FORMAI PRITARTA
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų administravimo darbo grupės, sudarytos
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.
liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo
grupės sudarymo“, 2017 m. liepos 21 d.
protokolu Nr. 4 (37)
PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
2019 m. vasario
Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų
nustatymo ir (ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir
pavadinimas:
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris
ir pavadinimas:

d.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioritetas
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“
1.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau
– priemonė) kodas ir pavadinimas:

Priemonė NR. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų suma, mln. Eur:
Pagal priemonę remiamos veiklos:

72,7 mln. eurų
- moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP);
- įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos
įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
- naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų (Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas)
bus vykdomos:
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);
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(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas)
vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio
fondo);
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.

Projektų atrankos būdas (finansavimo
finansinių priemonių atveju):

Įgyvendinant priemonės remiamas veiklas – MTEP ir bendrų MTEP mokslo-verslo
projektų, prisidedančių prie sumanios specializacijos strategijos prioritetų įgyvendinimo,
vykdymas – gali reikėti dalį veiklų vykdyti užsienio šalyse (pvz., Lietuvoje esančios tyrimų
institucijos projekto įgyvendinimui būtiniems tyrimams atlikti reikalingos įrangos gali
neturėti, todėl tokius tyrimus/ bandymus reikėtų atlikti užsienio šalių MTEP centruose ar
laboratorijose), todėl tam, kad tokios veiklos galėtų būti vykdomos ir kitose ES šalyse,
reikalingas Stebėsenos komiteto pritarimas.
forma
Valstybės projektų planavimas
Regionų projektų planavimas
X Projektų konkursas
Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS X Nustatymas
KRITERIJUS
Keitimas
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir
1. Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos
pavadinimas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos
inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa), nuostatas.
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo
pagrindimas:

Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų
programos antrojo tikslo „didinti verslo inovacinį potencialą“ antrojo uždavinio „skatinti
naujų produktų pateikimą rinkai“ ir (ar) trečiojo uždavinio „skatinti skirtingų sektorių
bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“
įgyvendinimo.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie geriausiai padeda pasiekti Veiksmų
programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“
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1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ tikslus.
ATRANKOS X Nustatymas
Keitimas
ATRANKOS

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ
KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir
pavadinimas:

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

2.
Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) 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 Prioritetinės mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) prioritetų įgyvendinimo veiksmų planą.

Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų
įgyvendinimo programos ir atitinka Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (Sumanios specializacijos) prioritetų
įgyvendinimo veiksmų planą.
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo
Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie geriausiai padeda pasiekti
pagrindimas:
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje numatytus tikslus ir
prisidės prie Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (Sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo veiksmų
plano vykdymo.
X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS X Nustatymas
KRITERIJUS
Keitimas
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir
3. Pagrįstas projekto reikalingumas pareiškėjo verslo vizijai įgyvendinti.
pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
Būtina įsitikinti, ar pagrįstas projekto reikalingumas verslo vizijai įgyvendinti, t. y. projekto
paaiškinimai:
veiklų poreikio galutiniam produktui ir galutinio produkto vizijos pagrindimas, galimų
produkto rinkų, konkurencijos sąlygų ir tikslinių produkto vartotojų grupių pagrindimas,
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Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo
pagrindimas:

kelio nuo produkto idėjos iki jo komercinimo pagrindimas, produktui sukurti reikalingų
išteklių ir rizikos valdymo pagrindimas.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kurių pareiškėjai projekto veiklas vykdys
tikslingai ir yra numatę projekto rezultatų panaudojimą.
Nustatomu atrankos kriterijumi tam tikra tikslinė grupė nepagrįstai neišskiriama iš kitų –
pasirinktas selektyvumas yra pagrįstas siekiant Veiksmų programoje ir strateginio
planavimo dokumentuose nustatytų tikslų, t. y. didinti verslo inovacijų potencialą, skatinant
naujų produktų pateikimą rinkai.
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.

SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS X Nustatymas
KRITERIJUS
Keitimas
X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir
4. Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis.
pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
Siekiant skatinti naujų globaliai reikšmingų produktų kūrimą, būtina įvertinti projekto metu
paaiškinimai:
arba įgyvendinus projektą sukurto (-ų) produkto (-ų) reikšmingumo lygį. Reikšmingumas
yra vertinamas atsižvelgiant į projekto metu arba įgyvendinus projektą sukurto (-ų)
produkto (-ų) naujumo lygį ir projekto metu arba įgyvendinus projektą sukurtų produktų
skaičių. Naujumas klasifikuojamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): produktas
naujas įmonės lygmenyje, produktas naujas rinkos lygmenyje, produktas naujas pasaulio
lygmenyje, kaip nurodyta Oslo vadove (Oslo manual. Guidelines for Collecting and
Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Eurostat, 2005). Aukštesnis įvertinimas
suteikiamas tiems projektams, kurių metu arba įgyvendinus projektą sukurtų produktų
reikšmingumas yra didesnis
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo
Siekiant transformuoti ūkį, būtina žymiai padidinti MTEPI veiklą vykdančių įmonių skaičių
pagrindimas:
ekonomikoje ir sukurti paskatas didesnio ekonominio poveikio inovacijų kūrimui. Dėl šios
priežasties ketinama vertinti projekto metu arba įgyvendinus projektą sukurto produkto
reikšmingumo lygį. Kuo aukštesnis produkto reikšmingumo lygmuo, tuo didesnis produkto
reikšmingumas rinkai.
Nustatomu atrankos kriterijumi tam tikra tikslinė grupė nepagrįstai neišskiriama iš kitų –
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pasirinktas selektyvumas yra pagrįstas siekiant Veiksmų programoje ir strateginio
planavimo dokumentuose nustatytų tikslų t. y. didinti verslo inovacijų potencialą, skatinant
naujų produktų pateikimą rinkai.
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS X Nustatymas
KRITERIJUS
Keitimas
X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų
atrankos
kriterijaus
numeris
ir 5. Projekto metu sukurtų produktų komercinimo potencialas.
pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
Siekiama skatinti rinkai patrauklesnių produktų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas
paaiškinimai:
suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu ar įgyvendinus projektą sukurtų
produktų komercinimo potencialas yra didesnis. Komercinimo potencialas vertinamas
atsižvelgiant į naujo produkto technologinės parengties lygį ir įėjimo į rinką barjerus.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių metu kuriamų produktų
technologinės parengties lygis didesnis, o įėjimo į rinką barjerų (vertinami teisiniai,
infrastruktūriniai ir finansiniai aspektai) mažiau.
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo
Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kuriais bus kuriami rinkai patrauklesni
pagrindimas:
produktai.
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS X Nustatymas
KRITERIJUS
Keitimas
X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir
6. Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos įmonės
pavadinimas:
pajamų, gautų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų, santykis su tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis.
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
Siekiama skatinti komerciškai sėkmingų produktų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas
paaiškinimai:
suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos gautų įmonės pajamų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto
metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų santykis su projekto tinkamomis finansuoti
išlaidomis yra didesnis. Vertinama pagal formulę:
X=P/I, kur
P – projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos
įmonės gautos pajamos iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai
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Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo
pagrindimas:

SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir
pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo
pagrindimas:

Ekonomikos ir inovacijų viceministrė

pateiktų produktų;
I – tinkamos finansuoti projekto išlaidos.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kuriais sukuriami komerciškai sėkmingesni
produktai.
Nustatomu atrankos kriterijumi tam tikra tikslinė grupė nepagrįstai neišskiriama iš kitų –
pasirinktas selektyvumas yra pagrįstas siekiant Veiksmų programoje ir strateginio
planavimo dokumentuose nustatytų tikslų t. y. didinti verslo inovacijų potencialą, skatinant
naujų produktų pateikimą rinkai.
X Nustatymas
Keitimas
7. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant MTEP veiklas ir dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir
mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose.
Siekiant sumažinti MTEPI projektų įgyvendinimo riziką, aukštesnis įvertinimas
suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjai turi dalyvavimo tarptautiniuose verslo ir
mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose (pvz., FP 7, Horizontas 2020 ir kt.)
patirties ir (ar) yra deklaravę Lietuvos statistikos departamentui MTEP veiklai skirtas lėšas
(vertinamas pastarųjų 3 metų iki paraiškos pateikimo laikotarpis arba laikotarpis nuo
pareiškėjo įregistravimo dienos, jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei 3 metus; taip
pat pirmajam vertinimo aspektui – turimai patirčiai dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir
mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose – suteikiama didesnė svarba).
Nustatytas kriterijus padės atrinkti projektus, kurių pareiškėjai turi daugiau patirties
atliekant MTEP veiklas ir dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui
skirtuose MTEP projektuose.

(parašas)

Jekaterina Rojaka

