 

skaitmeninio pardavimo sprendimai, kibernetinio saugumo sprendimai. 

Projektu gali būti diegiama skaitmeninė technologija arba skaitmeninė technologija 

ir sprendimas. Projektu negali būti diegiamas tik sprendimas.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Siekiant užtikrinti šalies konkurencingumą, tikslinga didinti įmonių produktyvumą – 

skatinti pramonės MVĮ inovatyvumą  taikant įdiegtas gamybos procesų 

skaitmeninimo technologijas. Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas 

prisidės prie gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo 

technologijomis diegimo MVĮ ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo 

ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1 konkrečiu uždaviniu 

„Padidinti MVĮ produktyvumą“ siektiną pokytį – padidinti darbo našumą Lietuvos 

MVĮ. Nustatytas kriterijus prisidės prie 3.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ 
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produktyvumą“ rezultato rodiklio „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta 

MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui“ pasiekimo. 

Skaitmenininės technologijos – tai tokia įranga, kurią naudojant technologinis 

procesas tampa integralus. Tai ne vien tik įranga, kurioje įdiegtas programinis 

valdymas, bet ir įranga, kurioje įdiegtos tarpusavyje integruotos skaitmeninimo 

technologijos arba dirbtinio intelekto apraiškų turinti ir (arba) šiuo pagrindu veikianti 

įranga. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas:  4. Įgyvendinant projektą diegiamos įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau 

nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: pramonės MVĮ gamybos procesų 

įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas. 

 

Vertinama, ar įgyvendinant projektą diegiamos įrangos modelis yra pateiktas rinkai 

ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo metų (pvz., jei kvietimas skelbiamas 

2018 m., tokios įrangos modelis turi būti pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m.). 

Įrangos modelio teikimo rinkai metai turi būti pagrįsti gamintojo ar oficialaus 

atstovo dokumentais (komerciniu pasiūlymu, deklaracija ar kt.). 

Pateikimas rinkai suprantamas kaip konkretaus įrangos modelio teikimas rinkai 

pirmą kartą. Pateikiamas rinkai gali būti ir modernizuotas įrangos modelis (kai 

pakeičiamos modelio pagrindinės dalys, pagerinančios modelio funkcines savybes), 

teikiamas rinkai pirmą kartą. Teikimas rinkai – nuolatinis produkto pardavimas ar 

kitas nuolatinis produkto realizavimas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kuriuose diegiamos įrangos 

modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo metų, o 

tai padės užtikrinti diegiamos įrangos modernumą, atitiktį rinkos sąlygoms, įmonių 

produktyvumo augimą, konkurencingumo didėjimą. 

Nustatytas kriterijus atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio 

verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ 

produktyvumą“ siektinus tikslus ir prisidės prie rezultato rodiklių „Pridėtinė vertė 

gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui“ ir „Investicijas 

gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas“ pasiekimo. 
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Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas:  5. Pareiškėjo darbo našumo augimas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) 

nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.  

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį 

darbo našumo augimo potencialą, vertinant darbo našumo augimą, suteikiant balus 

pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės 

įmonės. 

Kaupiamasis (akumuliuotas) augimas= ((N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P))*100/P, čia 

P – darbo našumas paskutiniais finansiniais metais prieš paraiškos pateikimo 

momentą; 

N+1 – darbo našumas pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo; 

N+2 – darbo našumas antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo; 

N+3 – darbo našumas trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo. 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį darbo našumo augimą numatantiems MVĮ 

projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos 

įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Pasirinktas prioritetinis projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie Veiksmų 

programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 

3.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“ tikslų įgyvendinimo ir 

rezultato rodiklio „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti 

vienam darbuotojui “ pasiekimo.  

Kriterijus vertinamas pagal atskiras pareiškėjų grupes: labai mažų, mažų ir vidutinių 

įmonių, nes lyginti labai mažų ir vidutinių įmonių darbo našumo augimą tarpusavyje 

nėra teisinga. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas:  6. Pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą 

(proc.). 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: pramonės MVĮ gamybos procesų 
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paaiškinimai: įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas. 

 

Vertinama pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą 

(proc.). Privačios investicijos skaičiuojamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). 

 

Y=(X/P) x 100 proc. 

  

Čia Y – privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.). 

Privačios investicijos skaičiuojamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). 

X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos į kuriamą projekto ilgalaikį 

materialųjį turtą (Eur). 

P – projektu planuojamas kurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur). 

 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuose pareiškėjo privačių 

investicijų dalis į kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą bus didesnė (proc.), suteikiant 

balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, 

vidutinės įmonės. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Šis kriterijus leis sudaryti palankesnes sąlygas paramai gauti MVĮ, kurios daugiau 

privačių lėšų investuoja į gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo 

technologijomis diegimą, atsižvelgiant į tai, kad šios technologijos pasižymi dideliu 

kapitalo imlumu (yra brangios). 

Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1. konkretaus uždavinio 

„Padidinti MVĮ produktyvumą“ tikslų įgyvendinimo ir rezultato rodiklio „Pridėtinė 

vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui “ pasiekimo. 

Kriterijus vertinamas pagal atskiras pareiškėjų grupes: labai mažų, mažų ir vidutinių 

įmonių, nes lyginti labai mažų ir vidutinių įmonių privačių investicijų dalį į projekto 

ilgalaikį materialųjį turtą tarpusavyje nėra teisinga. 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas:  7. Projekte diegiamos integruotos skaitmeninimo technologijos atitinka Prioritetinių 

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

raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos 
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(toliau – sumanios specializacijos programa), 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 sumanios specializacijos programoje nustatyto 

prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: pramonės MVĮ gamybos procesų 

įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas. 

 

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti integruotos 

skaitmeninimo technologijos atitinka bent vieną sumanios specializacijos 

programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės išrinkti tuos projektus, kurie prisidės prie sumanios 

specializacijos programoje nustatytų krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo. 
 

 

 

 

Ūkio viceministras         Marius Skuodis  

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