1 PRIEDAS
prie Komiteto 2019 m. kovo 28 d.
posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44 P-3 (39)
Komitetas 2019 m. kovo 28 d. posėdyje patvirtino:
1. veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ Aplinkos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio
gerinimas“ projektų atrankos kriterijaus (1) keitimą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti savivaldybės geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.
(Taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba“,
„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba“, „Nuotekų surinkimo
tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba“, „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja
statyba“ (pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio
gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 (toliau – Aprašas) remiamą veiklą
„Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba“ planuojamas finansuoti
objektas turi būti įtrauktas į savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros planą iki projekto įgyvendinimo pabaigos).*
* Vertinama, ar projektas atitinka savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones (Pagal Aprašą Nr. 41 remiamai veiklai „Nuotekų
valymo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba“ planuojamas finansuoti objektas turi būti įtrauktas į
savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą iki projekto
įgyvendinimo pabaigos).

2. veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
konkretaus uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų atrankos
kriterijų (3) keitimą:
3. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo eksporto augimo potencialas.*
* Vertinamos pareiškėjo planuojamo sertifikuoti produkto eksporto apimtys vertine išraiška (faktiniai
duomenys) ataskaitiniais prieš projekto pateikimą metais ir jų dinamika (prognozė), vertinant šių rodiklių
kasmetinius prognozuojamus duomenis nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki 3 metai po projekto
įgyvendinimo. Jei pareiškėjas yra iki tol neeksportavusi įmonė, vertinami nurodyti gamybos/teikiamos
paslaugos eksporto apimčių augimo rodikliai.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį gamybos ir eksporto
augimo potencialą, vertinant eksporto apimties augimo prognozes ir dinamiką, suteikiant balus pagal tris
atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.
Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį turizmą) išvežimą į
Europos Sąjungos (toliau – ES) šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.

Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d.
nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“).
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4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Eksportą skatinančių projekto veiklų efektyvumas.*
* Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių efektyvumas, vertinant santykį tarp planuojamo
sertifikuoti produkto eksporto apimties skaitine išraiška (sumuojant nuo projekto pabaigos iki 3 metai po
projekto įgyvendinimo) ir projekto vertės, yra didesnis, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes:
labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.
Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį turizmą) išvežimą į ES
šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.
Projekto vertė apima tinkamas ir netinkamas finansuoti projekto išlaidas.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir
paslaugų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas didžiausią eksporto
potencialą turinčiai (-ioms) Lietuvos Respublikos eksporto rinkai (-oms).*
* Vertinama, į kurią (-as) eksporto rinką (-as) pareiškėjas sertifikuos planuojamus eksportuoti gaminius
ir paslaugas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.
Aukščiausias balas suteikiamas, kai pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų
sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas vienai iš šalių, nurodytų Gairių 211 punkte –
„Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir kitus valstybės resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto
potencialą turinčios Lietuvos Respublikos tikslinės eksporto rinkos: Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė
Karalystė, Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina, Jungtiniai Arabų
Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika.“
Žemesnis balas suteikiamas, kai pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas,
įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas vienai iš šalių iš trijų prioritetinių eksporto rinkų grupių,
nurodytų Gairių 21 punkte, išskyrus šalis, nurodytas Gairių 211 punkte.
Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų
sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas šaliai, nenurodytai Gairėse.
Jeigu įgyvendinant projektą pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas,
įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas šalims, nurodytoms Gairių 211 punkte, bei šalims, nurodytoms
21 punkte, arba šalims, nenurodytoms Gairėse, bus skaičiuojamas balų aritmetinis vidurkis dviejų skaičių po
kablelio tikslumu.
Projekto įgyvendinimo metu negalimas numatomo atlikti planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų
sertifikavimo (įskaitant bandymus ir tyrimus) keitimas į sertifikavimą pagal standartą, galiojantį kitoje šalyje, už
kurią būtų suteiktas mažesnis balas paraiškos vertinimo metu. Sertifikavimo keitimas į sertifikavimą pagal
standartą, galiojantį šalyje, už kurią būtų suteikiamas aukštesnis balas, galimas.

3. veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
konkrečių uždavinių 3.1.1 „Padidinti verslumo lygį“ ir 3.3.1 „Padidinti MVĮ produktyvumą“ bei 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.2.1 „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės
įmonėse“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos jungtinės Nr. J03-IVG-T
priemonės, susidedančios iš priemonių Nr. 03.1.1-IVG-T-809, Nr. 03.3.1-IVG-T-810 ir Nr. 04.2.1IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų atrankos kriterijų (3) keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Lietuvos verslumo veiksmų 2014–
2020 metų planą, patvirtintą 2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4850 „Dėl Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano patvirtinimo” (toliau – Lietuvos verslumo
veiksmų 2014–2020 metų planas)
arba
Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir
pramonės plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020
m. programa).*
* Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“
veiklas būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano tikslo
„Padidinti verslumo lygį“ 2 uždavinio „Sukurti verslo pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.1 veiksmo
„Paskatinti naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, įgyvendinant įvairius verslo finansavimo
modelius (teikiant paskolas, finansinės nuomos (lizingo) sandorius, garantijas, rizikos kapitalo ir dalinio palūkanų
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kompensavimo paslaugas)“ įgyvendinimo
arba
Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“
veiklas, būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie pirmojo Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–
2020 m. programos tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“, prisidedant prie
darnaus Lietuvos regionų vystymosi modernizuojant pramonę ir didinant investicijas ir (arba) prie Investicijų
skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“.
Vertinama pagal finansų įstaigos arba sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pateiktą
paskolos ar finansinės nuomos (lizingo sandorio) sutarties kopiją (visais atvejais)
arba
Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“
veiklas, projektai turi atitikti Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos antrojo 2
tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ antrąjį uždavinį „Skatinti įmones efektyviau naudoti
žaliavas ir energiją“.
Atitiktis kriterijui vertinama pagal finansų įstaigos pateiktą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo)
sutarties kopiją, pagal kurią įsitikinama, kad įmonei yra suteiktas finansavimas įrangai ir technologijoms
(technologiniams sprendimams), įgalinantiems didinti energijos vartojimo efektyvumą, diegti, ir pagal
pramonės įmonės pateiktus atlikto energijos vartojimo audito dokumentus, iš kurių matoma, kad įmonės
diegiami atnaujinimai yra būtini jos veiklos energetiniam efektyvumui pasiekti (visais atvejais). Energijos
vartojimo auditas turi būti atliktas nustatyta tvarka atestuotų fizinių asmenų arba juridinių asmenų, turinčių
atestuotus auditorius pagal Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito
atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą
atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir
technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir
technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
nuostatas arba kitų valstybių narių, kurios pagal 2012 m. spalio 25 d. Direktyvos 2012/27/ES 16 straipsnio 1
dalyje nurodytas sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemas arba lygiavertes kvalifikavimo sistemas yra
palygintos tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos, atestuoti auditoriai (toliau –
energijos vartojimo auditas).

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutinis naudos gavėjas yra SVV subjektas, MVĮ
arba pramonės įmonė.*
* Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“
veiklas, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra SVV subjektas.
Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“
veiklas, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra MVĮ.
SVV ir MVĮ suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatyme.
Pareiškėjų atitikimas nurodytam kriterijui deklaruojamas, pateikiant SVV statuso deklaraciją pagal
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašą, patvirtintą ūkio ministro 2014 m.
gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-891 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymo įsakymu
Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir
vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ pakeitimo.
Šis projektų atrankos kriterijus yra taikomas tik paraiškos vertinimo metu, nes, pvz., maža įmonė projekto
įgyvendinimo metu gali tapti vidutine ir pan.
arba
kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811 veiklas, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas
yra pramonės įmonė.
Pramonės įmonė – įmonė, kuri vykdo ekonominę veiklą, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2
redakcija,
http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/24308/EVRK2red_klasif_leidinys.pdf/3a57fd72-b001-47afbf98-62731956a8d7) priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines
veiklas B 06 „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B 08.92 „Durpių gavyba“ ir B 09.1 „Naftos ir gamtinių
dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C19
„Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. SVV subjektas yra gavęs finansų įstaigos arba per
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sutelktinio finansavimo platformą suteiktą investicinę arba apyvartinę paskolą arba yra sudaręs
finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba SVV subjektas yra gavęs investicinę paskolą ar sudaręs
finansinės nuomos (lizingo) sutartį ir neatitinka priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis
palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo veiklų
arba
MVĮ yra gavusi finansų įstaigos arba per sutelktinio finansavimo platformą suteiktą
investicinę paskolą arba yra sudariusi finansinės nuomos (lizingo) sutartį pagal ES SF lėšomis
finansuojamą skolinę finansinę priemonę produktyvumui didinti
arba
pramonės įmonei finansų įstaiga yra suteikusi paskolą arba pramonės įmonė yra sudariusi
finansinės nuomos (lizingo) sandorį.*
* Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“
veiklas, vertinama, ar SVV subjektas yra gavęs finansavimą pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamą skolinę finansinę priemonę ar portfelinės garantijos apyvartinėms paskoloms bei lizingo
sandoriams priemonę
arba
ar SVV subjektas yra gavęs garantuotą ar negarantuotą UAB „Investicijų ir verslo garantijos
INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS (toliau – INVEGOS) individualia garantija apyvartinę paskolą
arba jam suteiktas INVEGOS individualia garantija garantuotas finansavimas finansinės nuomos (lizingo)
būdu iš finansų įstaigos nuosavų lėšų,
arba
ar SVV subjektas yra gavęs garantuotą ar negarantuotą INVEGOS individualia garantija apyvartinę
paskolą iš valstybės biudžeto lėšų
arba
ar SVV subjektas yra gavęs negarantuotą investicinę paskolą arba jam suteiktas negarantuotas
finansavimas apyvartinę paskolą finansinės nuomos (lizingo) būdu iš finansų įstaigos nuosavų lėšų arba per
sutelktinio finansavimo platformą iš valstybės biudžeto lėšų
arba
ar SVV subjektas gavęs investicinę paskolą ar sudaręs finansinės nuomos (lizingo) sutartį (kai
neatitinka priemonės Nr. 03.3.1- IVG- T-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo
sąlygų):
- pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę ar
portfelinės garantijos paskoloms bei lizingo sandoriams priemonę;
- garantuotą ar negarantuotą INVEGOS individualia garantija iš finansų įstaigų nuosavų lėšų ar
valstybės biudžeto lėšų;
- per sutelktinio finansavimo platformą iš valstybės biudžeto lėšų.
ar SVV subjektas yra gavęs paskolą arba jam suteiktas finansavimas finansinės nuomos (lizingo) būdu iš
valstybės biudžeto lėšų.
Vertinama pagal finansų įstaigos ar sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pateiktą paskolos ar
finansinės nuomos (lizingo) sutarties kopiją (visais atvejais) ir pagal INVEGOS rašytinę garantiją (taikoma
garantuotų INVEGOS individualia garantija paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sandorių atveju).
Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“
veiklas, būtina įsitikinti, kad MVĮ yra suteikta investicinė paskola arba MVĮ yra sudariusi finansinės nuomos
(lizingo) sandorį, arba MVĮ per sutelktinio finansavimo platformą yra suteikta investicinė paskola
produktyvumui didinti. MVĮ yra suteikta pagal ES SF lėšomis finansuojamą Veiksmų programos 3.3.1
konkretaus uždavinio skolinę finansinę priemonę, t. y. ar suteikta investicinė paskola įmonių investicijoms į
naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimui,
įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegimui ar esamų
modernizavimui, įrengimui, modernių ir efektyvių technologijų diegimui paslaugų sektoriuose, taip pat užtikrinti
šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą. Vertinama pagal finansų įstaigos pateiktą sutarties kopiją.
Vertinama pagal finansų įstaigos ar sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pateiktą paskolos ar
finansinės nuomos (lizingo) sutarties kopiją (visais atvejais) ir pagal INVEGOS rašytinę garantiją (taikoma
garantuotų INVEGOS individualia garantija paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sandorių atveju).
Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“
veiklas, būtina įsitikinti, kad finansavimas pagal paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį su finansų
įstaiga yra skirtas įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių
energijos vartojimo efektyvumą, diegti. Vertinama pagal finansų įstaigos pateiktą paskolos ar finansinės
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nuomos (lizingo) sutarties kopiją ir energijos vartojimo audito ataskaitą.

4. veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
konkretaus uždavinio 3.3.2 „Padidinti MVĮ investicijas į ekoinovacijas ir kitas, efektyviai išteklius
naudojančias, technologijas“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės Nr.
03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų atrankos kriterijų (5) keitimą ir (1) nustatymą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip
vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką
nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 pastaruosius finansinius metus)
yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur:
2.1.
75 000 eurų, kai projekte pasirenkamos įgyvendinti šios veiklos:
• aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus
diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų
pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;
• ekologinis ženklinimas.
2.2. 145 000 eurų, kai projekte pasirenkama įgyvendinti veikla – ekologiškas
projektavimas.*
*Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip
vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos pagal pateiktus pastarųjų 3
finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 pastaruosius
finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus, yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur,
įgyvendinti projekte numatytas veiklas., priklausomai nuo projekte pasirinktos įgyvendinti veiklos, yra ne
mažesnės kaip 75 000 eurų, kai projekte pasirenkamos įgyvendinti veiklos – aplinkosaugos vadybos/valdymo
sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar)
aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos
analizė, atlikimas ir (arba) ekologinis ženklinimas; 145 000 eurų, kai projekte pasirenkama įgyvendinti veikla
– ekologiškas projektavimas. Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro bei ir
(arba) pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją.
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 vidutine įmone. Todėl
tikslinga vertinti pareiškėjo dydį tik paraiškos vertinimo metu.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Gaminiams sukurti ir (arba) atnaujinti skirti projektai,
parengti taikant ekologinio projektavimo principus.*
* Šis kriterijus taikomas tik antrajai veiklai. Tuo atveju, jeigu projekto metu yra planuojama, taikant
ekologinį projektavimą, sukurti naują gaminį, tuomet vertinama, ar gaminys yra suprojektuotas iš panaudotų
gaminių.
Panaudotas gaminys – tai yra gaminys, kuris yra praradęs savo funkcines savybes ir yra priskirtas tam
tikrai atliekų rūšiai pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
Tuo atveju, kai projekto metu gaminiams atnaujinti yra planuojama taikyti ekologinio projektavimo
principus, kurie yra suprantami kaip gaminio savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas, vertinama,
ar yra tenkinama viena iš šių savybių:
1.
Gaminiui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis.
2.
Gaminys sunaudoja mažiau energijos.
3.
Gaminiui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso
nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų.
4.
Gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.
Jeigu projekto metu yra planuojama atnaujinti gaminį, kuris jau atitinka vieną ar kelias aukščiau minėtas
ekologiškai projektuojamo gaminio savybes, tuo atveju jis turi tenkinti papildomai dar bent vieną savybę.
Šis kriterijus taikomas tik veiklai „Ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais
skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo
ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius
aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape“.
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4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekte numatoma atlikti I tipo produktų ekologinį
ženklinimą.*
* Šis kriterijus taikomas trečiai veiklai.
Vertinama, ar projekte yra numatyta atlikti įmonės produktų (gaminių ir (ar) paslaugų) I tipo ekologinį
ženklinimą šiais ekologinio ženklinimo ženklais:
1. Vokietijos Mėlynasis Eko Angelas (angl. „Blue angel“ (pirmasis pasaulyje ekologinis ženklas,
apimantis daugiau kaip 4000 ekologiškų gaminių (išskyrus maisto produktus ir medikamentus). Šis ženklas nėra
privalomas. www.blauer-engel.de).
2. Europos Sąjungos Eko Ženklas (angl. „EU Ecolabel”) (pradėtas naudoti 1992 m. ir suteikiamas
gaminiams su sumažintu poveikiu aplinkai. Jis turi įtakos 340 milijonų pirkėjų pasirinkimui visoje Europoje.
Kriterijai yra panašūs į sugretinimą ir skatina pokyčius rinkoje net tuomet, jeigu įmonės nesiekia šio ženklo
gauti. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/).
3. Šiaurės Europos Baltoji Gulbė (ang. „Nordic Swan“) (šių rekomendacijų rinkinys yra griežti
aplinkosauginiai reikalavimai Šiaurės Europoje ir apima visą produkto gyvavimo ciklą nuo žaliavų iki
sunaikinimo. www.svanen.nu).
4. ,,Ekologiški maisto produktai“ (angl. „EU organic“).
5. ,,Žaliasis antspaudas“ (angl. „Green seal“), https://www.greenseal.org/standards/.

45. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo privačių investicijų į netechnologines
ekoinovacijas ir prašomos projekto finansavimo sumos santykis.*
* Vertinamas pareiškėjo privačių investicijų į netechnologines ekoinovacijas ir prašomos finansavimo
sumos santykis. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuose pareiškėjo privačių investicijų į
netechnologines ekoinovacijas ir prašomos finansavimo sumos santykis bus didesnis. Skaičiuojant privačias
investicijas susigrąžintinas pridėtinės vertės mokestis nėra įskaičiuojamas.

56. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo diegiamų netechnologinių eko-inovacijų
skaičius.*
* Vertinama, kiek netechnologinių ekoinovatyvių sprendimų (susijusių su aplinkosaugos vadybos/
(valdymo) sistemų, gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų diegimu, bei ekologinio projektavimo
veiklomis, ekologinio ženklinimo veiklomis) pareiškėjas įdiegs projekto įgyvendinimo metu.
Projektai bus surikiuojami nuo daugiausiai sprendimų iki mažiausiai sprendimų įdiegusių projektų.
Daugiau balų bus suteikiama projektams, kurie įdiegs didesnį netechnologinių sprendimų skaičių.

67. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos (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 šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.*
* Prioritetas teikiamas tiems pareiškėjams, kurių vykdoma veikla arba įgyvendinamas projektas atitinka
bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą. Jeigu
atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų.

5. veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų
darbuotojams“ projektų atrankos kriterijų (3) keitimą ir (1) nustatymą:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas (investuotojas) Lietuvoje ne anksčiau kaip
3 metus iki paraiškos pateikimo pradėjo vykdyti veiklą gamybos ar paslaugų sektoriuje arba
pareiškėjas (investuotojas) nėra vykdęs veiklos Lietuvoje ir ketina pradėti vykdyti veiklą gamybos ar
paslaugų sektoriuje Lietuvoje.*
* Vertinama, ar pareiškėjas (investuotojas) Lietuvoje ne anksčiau kaip 3 metus iki paraiškos pateikimo
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pradėjo vykdyti veiklą gamybos ar paslaugų sektoriuje arba pareiškėjas (investuotojas) nėra vykdęs veiklos
Lietuvoje ir ketina pradėti vykdyti veiklą gamybos ar paslaugų sektoriuje Lietuvoje.
Šis kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu.

23. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo (investuotojo) privačių investicijų dydis į
Lietuvoje per 3 metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos įgyvendintą, šiuo
metu įgyvendinamą ar planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėn. laikotarpį nuo iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo
dienos įgyvendinti investicijų projektą paslaugų ar gamybos sektoriuje yra ne mažesnis kaip 3 000 000
Eur (trys milijonai eurų) arba tokio investicijų projekto metu sukurta (planuojama sukurti) ne mažiau
kaip 50 darbo vietų visu etatu neterminuotam laikotarpiui, arba visų pareiškėjo (investuotojo)
darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) per 3 metus iki paraiškos registracijos
įgyvendinančioje institucijoje dienos arba laiką nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos
(jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą mažiau negu trejus metus), arba per projekto
įgyvendinimo laikotarpį yra (planuojama, kad bus) ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos Respublikoje.*
* Vertinama, ar investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje per 3 metus iki paraiškos registracijos
įgyvendinančioje institucijoje dienos įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą ar planuojamą per ne ilgesnį nei 36
mėn. laikotarpį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos įgyvendinti investicijų projektą paslaugų ar gamybos
sektoriuje yra ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų) arba tokio investicijų projekto metu sukurta
(planuojama sukurti) ne mažiau kaip 50 darbo vietų visu etatu neterminuotam laikotarpiui, arba visų
(pareiškėjo) investuotojo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) per 3 metus iki paraiškos
registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos arba laiką nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos
(jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą mažiau negu trejus metus), arba per projekto įgyvendinimo
laikotarpį yra (planuojama, kad bus) ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
(bruto) Lietuvos Respublikoje.
Vertinama pagal pareiškėjo (investuotojo) dokumentus, įrodančius pareiškėjo (investuotojo) privačių
investicijų, darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) dydį ir darbo vietų skaičių:
privačių investicijų dydis planuojant investicijas pagrindžiamas pateikiant ketinimo protokolo kopiją
arba laisvos formos deklaraciją, investavus – audito ataskaitą arba išlaidų patyrimo dokumentų kopijas,
patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus patvirtintas laisvos formos sąskaitų suvestines ir (arba)
ilgalaikio turto suvestines, patvirtintas vadovo parašu (pateikus kurią nors iš suvestinių privaloma pateikti
pasirinktinai 5–10 sąskaitų faktūrų kopijas);
darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) dydis ir darbo vietų skaičius planuojant
investicijas pagrindžiamas pateikiant ketinimo protokolo kopiją arba laisvos formos deklaraciją, investavus –
darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščius arba išmokėto darbo užmokesčio laisvos formos suvestines pažymas
pagal paraiškoje pateiktą informaciją. Darbuotojų skaičius taip pat vertinamas pagal Valstybinio socialinio
draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) duomenų bazės duomenis.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) vertinamas atsižvelgiant į Lietuvos statistikos
departamento skelbiamus naujausius ketvirtinius vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) šalies ūkyje (su
individualiomis įmonėms) duomenis.

34. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas (investuotojas) yra arba užsienio
investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų)
ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo,
kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas
Lietuvos Respublikoje.*
* Vertinama, ar pareiškėjas (investuotojas) yra arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio
investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos
Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką,
arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Pagal pateiktus dokumentus bus tikrinama pareiškėjo, kai jis yra užsienio investuotojas (įmonė),
registracijos vieta užsienio valstybėje.
Kai pareiškėjas yra užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio
investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje,
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pagal pateiktus dokumentus tikrinama užsienio investuotojo registracijos vieta užsienio valstybėje, Lietuvos
Respublikoje įsteigto privačiojo juridinio asmens arba užsienio investuotojo (įmonės) filialo registracijos
duomenys Valstybės įmonėje Registrų centre ir (jei taikoma) užsienio investuotojo daroma įtaka pareiškėjui.
Lemiama įtaka suprantama kaip padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę
įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, organų sprendimų ar personalo
sudėties, t. y. kontroliuojantis asmuo tiesiogiai turi daugiau nei 50 procentų balso teisių arba kontroliuojantysis
asmuo tokias teises turi per tiesiogiai valdomą dukterinę įmonę.

45. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo (investuotojo) pagrindinė veikla yra
gamyba ar paslaugos, ir vidutinės metinės pagrindinės veiklos pajamos (įskaitant pareiškėjo
(investuotojo) įmonių grupės pajamas) per trejus finansinius metus iki paraiškos registracijos
įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba per laikotarpį nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo
dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne
mažesnės kaip 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų) arba pareiškėjo (investuotojo) turtas (įskaitant
pareiškėjo (investuotojo) įmonių grupės turtą) per paskutinius finansinius metus iki paraiškos
registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos yra ne mažesnis kaip 1 000 000 eurų (vienas
milijonas eurų).*
* Vertinama, ar pareiškėjo (investuotojo) pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos, ir vidutinės
metinės pagrindinės veiklos pajamos (įskaitant pareiškėjo (investuotojo) įmonių grupės pajamas) per trejus
finansinius metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos arba per laikotarpį nuo
pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdė veiklą mažiau nei trejus
finansinius metus) pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur (trys
šimtai tūkstančių eurų) arba pareiškėjo (investuotojo) turtas (įskaitant investuotojo įmonių grupės turtą) per
paskutinius finansinius metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos yra ne mažesnis
kaip 1 000 000 eurų (vienas milijonas eurų).

6. veiksmų programos 1 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų atrankos kriterijų (2)
nustatymą:
5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu yra kuriamos naujos tyrėjų darbo vietos.*
* Vertinama, ar projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos iš
visų tiesiogiai su projektu susijusių naujų darbo vietų ne mažiau kaip 20 procentų sudarys darbo vietos tyrėjams
(jei 20 proc. sukuriamų naujų darbo vietų sudaro mažiau nei 3 darbo vietas, tuomet mažiausiai 3 iš naujai
sukuriamų darbo vietų, skaičiuojant viso etato ekvivalentu, turi būti tyrėjų darbo vietos) ir kiekviena sukurta
nauja darbo vieta bus išlaikyta ne mažiau kaip 5 metus (labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju – ne
mažiau kaip 3 metus) nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos.

6. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo (įskaitant pareiškėjo įmonių grupę) metinės
pajamos per paskutinius 3 finansinius metus.*
* Vertinama, ar pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais
metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės nei prašoma finansavimo
suma. Jeigu prašoma didesnė nei 1 000 000 Eur finansavimo suma, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant
pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki
paraiškos pateikimo buvo didesnės nei 1 000 000 Eur. Jeigu prašoma finansavimo suma mažesnė arba lygi 1
000 000 Eur, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais
metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo ne mažesnės nei prašoma finansavimo
suma.
Šis kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu.

7. veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus
uždavinio 8.5.1 „Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų
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atsiradimą“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-K853 „Parama socialiniam verslui“ projektų atrankos kriterijų (8) nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Socialinio verslo koncepcijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-207, (toliau –
Socialinio verslo koncepcija) nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Socialinio verslo koncepcijos 31.1 papunktyje nurodyto antrojo
uždavinio „Sukurti socialiniam verslui palankią finansinę ir mokestinę paramos sistemą“ veiksmo „Rengiant
priemones socialinio verslo finansavimui gerinti, įvertinti ir taikyti Lietuvai tinkamus novatoriškus paramos
būdus ir metodus, naudojamus ES valstybėse narėse ir kitose šalyse“ įgyvendinimo.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas vykdo nuolatinę kompleksinę verslumo
skatinimo veiklą ne trumpiau kaip 3 metus iki paraiškos pateikimo dienos, apimančią ne mažiau kaip 3
iš 5 verslumo skatinimo paslaugų tipų.*
* Vertinama, ar pareiškėjas vykdo nuolatinę kompleksinę verslumo skatinimo veiklą ne trumpiau kaip 3
metus iki paraiškos pateikimo dienos, apimančią ne mažiau kaip 3 iš 5 verslumo skatinimo paslaugų tipų:
konsultavimo, mokymo, inkubavimo, mentorystės paslaugos, renginiai.
Tikrinama pagal viešai prieinamą informaciją, pareiškėjo pateiktus steigimo dokumentus (įstatai,
steigimo sandoriai arba veiklos nuostatai), veiklos ataskaitas, kuriuose apibrėžtos teikiamos paslaugos, jų
apimtys ir tikslinės grupės, ir pagal paraiškoje pateiktą informaciją.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki
paraiškos pateikimo dienos kiekvieną mėnesį turėjo ne mažiau kaip 3 apdraustuosius, partneris – ne
mažiau kaip 1 apdraustąjį. *
* Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas ne trumpiau kaip dvylika paskutinių mėnesių iš eilės iki
paraiškos pateikimo dienos kiekvieną mėnesį turėjo ne mažiau kaip 3 apdraustuosius, partneris – ne mažiau
kaip 1 apdraustąjį, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.
Tikrinama pagal Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenų bazės
informaciją.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutiniai naudos gavėjai yra juridiniai asmenys,
kuriuose dirba ne daugiau kaip 50 darbuotojų, veikiantys ne ilgiau kaip 12 mėnesių iki socialinio
verslo pradžios paskatos gavimo, atitinkantys socialinio verslo subjekto kriterijus ir siekiantys
socialinio poveikio vykdant veiklą, sprendžiančią visuomenės socialines problemas.*
* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 1-ajai veiklai: socialinio verslo pradžios paskatos.
Vertinama, ar galutiniai naudos gavėjai yra juridiniai asmenys, kuriuose dirba ne daugiau kaip 50
darbuotojų, veikiantys ne ilgiau kaip 12 mėnesių iki socialinio verslo pradžios paskatos gavimo, atitinkantys
žemiau išvardytus socialinio verslo subjekto kriterijus:
1) siekia socialinio poveikio;
2) metinės pajamos iš ekonominės veiklos sudaro daugiau nei 50 procentų visų socialinio verslo subjekto
pajamų;
3) daugiau nei 80 procentų iš ekonominės veiklos gauto pelno (jei yra gaunamas pelnas) skiriama
socialiniam poveikiui;
4) ekonominės veiklos ir socialinio poveikio siekimo procesus organizuoja taip, kad šių procesų valdyme
dalyvautų asmenys, kuriems daro socialinį poveikį socialinio verslo subjekto vykdoma veikla, ir jiems būtų
sudaryta galimybė pareikšti nuomonę ir pateikti pasiūlymų dėl socialinio poveikio siekimo bei reguliariai
susipažinti su socialinio poveikio siekimo rezultatais;
ir siekiantys socialinio poveikio, vykdant veiklą, sprendžiančią visuomenės socialines problemas bent
vienoje iš šių sričių:
1) efektyvus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaita;
2) biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa;
3) kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas;
4) ligų prevencija, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas;
5) visuomenės sveikatinimas;
6) žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas;
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7) pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, emigracijos mažinimas, visuomenės švietimas ir informavimas
valstybės gynybos klausimais;
8) socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių
paslaugų teikimas;
9) neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis
paslaugomis užtikrinimas.
Paraiškos vertinimo metu vertinamas pareiškėjo įsipareigojimas dėl galutinių naudos gavėjų atitikties.
Galutinių naudos gavėjų atitiktis šiam kriterijui vertinama projektų vykdytojui pateikus mokėjimo prašymą.

5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutiniai naudos gavėjai nėra gavę finansavimo
pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamas priemones Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros
strategijų įgyvendinimas“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartus vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,
Žemės ūkio ministerijos administruojamą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ ir (arba) pagal kaimo vietovių ir dvisektores vietos plėtros strategijas,
kurias įgyvendinti parama skiriama pagal priemonę „LEADER“.*
* Vertinant būtina įsitikinti, kad galutiniai naudos gavėjai nėra gavę finansavimo pagal projektų atrankos
kriterijaus pavadinime nurodytas priemones.
Paraiškos vertinimo metu vertinamas pareiškėjo įsipareigojimas dėl galutinių naudos gavėjų atitikties.
Galutinių naudos gavėjų atitiktis šiam kriterijui vertinama projektų vykdytojui pateikus mokėjimo prašymą.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir (arba) partnerio socialinio verslumo
skatinimo patirtis.*
* Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai ir (arba) partneriai turėjo socialinio verslumo
skatinimo patirties, vykdant veiklą, sprendžiančią visuomenės socialines problemas bent vienoje iš šių sričių –
socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų
teikimas; neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis
paslaugomis užtikrinimas – per pastaruosius 2 metus iki paraiškos pateikimo.
Patirtis bus matuojama kiekybiniais rodikliais: baigtų projektų skaičius ir projektų vertė.
Vertinant projekto atitiktį šiam kriterijui, skaičiuojami projektai, kurie buvo įgyvendinti, t. y. buvo
pasiekti numatyti rodikliai ir pateiktos galutinės ataskaitos.
Kuo didesnis baigtų projektų skaičius ir projektų vertė, tuo aukštesnis balas suteikiamas.
Skaičiuojami pareiškėjo ir (arba) partnerio baigti projektai ir jų vertė.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik paraiškos vertinimo metu.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Socialinių verslų, sukurtų gavus Europos Sąjungos
fondų investicijas, skaičius.*
* Kuo daugiau socialinių verslų numatoma sukurti projekto įgyvendinimo metu, tuo aukštesnis balas
suteikiamas.

8. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas arba partneris teisėtais pagrindais valdo
nekilnojamą turtą.*
* Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjas arba partneris teisėtais pagrindais (nuosavybės,
nuomos, panaudos ar kitais) valdo nekilnojamą turtą.
Tikrinama pagal Nekilnojamojo turto registro ir Valstybės turto informacinė paieškos sistemos duomenis.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik paraiškos vertinimo metu.

8. veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų
atrankos kriterijų (8) keitimą ir (4) nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės
plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų
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programos patvirtinimo“, nuostatas.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: (mokymų, skirtų sektoriniųėms kompetencijųoms
ugdymuiti, įmonėms teikimas) ir 3-iajai veiklai (mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą
pradėti dirbti profesijose, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos
Respublikoje, rengimas).
Vertinama, ar projektai, kuriais numatomi įmonių darbuotojų mokymai, skirti sektorinėms
kompetencijoms ugdyti, prisidės prie Programos trečiojo tikslo „Sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams
prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais
ištekliais“ pirmojo uždavinio „Didinti studijų ir profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams“ ir antrojo
uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo priemones“ nuostatų.
Bus vertinamas projekto veiklų atitikimas, siekiant šių Programos trečiojo tikslo pirmojo ir antrojo
uždavinių nuostatų įgyvendinimo:
– „siekiant didinti žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, numatoma plėtoti ir tobulinti kvalifikacijų
sistemą. Verslo srityje reikėtų aktyviau vykdyti kvalifikacijų sistemos formavimo darbus, skatinti verslo atstovus
dalyvauti priimant kvalifikacijų sistemos formavimo sprendimus, rengiant profesinius standartus ir mokymo
programas, vertinant įgytą kompetenciją“;
– „nauja paramos schema turėtų sudaryti galimybę remti asocijuotų struktūrų, atstovaujančių
ekonomikos sektoriams, įgyvendinantiems žmogiškųjų išteklių kompetentingumo projektus, skirtus vienatipėms
konkretaus sektoriaus kompetencijoms“;
– „tikslinga vykdyti įmonių darbo jėgos kompetentingumo didinimą užtikrinančias priemones, rengti
mokymą sektoriaus lygmeniu, remiant asocijuotų verslo struktūrų sektorinius projektus ir kompetencijų ugdymo
centrus, skirtus vienatipėms tam sektoriui būdingoms kompetencijoms įgyti“.
Pareiškėjų, kurie nėra asocijuotos struktūros, projektų veiklos turi atitikti Programos trečiojo tikslo
antrojo uždavinio nuostatą: „tikslinga vykdyti įmonių darbo jėgos kompetentingumo didinimą užtikrinančias
priemones“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu numatoma teikti ne mažiau nei 480 val.
trukmės mokymą, skirtą suteikti kompetencijų rinkinį, kuris reikalingas pradėti dirbti pagal šias
informacinių ir ryšių technologijų srities darbuotojų profesijas, nurodytas Profesijų, kurioms būtina
aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. 96 „Dėl Profesijų, kurioms
būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo
patvirtinimo“: programinės įrangos kūrėjas (LPK kodas 251203), kompiuterinių žaidimų programų
kūrėjas (LPK kodas 251303), programuotojas (LPK kodas 251401), inžinierius programuotojas (LPK
kodas 251403), programinės įrangos testuotojas (LPK kodas 251901), duomenų bazių programuotojas
(LPK kodas 252104).*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 3-iajai veiklai: mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį,
reikalingą pradėti dirbti profesijose, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta
Lietuvos Respublikoje, rengimas.
Vertinama, ar projektu numatomo mokymo trukmė yra ne mažesnė nei 480 val. ir mokymas yra skirtas
suteikti kompetencijų rinkinį, kuris reikalingas pradėti dirbti pagal šias informacinių ir ryšių technologijų
srities darbuotojų profesijas, nurodytas Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių
darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
vasario 8 d. nutarimu Nr. 96 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų
trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“: programinės įrangos kūrėjas (LPK kodas 251203),
kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas (LPK kodas 251303), programuotojas (LPK kodas 251401),
inžinierius programuotojas (LPK kodas 251403), programinės įrangos testuotojas (LPK kodas 251901),
duomenų bazių programuotojas (LPK kodas 252104).

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu numatoma įdarbinti ne mažiau kaip 60 proc.
mokytų darbuotojų pagal profesiją, kurioje pradėti dirbti būtinas mokymo metu įgytas kompetencijų
rinkinys.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 3-iajai veiklai: mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį,
reikalingą pradėti dirbti profesijose, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta
Lietuvos Respublikoje, rengimas.
Vertinama, ar įgyvendinus projektą numatoma įdarbinti ne mažiau kaip 60 proc. mokytų darbuotojų
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pagal profesiją, kurioje pradėti dirbti būtinas mokymo metu įgytas kompetencijų rinkinys.

24. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra veikia ne trumpiau kaip dvejus metus
veikianti (įregistruota Juridinių asmenų registre) verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
arba klasterio koordinatorius, arba viešoji įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti inovacijų
konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas ir kuri yra įgyvendinusi bent vieną inovacijų
konsultavimo ir inovacijų paramos projektą, arba viešoji įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti
verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas ir kuri yra įgyvendinusi bent vieną
verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo projektą, arba skaitmeninių inovacijų centras,
dalyvaujantis bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje, kurie ir ne trumpiau
kaip 1224 mėnesiųus iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjųne mažiau
kaip 3 apdraustuosius.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: (mokymų, skirtų sektoriniųėms kompetencijųoms
ugdymuti, įmonėms teikimas) ir 3-iajai veiklai (mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą
pradėti dirbti profesijose, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos
Respublikoje, rengimas).
Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas:
1. yra verslo asociacija, arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai, arba klasterio koordinatorius, arba
viešoji įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas
(vertinama pagal pareiškėjo įstatus) ir kuri yra įgyvendinusi bent vieną inovacijų konsultavimo ir inovacijų
paramos projektą, arba viešoji įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių
konkurencingumo didinimo paslaugas (vertinama pagal pareiškėjo įstatus) ir kuri yra įgyvendinusi bent vieną
verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo projektą, arba skaitmeninių inovacijų centras,
dalyvaujantis bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje (vertinama pagal Europos
Komisijos interneto svetainėje http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool skelbiamą
informaciją), savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki paraiškos pateikimo (vertinama
pagal Juridinių asmenų registro duomenis ir (arba) jungtinės veiklos sutartyje nurodytą informaciją);
2. ne trumpiau kaip 12 24 mėnesiųus iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo
apdraustųjų ne mažiau kaip 3 apdraustuosius (apdraustieji suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme). Vertinama pagal Juridinių asmenų registro duomenis, ir
Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenų bazės duomenis.
35. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu numatomi mokymai, skirti tam tikro
ekonominės veiklos sektoriaus arba tam tikro profesijų sektoriaus darbuotojams, ir tiesiogiai susiję su
esamomis ar būsimomis darbuotojo pareigomis.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: mokymų, skirtų sektoriniųėms kompetencijųoms
ugdymuiti, įmonėms teikimas.
Vertinant būtina įsitikinti, kad projektu numatomi mokymai, susiję su esamomis ar būsimomis darbuotojo
pareigomis, t. y.:
– mokymai, skirti įmonėms, kurių darbuotojai bus mokomi, priskiriamoms tam pačiam ekonominės
veiklos sektoriui pagal EVRK (2 redakcija), arba
– mokymai, numatantys ugdyti kompetencijas, kurios siejamos su profesijomis, klasifikuojamomis tame
pačiame profesijų sektoriuje pagal profesijų sektorių pagal LPK 2012;
– mokymų metu įgytos kompetencijos bus taikomos esamosems ar būsimosems darbuotojo pareigosems.
Vertinama, ar mokymai skirti įmonėms, priklausančioms vienam ekonominės veiklos sektoriui, arba
įmonėms iš skirtingų sektorių tuo atveju, kai jų darbuotojų mokymai skirti vieno profesijų sektoriaus
kompetencijoms ugdyti (pvz., suvirintojo profesijos kompetencijos yra naudojamos pritaikomos tiek statybos,
tiek automobilių remonto, tiek laivų statybos sektoriuose).
Ekonominės veiklos sektoriumi bus laikomas EVRK (2 redakcija) skyrius. Tais atvejais, kai EVRK (2
redakcija) sekcija apima siaurus labai giminingos veiklos skyrius, tuomet sektorius nustatomas pagal EVRK
sekcijas.
Profesijų sektoriumi bus laikoma profesijų grupė pagal LPK 2012 (3 ženklų klasifikavimo lygmuo). Tais
atvejais, kai pagrindinis pogrupis apima siauras labai giminingas profesijas, profesijų sektoriai bus nustatomi
pagal LPK 2012 pagrindinius pogrupius (2 ženklų klasifikavimo lygmuo).

46. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Mokymai, skirti labai mažų ir mažų įmonių (toliau –
MĮ) darbuotojams.*
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Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: mokymų, skirtų sektoriniųėms kompetencijųoms
ugdymuiti, įmonėms teikimas.
Projektui teikiamas prioritetas, jeigu jis skirtas MĮ darbuotojams mokyti.
Aukštesnis įvertinimas skiriamas (vedamas aritmetinis gautų įvertinimų pagal atskiras šio kriterijaus
dalis vidurkis) tiems projektams, kuriuosepagal kuriuos:
- daugiau įmonių, kurių darbuotojai mokomi, yra MĮ;
- daugiau mokoma MĮ darbuotojų (matuojant procentine išraiška nuo visų mokymuose dalyvaujančių
darbuotojų).
Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatoma, kad didesnė dalis projekto dalyvių – įmonių
bus MĮ / bus mokoma daugiau MĮ darbuotojų, iki paraiškų, kuriose numatoma, kad tokių dalyvių dalis bus
mažesnė.
MĮ statusas tikrinamas tik paraiškos vertinimo metu.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pagal projektą numatoma mokyti ne mažiau kaip 50
darbuotojų, kuriems bus suteiktas kompetencijų rinkinys, reikalingas pradėti dirbti pagal
programuotojo (Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (LPK) kodas 251401) profesiją.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 3-iajai veiklai: mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį,
reikalingą pradėti dirbti profesijose, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta
Lietuvos Respublikoje, rengimas.
Vertinama, ar pagal projektą numatoma mokyti ne mažiau kaip 50 darbuotojų, kuriems bus suteiktas
kompetencijų rinkinys, reikalingas dirbti pagal programuotojo profesiją. Prioritetas teikiamas tiems
projektams, kuriais numatoma mokyti didesnį skaičių darbuotojų, kuriems bus suteiktas kompetencijų rinkinys,
reikalingas dirbti pagal programuotojo profesiją. Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatoma,
kad darbuotojų, kuriems bus suteiktas kompetencijų rinkinys, reikalingas dirbti pagal programuotojo profesiją,
skaičius bus didesnis, iki paraiškų, kuriose numatoma, kad darbuotojų, kuriems bus suteiktas kompetencijų
rinkinys, reikalingas dirbti pagal programuotojo profesiją, skaičius bus mažesnis. Skaičiuojami unikalūs
darbuotojai.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.

58. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Įmonių darbuotojų, kurie dalyvaus mokymuose,
skirtuose sektoriniųėms kompetencijųoms ugdymuti, skaičius.*
Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: mokymų, skirtų sektoriniųėms kompetencijųoms
ugdymuiti, įmonėms teikimas.
Vertinamas numatomų mokyti įmonių darbuotojų skaičius. Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriais
siekiama mokyti daugiau kaip 50 darbuotojų iš tam tikro ekonominės veiklos sektoriaus ir (arba) daugiau kaip
100 darbuotojų iš tam tikro profesijų sektoriaus. Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatomas
didesnis mokymuose dalyvaujančių įmonių darbuotojų skaičius, iki paraiškų, kuriose numatomas mažesnis
mokymų dalyvių skaičius. Skaičiuojami unikalūs darbuotojai.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
79. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Mokymai, skirti apmokyti įmonių darbuotojuams
apmokyti ir suteikti jiems kompetencijas, reikalingas diegiant / įdiegus skaitmeninimo technologijas
gamybos procesuose.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: mokymų, skirtų sektorinėms kompetencijoms ugdyti,
įmonėms teikimas.
Prioritetas yra teikiamas projektams, kuriuoseais numatoma didesnį apmokyti didesnį skaičių darbuotojų
skaičių apmokyti ir suteikti jiems kompetencijas, reikalingas diegiant / įdiegus skaitmeninimo technologijas
gamybos procesuose. Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatomas didesnis mokymuose
dalyvaujančių įmonių darbuotojų, įgysiančių kompetencijas, reikalingas diegiant / įdiegus skaitmeninimo
technologijas gamybos procesuose, skaičius, iki paraiškų, kuriose numatomas mažesnis mokymuose
dalyvaujančių įmonių darbuotojų, įgysiančių kompetencijas, reikalingas diegiant / įdiegus skaitmeninimo
technologijas gamybos procesuose, skaičius. Skaičiuojami unikalūs darbuotojai.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
610. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant įmonių darbuotojų
kompetencijų ugdymo projektus.*
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* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: mokymų, skirtų sektoriniųėms kompetencijųoms
ugdymuti, įmonėms teikimas.
Vertinant paraišką, projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjas per 34 metus iki
paraiškos pateikimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos yra įgyvendinęs projektus, kurių įgyvendinimo metu
kompetenciją įgijo ne mažiau kaip 30 įmonių darbuotojų, finansuotus 2007–2013 m. ir (arba) 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų, programos „Horizontas 2020“, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų lėšomis ir kitų fondų bei finansinių mechanizmų lėšomis.
Prioritetas teikiamas projektui, kurio pareiškėjas turi daugiau patirties įgyvendinant kompetencijų
ugdymo projektus. Patirtis bus matuojama kiekybiniais rodikliais: projektų skaičius ir projektų vertė.
Skaičiuojami unikalūs įmonių darbuotojai.
Vertinant projekto atitiktį šiam kriterijui, skaičiuojami minėtų fondų (programų, mechanizmų) lėšomis
finansuoti projektai, kurie buvo sėkmingai įgyvendinti, t. y. buvo pasiekti numatyti rodikliai ir nebuvo fiksuota
reikšmingų pažeidimų. Reikšmingu pažeidimu laikomi pažeidimai, kurie pagal minėtų fondų (programų,
mechanizmų) lėšų administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas yra susiję su nusikalstama ir (arba)
korupcine veika arba su sisteminiu pasikartojančio pobūdžio pažeidimu, padarytu dėl didelių projekto vykdytojo
trūkumų.

811. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektai yra skirti Lietuvos Respublikos
teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes, veikiančių įmonių
darbuotojams mokyti.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: mokymų, skirtų sektoriniųėms kompetencijųoms
ugdymuiti, įmonėms teikimas.
Vertinama, ar projektai yra skirti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
miestų ir rajonų savivaldybes, veikiančių įmonių darbuotojams mokyti.
Projektui teikiamas prioritetas, jeigu jis įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių
įmonių (išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes) darbuotojams mokyti.
Aukštesnis įvertinimas skiriamas (vedamas aritmetinis gautų įvertinimų pagal atskiras šio kriterijaus
dalis vidurkis) tiems projektams, pagal kuriuose:
- daugiau įmonių, kurių darbuotojai mokomi, veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes;
- daugiau mokomų darbuotojų, dirbančių įmonėse, kurios veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje,
išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes (matuojant procentine išraiška nuo visų
mokymuose dalyvaujančių darbuotojų).
Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatoma, kad didesnė dalis įmonių, kurių darbuotojai
mokomi, veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų
savivaldybes / bus mokoma daugiau darbuotojų, dirbančių įmonėse, kurios veikia Lietuvos Respublikos
teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes, iki paraiškų, kuriose
numatoma, kad tokių įmonių / darbuotojų dalis bus mažesnė.
Įmonės veiklos teritorija tikrinama tik paraiškos vertinimo metu.

12. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo įdarbintų darbuotojų skaičius
įgyvendinus projektą.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 3-iajai veiklai: mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį,
reikalingą pradėti dirbti profesijose, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta
Lietuvos Respublikoje, rengimas.
Vertinamas pareiškėjo įdarbintų darbuotojų skaičius. Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriais
numatoma, kad įgyvendinus projektą įdarbintų darbuotojų skaičius bus didesnis. Paraiškos surikiuojamos nuo
paraiškų, kuriose numatoma, kad įgyvendinus projektą darbuotojų skaičius bus didesnis, iki paraiškų, kuriose
numatoma, kad įgyvendinus projektą darbuotojų skaičius bus mažesnis. Skaičiuojami unikalūs darbuotojai.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
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