PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
2019 lapkričio
Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar)
keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:
Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
suma, mln. Eur:
Pagal priemonę remiamos veiklos:

d.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
1 prioritetas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“
1.2.2 „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo
centrų veiklos skatinimas”
25,97 mln. Eur

1. Kompetencijos centrų veiklos skatinimas;
2. Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas.
3. Antreprenerystės diegimas mokslo ir studijų institucijose.
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų programos
vykdomos:
teritorijoje gautas 2016 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 44P-18.1 (20)
Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:
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, nes:
veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš
Europos socialinio fondo);
bus vykdomos projektų veiklos, susijusios su teminiu tikslu, pagal reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą;
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.
Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių
Valstybės projektų planavimas
priemonių atveju):
Regionų projektų planavimas
Projektų konkursas
Tęstinė projektų atranka
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Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Finansinė priemonė
Kriterijus patvirtintas 2016-04-21
Nustatymas
X Keitimas
1. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių
ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, (toliau – Sumanios specializacijos
programa) nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą,
kurie patvirtinti: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų
veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-133/4-88 „Dėl
Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos
ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu
Nr. V-290/4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir
kūrybinga visuomenė“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. V-291/4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties
„Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m.
balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“
prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
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Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V422/4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ įgyvendinimo tematiką.
Vertinama, ar pareiškėjo ir partnerio (-ių) projekte suplanuota vykdyti MTEP veikla
prisideda prie Sumanios specializacijos programos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo,
plėtojant MTEP sritis, kurios atitinka bent vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį
specifiškumą projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų
įgyvendinimo programos ir atitinka bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“ ir
priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.
Projektų atrankos kriterijus nustatytas atsižvelgiant į tai, kad Veiksmų programos
prioritetui, kurį įgyvendina priemonė, taikoma 1.1 ex ante sąlyga „Moksliniai tyrimai ir
inovacijos: parengta nacionalinė arba regioninė pažangiosios specializacijos strategija
pagal nacionalinę reformų programą, siekiant pritraukti privačių lėšų MTI išlaidoms
dengti, kuri atitinka gerai veikiančias nacionalines arba regionines MTI sistemas“. Ši
sąlyga buvo įvykdyta patvirtinant Sumanios specializacijos programą ir veiksmų planus,
todėl priemonės projektų veiklų įgyvendinimas privalo būti siejamas su minėtų
dokumentų įgyvendinimu. Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų
atrenkami projektai, labiausiai prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 konkretaus
uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą” tikslų ir
rodiklių įgyvendinimo.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų,
kadangi selektyvumas pagrįstas Veiksmų programos ir sumaniosios specializacijos
strategijos nuostatomis.
Projektų atrankos kriterijus keičiamas atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2019 m. liepos 24 d. pritarė Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos pakeitimui.
Kadangi pasikeitė Programos pavadinimas, panaikinti veiksmų planai, teminiai
specifiškumai, tikslinamas atrankos kriterijus, kurio formuluotės nebeatitinka
nauja redakcija išdėstytos Programos, tačiau esminis kriterijumi keliamas
reikalavimas – projektų atitiktis Programai – nesikeičia.
3

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

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS

Kriterijus patvirtintas 2016-04-21, pakeistas 2016-10-13

2. Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų,
valdymo tvarką.
Vertinama, ar pareiškėjas (mokslo ir studijų institucija) yra įgyvendinęs Rekomendacijų
Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos
rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymu Nr. ISAK-2462, (toliau – Rekomendacijos) 10, 12, 16 ir 17 punktuose
nustatytus reikalavimus ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai
paskelbtus dokumentus.
Vertinama, ar pareiškėjas (universiteto ligoninė) yra nustatęs vidines taisykles,
vadovaudamasis Rekomendacijų 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytais reikalavimais, ir
pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.
Projektų atrankos kriterijus nustatytas atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant priemonės
projektus gali būti sukuriami MTEP veiklos rezultatai. Šiems intelektinės veiklos
rezultatams reikalinga valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka, kuri paskatintų
sukurti intelektinės veiklos rezultatų komercinimo sąlygas, padėsiančias maksimaliai
naudoti MTEP rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kad Rekomendacijos yra viena iš
intelektinės nuosavybės politikos įtraukimo į ilgalaikę institucijos strategiją, numatant
jos įgyvendinimo mechanizmą, priemonių, kurią įgyvendinant bus siekiama paskatinti
mokslo ir studijų institucijas ir universitetų ligonines kurti originalias, praktiškai
pritaikomas žinias, kurios būtų įdomios ir naudingos verslo plėtrai ir paskatintų žinių ir
technologijų perdavimo procesus bei verslo ir mokslo bendradarbiavimą, tokiu būdu
atliepiant 1.2.2 konkretaus uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą“ tikslus.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų,
kadangi ši tvarka vienodai taikoma visiems MTEP projektams.
Kriterijus patvirtintas 2016-04-21, pakeistas 2016-10-13, 2018-09-20 ir 2019-01-31
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

3. Pareiškėjo ir partnerių projekto veiklas vykdysiančių mokslininkų grupės patirtį,
vykdant MTEP veiklą, dalyvaujant tarptautinėse MTEP programose, bendradarbiaujant
su verslu atspindintys rezultatai, atitinkantys Sumanios specializacijos programos
prioritetą, kuriame planuojamas įgyvendinti projektas.
Vertinami pareiškėjo ir partnerio (tuo atveju, jeigu partneris yra mokslo ir studijų
institucija arba universiteto ligoninė) autorių, kurie vykdys projekto veiklas, mokslo
darbų vertinimo rezultatai MTEP srityse, atitinkančiose Sumanios specializacijos
programos prioritetą, kuriam priskiriamas projektas vadovaujantis paskutiniais turimais
Lietuvos mokslo tarybos duomenimis, gautais atliekant mokslo ir studijų institucijų
mokslo (meno) darbų ir universitetų ligoninių mokslinės veiklos vertinimą (toliau –
Vertinimas), vadovaujantis Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu
Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ (toliau –
Vertinimo reglamentas) ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos
mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-307 „Dėl Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos
vertinimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Vertinimo gairės). Universitetų ligoninių
mokslinė veikla vertinama laikantis tų pačių principų, kaip vertinant mokslo ir studijų
institucijas, pagal Vertinimo reglamentą bei Vertinimo gaires.
Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi viešai prieinama Lietuvos mokslo tarybos
prieiga, kurioje pateikiami vertinimo rezultatai (https://mokslas.lmt.lt/institucijos/)
patikrina, ar pareiškėjo ir partnerio (tuo atveju, jeigu partneris yra mokslo ir studijų
institucija arba universiteto ligoninė) autorių, kurie vykdys projekto veiklas, vertinimui
pateikti mokslo (meno) darbai atitinka Sumanios specializacijos programos prioritetą,
kurį planuojama plėtoti įgyvendinant projektą. Jei į vertinimui pateiktų mokslo (meno)
darbų sąrašą (toliau – Sąrašas) buvo įtraukti darbai, nesusiję su Sumanios specializacijos
programos prioritetu, kuriame planuojamas įgyvendinti projektas, Įgyvendinančioji
institucija Sąrašą pakoreguoja. Pareiškėjo ir partnerio institucijų autorių darbų vertinimas
taškais sumuojamas. Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems projektams, kurių taškų
suma, gauta už vertinimui pateiktus mokslo (meno) darbus, atitinkančius Sumanios
specializacijos programos prioritetą, buvo didesnė.
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Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Taip pat vertinama ši pareiškėjo ir partnerio projekto veiklas vykdysiančių mokslininkų
grupių 2017-2018 metų veikla MTEP srityse, atitinkančiose Sumanios specializacijos
programos prioritetą, kuriam priskiriamas projektas:
1. Pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų biurui (EPO), JAV patentų ir prekių
ženklų biurui (USPTO) ar Japonijos patentų biurui (JPO) ir (arba) šių biurų išduoti
patentai;
2. Sukurtų rinkai pateiktų produktų skaičius;
3. Bendros veiklos su verslo įmonėmis:
a) sutarčių tarptautinio bendradarbiavimo srityje (dalyvaujant kartu programose
Horizontas 2020, Eureka, Eurostars, atitinkamos NATO, Europos kosmoso agentūros
programos ir pan.) ir sutarčių, pagal kurias įgyvendinamos MTEP veiklos finansuojamos
iš Europos Sąjungos fondų investicijų, skaičius;
b) sutarčių dėl intelektinės veiklos rezultatų (patentai, prekės ženklai, dizainas ir
pramoninės nuosavybės apaugos objektai), licencijavimo sutarčių ir sutarčių dėl MTEP
paslaugų skaičius ir jų finansinė vertė. Vertinamos pateiktos sutartys (jų kopijos),
pasirašytos nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d., ir sutartys, kurių vykdymo
laikotarpis patenka į laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Sutartys su valstybės ar savivaldybių kontroliuojamais juridiniais asmenimis arba
viešaisiais juridiniais asmenimis nevertinamos.
Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių MTEP veiklos rezultatai
yra aukštesni pagal nurodytus kriterijus, balai sumuojami.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.
Projektų atrankos kriterijus nustatytas atsižvelgiant į tai, kad priemonės veikla susijusi su
potencialiu MTEP veiklos rezultatų komercinimu, o pareiškėjo ar partnerio mokslinių
darbų rezultatai ir jų komercinimo patirtis atitinkamose MTEP srityse gali sąlygoti
sėkmingesnį priemonės projektų metu išbandytų idėjų ir MTEP veiklų rezultatų
panaudojimą. Nustatytas kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai,
labiausiai prisidedantys prie Veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių
komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo, kadangi
padės atrinkti projektų pareiškėjus/vykdytojus, turinčius didesnę patirtį įgyvendinant
MTEP veiklą konkrečiame Sumanios specializacijos prioritete, dalyvaujant tarptautinėse
MTEP programose ir bendradarbiaujant su verslu.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes
vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į
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žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Kriterijus patvirtintas 2016-04-21, pakeistas 2018-09-20
4. Pareiškėjų ir (arba) partnerių galimybės komercinti MTEP veiklos rezultatus,
Vertinama ar pareiškėjas ir (arba) partneris planuoja komerciškai panaudoti MTEP
veiklos rezultatus, kurie gali būti sukurti įgyvendinant projektą, ir/arba įsipareigoja
užtikrinti didesnę sutarčių su verslo įmonėmis finansinę vertę, t. y.:
1. ketina pateikti patentinę paraišką Europos patentų biurui (EPO), JAV patentų ir prekių
ženklų biurui (USPTO) ar Japonijos patentų biurui (JPO) ir (arba) siekia kitų projektų
finansavimo sąlygų apraše nurodytų MTEP veiklos produktų, kurių pasiekimas įrodomas
registracijos pažymėjimais ar kitais patvirtinančiais aktais (toliau – MTEP veiklos
produktas). Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą ekonomiškai pagrįstą, potencialius
vartotojus nustatančią, projekto pareiškėjui ir partneriui gautiną naudą analizuojančią,
pelningumo prognozes pagrindžiančią, ilgalaikių perspektyvų viziją apimančią, rizikas
įvertinančią projekto rezultatų komercinimo strategiją, rinkos analizę ar kitą aukščiau
nustatytus segmentus apimantį dokumentą, leidžiantį įvertinti, kaip sukurtas projekto
rezultatas atitinka rinkos poreikius (potenciali nišinė rinka, konkurencingumas joje);
2. ir (arba) yra pasirašęs sutartį su ūkio subjektu dėl MTEP veiklos rezultato, kurį
planuojama sukurti projekto įgyvendinimo metu, panaudojimo.
Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių balai yra aukštesni pagal
nurodytus kriterijus (vertinamas patentinių paraiškų ar (arba) kitų pasiektų MTEP veiklos
produktų skaičius ir sutartys su ūkio subjektais), balai sumuojami.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.
Projektų atrankos kriterijus nustatytas atsižvelgiant į tai, kad priemonės veikla susijusi su
potencialiu MTEP veiklos rezultatų komercinimu. Pareiškėjo ir (arba) parnerio planai
komerciškai panaudoti MTEP veiklos rezultatus įrodo tyrėjų ir studentų grupių
išbandomų mokslinių idėjų komercinimo galimybes ir siekius. Projektų atrankos
kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai prisidedantys prie
veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo, kadangi jis nustatytas siekiant
paskatinti projektų pareiškėjus/vykdytojus aktyviau komercinti projekto įgyvendinimo
metu planuojamus sukurti MTEP veiklos rezultatus ir (arba) bendradarbiauti su verslu
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sutartiniais pagrindais.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes
vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į
žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS

Kriterijus patvirtintas 2016-04-21, pakeistas 2016-10-13,
numeracija pakeista 2018-09-20
5. Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų,
valdymo tvarką.
Vertinama, ar pareiškėjas yra įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų 2009 m.
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462,
(toliau – Rekomendacijos) 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikęs
tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos skatinimas“.
Projektų atrankos kriterijus nustatytas atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant priemonės
projektus gali būti sukuriami MTEP veiklos rezultatai. Šiems intelektinės veiklos
rezultatams reikalinga valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka, kuri paskatintų
sukurti intelektinės veiklos rezultatų komercinimo sąlygas, padėsiančias maksimaliai
naudoti MTEP rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kad Rekomendacijos yra viena iš
intelektinės nuosavybės politikos įtraukimo į ilgalaikę institucijos strategiją, numatant
jos įgyvendinimo mechanizmą, priemonių, kurią įgyvendinant bus siekiama paskatinti
mokslo ir studijų institucijas kurti originalias, praktiškai pritaikomas žinias, kurios būtų
įdomios ir naudingos verslo plėtrai ir paskatintų žinių ir technologijų perdavimo procesus
bei verslo ir mokslo bendradarbiavimą, tokiu būdu atliepiant 1.2.2 konkretaus uždavinio
„Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ tikslus.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų,
kadangi ši tvarka vienodai taikoma visiems MTEP projektams.
Kriterijus patvirtintas 2016-05-19, pakeistas 2016-10-13,
numeracija pakeista 2018-09-20
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

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

6. Pareiškėjų ir partnerių pasirengimas vykdyti mokslo vadybos arba žinių ir technologijų
perdavimo veiklas.
Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjo/partnerio veiklai vystyti buvo parengta
MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo struktūrinių
padalinių ir (ar) organizacinių vienetų, įskaitant MTEP rezultatų komercinimo ir (ar)
žinių ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančius atskirus juridinius asmenis, plėtros
galimybių studija, vadovaujantis Mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo plėtros projektų konkursinio finansavimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014
m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 2V-109.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos skatinimas“.
Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai
prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir
technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo, kadangi jis nustatytas
siekiant atrinkti projektus, kurių pareiškėjai/vykdytojai tikslingai planuoja mokslo
vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros funkcijų vykdymą
mokslo ir studijų institucijose.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes
vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į
žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
Kriterijus patvirtintas 2016-05-19, pakeistas 2016-10-13,
numeracija pakeista 2018-09-20
7. Projekto pareiškėjas turi veikiančią MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir
technologijų perdavimo organizacinę struktūrą.
Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjas yra įsteigęs vidinius specializuotus
padalinius mokslo vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros
funkcijoms vykdyti arba šių funkcijų vykdymui turi sutartis su kita mokslo ir studijų
institucija(-omis) ar šių funkcijų vykdymui yra įsteigusi atskirą juridinį asmenį.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos skatinimas“.
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Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

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

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai
prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir
technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo, kadangi jis nustatytas
siekiant atrinkti projektus, kurių pareiškėjas/vykdytojas užtikrina tęstinį mokslo vadybos,
žinių ir technologijų perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros funkcijų vykdymą mokslo ir
studijų institucijoje.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes
vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į
žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
Kriterijus patvirtintas 2016-05-19, pakeistas 2016-10-13,
numeracija pakeista 2018-09-20
8. Projektą vykdančių asmenų patirtis (kompetencija).
Vertinama pareiškėjo MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų
perdavimo funkcijas atliekančių darbuotojų patirtis atliekant žinių ir technologijų
perdavimo veiklų organizavimo ir MTEP rezultatų komercinimo funkcijas.
Didesnis balų skaičius suteikiamas tam pareiškėjui, kurio darbuotojų patirtis minėtose
srityse yra didesnė. Darbuotojų patirtis vertinama pagal jų prisidėjimą prie MTEP
rezultatų komercinimo (pagal įvykdytų projektų, susijusių su MTEP rezultatų
komercinimu skaičių) Pareiškėjas turi pateikti MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių
ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančių darbuotojų pasiektus rezultatus minėtoje
srityje įrodančius dokumentus (CV ar kiti pareiškėjo pateikti dokumentai, pagal kuriuos
galima įvertinti darbuotojų dalyvavimą projektuose, susijusiuose su MTEP rezultatų
komercinimu). Vertinant kelių asmenų patirtį atliekant žinių ir technologijų perdavimo
veiklų organizavimo ir MTEP rezultatų komercinimo funkcijas, skaičiuojamas
dokumentuose nurodytų MTEP rezultatų komercinimo projektų vidurkis.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos skatinimas“.
Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai
prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir
technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo, kadangi projektų veiklas
vykdantys asmenys turės daugiau žinių, įgūdžių ir patirties mokslo vadybos, žinių ir
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technologijų perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros srityje, o tai sudaro sąlygas
efektyvesnei inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklai ir rodo mokslo ir studijų
institucijos ketinimų vykdyti žinių ir technologijų perdavimo, MTEP rezultatų
komercinimo veiklą brandą.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes
vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į
žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Kriterijus patvirtintas 2016-05-19, pakeistas 2016-10-13,
numeracija pakeista 2018-09-20
9. Projekto įgyvendinimo poveikis pareiškėjo MTEP veiklos rezultatų komercinimo
rezultatams.
Didesnis prioritetinis balas suteikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas
įsipareigoja užtikrinti didesnį sutarčių su įmonėmis finansinės vertės augimą. Pareiškėjo
sutarčių su įmonėmis finansinės vertės augimas apskaičiuojamas pagal formulę: F=
P/P1*100 proc., kur:
F – pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimas;
P=P2-P1, kur:
P1 – pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė paraiškos pateikimo metais;
P2 – trečiųjų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos pareiškėjo sutarčių su įmonėmis
finansinė vertė (skaičiuojama visų galiojančių pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė
vertė).
Vertinama pareiškėjo pateikta ekonomiškai pagrįsta analizė dėl prognozuojamo bendros
veiklos su įmonėmis (taip pat ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų)
sutarčių finansinės vertės augimo.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos skatinimas“.
Projektų atrankos kriterijus nustatytas atsižvelgiant į tai, kad priemonės veikla susijusi su
potencialiu MTEP veiklos rezultatų komercinimu. Pareiškėjo ir (arba) parnerio planai
komerciškai panaudoti MTEP veiklos rezultatus įrodo inovacijų ir technologijų
perdavimo centrų reikalingumą ir veiksmingumą. Projektų atrankos kriterijus padės
užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai prisidedantys prie veiksmų programos
1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir
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rodiklių įgyvendinimo, kadangi jis nustatytas siekiant paskatinti projektų
pareiškėjus/vykdytojus aktyviau ir veiksmingiau komercinti projekto įgyvendinimo metu
ir po jo įgyvendinimo planuojamus sukurti MTEP veiklos rezultatus bendradarbiaujant
su verslu sutartiniais pagrindais.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes
vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į
žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUS
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir

X Nustatymas
Keitimas
10. Projekto pareiškėjas turi veikiančią MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių
ir technologijų perdavimo organizacinę struktūrą.
Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjas yra įsteigęs vidinius
specializuotus padalinius mokslo vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir MTEP
paslaugų plėtros funkcijoms vykdyti.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas mokslo ir
studijų institucijose“.
Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai,
labiausiai prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių
komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo,
kadangi jis nustatytas siekiant atrinkti projektus, kurių pareiškėjas/vykdytojas
užtikrina tęstinį mokslo vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir MTEP
paslaugų plėtros funkcijų vykdymą mokslo ir studijų institucijoje.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš
kitų, nes vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai
orientuotas į žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
X Nustatymas
Keitimas
11.
Pareiškėjo personalo patirtis antrepreprenerystės veikloje.
Didesnis balų skaičius suteikiamas pareiškėjui, kurio projektą vykdantis personalas
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paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

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

turi ilgesnę antreprenerystės veiklos pareiškėjo institucijoje patirtį ir kuris turi
daugiau tokio personalo, dirbusio ir dirbančio ne mažiau kaip 0,5 etato.
Patirtis vertinama pagal pareiškėjo pateiktus MTEP rezultatų komercinimo ir (ar)
žinių ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančių darbuotojų patirtį įrodančius
dokumentus (atstovaujamos pareiškėjo institucijos darbuotojų CV, darbo sutartys
arba atitinkami įdarbinimo dokumentai, pareigybės aprašymai, pritrūkus
duomenų - kiti dokumentai, pagal kuriuos galima įvertinti darbuotojų patirtį ir jos
trukmę, skirtą reprezentuoti, komercinti MTEP rezultatus).
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas mokslo ir
studijų institucijose“.
Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai,
labiausiai prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių
komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo,
kadangi jis nustatytas siekiant atrinkti projektus, kuriuos vykdantys asmenys turi
didesnę mokslo vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros
funkcijų vykdymo patirtį ir pareiškėjas turės daugiau tokių darbuotojų.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš
kitų, nes vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai
orientuotas į žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
X Nustatymas
Keitimas
12. Lėšų, gautų iš ūkio subjektų užsakymų per 2016–2018 metus, tenkančių
institucijos tyrėjo visos darbo dienos ekvivalentui, vidurkis, tūkst. Eur.
Vertinamas pareiškėjų lėšų, gautų iš ūkio subjektų užsakymų (toliau – užsakymų
lėšos) per 2016–2018 metus vidurkis (tūkst. Eur), tenkantis institucijos mokslininko
visos darbo dienos ekvivalentui. Vertinamos užsakymų lėšos apima lėšas, gautas:
1) per patentų (ar patentų paraiškų) licencines sutartis;
2) už ūkio subjektų meno užsakymų vykdymą;
3) už ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymą.
Prioritetas teikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjų užsakymų lėšos,
tenkančios vienam tyrėjo visos darbo dienos ekvivalentui, yra didesnės.
Vertinama pagal kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP ir
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Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

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

meno
veiklos
vertinimo
rezultatus,
šaltinis
www.lmt.lt;
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-kokybe/mokslo-meno-veiklos-rezultatuvertinimas/182
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas mokslo ir
studijų institucijose“.
Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai,
labiausiai prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių
komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo,
kadangi jis nustatytas siekiant atrinkti projektus, kurių pareiškėjai turi didesnę ir
sėkmingesnę žinių ir technologijų perdavimo patirtį, įrodomą jų užsakymų lėšomis,
tenkančiomis institucijos mokslininko visos darbo dienos ekvivalentui.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš
kitų, nes vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai
orientuotas į žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
X Nustatymas
Keitimas
13. Lėšų, gautų iš ūkio subjektų užsakymų, per 2015–2018 metų laikotarpį augimas,
procentais.
Vertinamas pareiškėjų lėšų (eurais), gautų iš ūkio subjektų užsakymų (toliau –
užsakymų lėšos) akumuliuotas pokytis per 2015 – 2018 metų laikotarpį (procentais).
Vertinamos užsakymų lėšos apima lėšas, gautas:
1. per patentų (ar patentų paraiškų) licencines sutartis;
2. už ūkio subjektų meno užsakymų vykdymą;
3. už ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymą.
Akumuliuota pokytis, kuris apskaičiuojamas kaip santykis tarp gautų lėšų per
trejus metus (2016–2018), lyginant su 2015 metais. Vertinama pagal formulę:
D=((N+1-N) + (N+2-N) + (N+3–N))/N*100 proc., kur:
D – užsakymų lėšų padidėjimas procentais;
N –užsakymų lėšos 2015 metais;
N+1 – užsakymų lėšos 2016 metais
N+2 – užsakymų lėšos 2017 metais
N+3 – užsakymų lėšos 2018 metais.
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Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

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

Didesnis prioritetas teikiamas projektams, kurių užsakymų gautų lėšų per
numatytus terminus augimo procentas yra didesnis.
Šiam projektų atrankos kriterijui bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo
svoris.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas mokslo ir
studijų institucijose“.
Projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai,
labiausiai prisidedantys prie veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių
komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo,
kadangi jis nustatytas siekiant atrinkti projektus, kurių pareiškėjai turi didesnę ir
sėkmingesnę žinių ir technologijų perdavimo patirtį, įrodomą jų užsakymų lėšomis.
Procentinio augimo vertinimas papildomai nustatomas, siekiant neapsiriboti tik
absoliučiomis lėšų reikšmėmis, kurios parodytų didesnių mokslo ir studijų
institucijų potencialą, bet ir siekiant paskatinti mažesnes mokslo ir studijų
institucijas, rodančias didesnį užsakymų lėšų augimą.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš
kitų, nes vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai
orientuotas į žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
X Nustatymas
Keitimas
14. Įgyvendinus projektą iš ūkio subjektų už MTEP ir meno užsakymus
planuojamos gauti lėšos, tenkančios institucijos tyrėjo visos darbo dienos
ekvivalentui, (tūkst. Eur).
Vertinama pareiškėjo pateikta pagrįsta analizė dėl prognozuojamų ūkio subjektų
užsakymų ir jų finansinės vertės trečiaisiais finansiniais metais po projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos.
Užsakymų lėšos apima pareiškėjo lėšas, planuojamas gauti:
1) per patentų (ar patentų paraiškų) licencines sutartis;
2) už ūkio subjektų meno užsakymų vykdymą;
3) už ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymą.
Didesnis prioritetinis balas suteikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas,
įgyvendinęs projekto veiklas, įsipareigoja užtikrinti didesnę lėšų, planuojamų gauti
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Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

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

iš ūkio subjektų, apimtį. Analizuojami rodikliai paskaičiuoti institucijos
mokslininko visos darbo dienos ekvivalentui.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas mokslo ir
studijų institucijose“.
Projektų atrankos kriterijus nustatytas atsižvelgiant į tai, kad priemonės veikla
susijusi su potencialiu MTEP veiklos rezultatų komercinimu. Pareiškėjo planai dėl
prognozuojamų ūkio subjektų užsakymų ir jų finansinės vertės įrodo ketinimą
komerciškai panaudoti pareiškėjo MTEP veiklos rezultatus. Projektų atrankos
kriterijus padės užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai prisidedantys
prie veiksmų programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir
technologijų perdavimo mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo, kadangi jis
nustatytas siekiant paskatinti projektų pareiškėjus aktyviau ir veiksmingiau
komercinti projekto įgyvendinimo metu ir po jo įgyvendinimo planuojamus sukurti
MTEP veiklos rezultatus.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš
kitų, nes vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai
orientuotas į žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.
X Nustatymas
Keitimas
15. Planuojamas unikalių išorės užsakovų MTEP ir meno užsakymams skaičiaus
padidėjimas įgyvendinus projektą.
Vertinama pareiškėjo pateikta pagrįsta analizė dėl prognozuojamų unikalių išorės
užsakovų MTEP ir meno užsakymams skaičiaus padidėjimo trečiaisiais finansiniais
metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos lyginant su 2019 metais.
Didesnis prioritetinis balas suteikimas tiems projektams, po kurių įgyvendinimo
pareiškėjas įsipareigoja:
- užtikrinti didesnį unikalių išorės užsakovų skaičiaus augimą;
- pasiekti tam tikrą užsienio užsakovų skaičių.
Vertinama pagal su užsakovais planuojamas sudaryti sutartis MTEP ir meno
užsakymams vykdyti. Užsakymai pripažįstami MTEP paslaugomis, vadovaujantis
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengta standartine
praktika, kuri siūloma MTEP duomenų rinkimo ir teikimo gairių leidinio „Frascati
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Švietimo, mokslo ir sporto viceministras
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

vadovas“
(2015)
2
skyriaus
2.6–2.8
papunkčių
nuostatomis.
https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
Projektų atrankos kriterijus nustatytas atsižvelgiant į tai, kad priemonės veikla
susijusi su potencialiu MTEP veiklos rezultatų komercinimu. Pareiškėjo prognozės
dėl unikalių išorės užsakovų įrodo ketinimą komerciškai panaudoti mokslo ir
studijų institucijos MTEP veiklos rezultatus. Projektų atrankos kriterijus padės
užtikrinti, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai prisidedantys prie veiksmų
programos 1.2.2 uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo
mastą“ tikslų ir rodiklių įgyvendinimo, kadangi jis nustatytas siekiant paskatinti
projektų pareiškėjus aktyviau ir veiksmingiau komercinti projekto įgyvendinimo
metu ir po jo įgyvendinimo planuojamus sukurti MTEP veiklos rezultatus.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš
kitų, nes vadovaujantis veiksmų programos 1.2.2 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai
orientuotas į žinių komercinimo ir technologijų perdavimo masto didinimą.

______________________
(parašas)
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