PRITARTA
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos Stebėsenos
komiteto 2017 m. rugsėjo 29 d. posėdyje
(Patvirtinta posėdžio protokolu Nr. 44P-6
(28))
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
STEBĖSENOS KOMITETO 2017 M. RUGSĖJO 29 D. POSĖDŽIO
NUTARIMAS NR. 44P-6.1 (28)
Vilnius
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų
programa) stebėsenos komitetas (toliau – Komitetas) n u t a r i a:
1) pritarti siūlymui dėl 2017–2019 metų komunikacijos plano pakeitimo.
2) įpareigoti Susisiekimo ministeriją lapkričio mėn. Komiteto posėdyje pristatyti veiksmų
programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ turinį, reformas ir pažangą bei 2014–
2020 m. ES fondų investicijų svarbą reformoms.
3) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“
konkretaus uždavinio 2.2.1 „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą
verslo ir visuomenės poreikiams“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 02.2.1CPVA-V-523 „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus
keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl
Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio
24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau –
Tarpinstitucinis veiklos planas), 4.1.1 4.2.1 priemonę „Sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie leistų verslui
ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir galimi projekto vykdytojai atitinka Tarpinstitucinio veiklos plano 4.1.1
4.2.1 priemonę „Sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo
sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis“.

4) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.2.2 „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos
pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“ Švietimo ir mokslo
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.2.2-ESFA-V-707 „Asmenų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“ dviejų projektų atrankos kriterijų keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Gabių ir talentingų vaikų
paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014–2016
metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27
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d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir
mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“
nuostatas arba Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl
Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Gabių ir talentingų vaikų paieškos,
atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl
Gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo
didinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 3.1.1,
3.1.2, 3.4.2 papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą pareiškėją arba Vaikų įtraukties mokytis ir
įvairiapusio ugdymo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano
patvirtinimo“, 1.2.6.1 papunktyje nurodytą priemonę ir galimą vykdytoją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: gabių ir talentingų mokslui vaikų
paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Bendrojo ugdymo mokyklų,
vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–
2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-808 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, nuostatas arba Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.
V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano patvirtinimo“,
nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-808
„Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir
inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.,
1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 2.1.1., 2.1.2. papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą pareiškėją arba Vaikų
įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo
veiksmų plano patvirtinimo“, 1.3.1.1 ir 1.3.1.2 papunkčiuose nurodytas priemones ir galimus vykdytojus.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šias priemonės veiklas:
- mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir
savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymo
poreikių mokinių grupėmis tobulinimas ir (arba);
- priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti anksti ją
palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.

5) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.2 „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi
visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ Švietimo ir mokslo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi
galimybių plėtra“ dešimties projektų atrankos kriterijų keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
spalio 9 d. įsakymu Nr. V-893 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų
veiksmų plano patvirtinimo”Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.
V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“,
nuostatas.*
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* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklaos ir pareiškėjai atitinka Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros
2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V893 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo” 1.1.2
papunktyje nurodytą Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą
gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3.1.2 papunktyje nurodytą veiklą
ir pareiškėjusveiklos sritį.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: suaugusiųjų, nebaigusių
bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į
mokymo programas.

2. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Planuojamų mokyti pagal formaliojo švietimo
programas suaugusiųjų skaičius.*
* Didesnį balą gauna projektai, kurių pareiškėjai įsipareigoja pagal formaliojo švietimo programas
mokyti didesnį suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu
su profesine kvalifikacija), skaičių.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: suaugusiųjų, nebaigusių
bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į
mokymo programas.

3. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto veiklomis skatinamas suaugusiųjų, norinčių
baigti bendrojo ugdymo programą, mokymas mokykline profesinio mokymo forma ir (arba) mokymas
pameistrystės mokymo forma.*
* Balai suteikiami projektams, kuriuose sudaroma galimybė konkrečiam skaičiui suaugusiųjų projekto
metu baigti bendrojo ugdymo programą kartu su profesine kvalifikacija, mokantis mokykline profesinio mokymo
forma.
Didesnį balą gauna projektai, kuriuose sudaroma galimybė konkrečiam skaičiui suaugusiųjų projekto
metu baigti bendrojo ugdymo programą kartu įgyjant profesinę kvalifikaciją, mokantis pameistrystės mokymo
forma.
Projektams suteikiami balai atskirai pagal abi profesinio mokymo formas (mokyklinę ir pameistrystę)
susumuojami.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: suaugusiųjų, nebaigusių
bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į
mokymo programas.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto veiklos orientuotos į suaugusiųjų, turinčių
žemesnį išsilavinimą, pritraukimą mokytis.*
* Didesnį balą gauna projektai, kuriuose planuojama mokyti žemesnį išsilavinimą turinčius
suaugusiuosius (pavyzdžiui, projektas, kurio veiklose numatytas asmenų mokymas pagal pagrindinio ugdymo
programą (nuo 5 iki 10 klasės) gauna didesnį balą, nei projektas, kurio veiklose numatytas asmenų mokymas
pagal vidurinio ugdymo programą (nuo 11 iki 12 klasės).
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: suaugusiųjų, nebaigusių
bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į
mokymo programas.

1.5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Profesinio mokymo plėtros
2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo” arba Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-536 „Dėl
Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.
V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 4.1.1, 4.2.1,
4.3.2, 4.3.3 papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytus pareiškėjus arba Mokymosi visą gyvenimą
plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano
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patvirtinimo“ 1 priedo 1.1.3.5 papunktyje nurodytą veiklą ir prie veiklos nurodytus pareiškėjus.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas.

2.6. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai atitinka ūkio šakos, kurioje projekto metu
numatoma tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, poreikius.*
* Būtina įsitikinti, ar pagrįstas projekto atitikimas ūkio šakos, kurioje projekto metu numatoma tobulinti
profesijos mokytojų technologines kompetencijas, poreikiams t. y., būtina įsitikinti, ar išanalizuoti ūkio šakos,
kurioje projekto metu numatoma tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, poreikiai,
įvardintos ir pagrįstos tobulintinos profesijos mokytojų technologinės kompetencijos, kurios užtikrintų
konkrečiai ūkio šakai reikalingų specialistų rengimą.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas.

3.7. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektuose, jeigu jų pareiškėjai profesinio mokymo
įstaigos, numatytas bendradarbiavimas su darbdavių asociacijomis.*
* Būtina įsitikinti, ar projektuose, kurių pareiškėjai profesinio mokymo įstaigos, numatytas
bendradarbiavimas su darbdavių asociacijomis, t. y., ar kartu su projekto paraiška pateikta partnerystės
sutartis.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas.

4.8. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekte numatyta, kad pedagogai gali tobulinti
technologines kompetencijas pagal kuo daugiau kvalifikacijų lygių pagal Lietuvos kvalifikacijų
sandarą.*
* Didesnį balą gauna projektai, kuriuose pedagogai gali tobulinti technologines kompetencijas pagal
daugiau kvalifikacijų lygių pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (toliau – LTKS). Projektai suranguojami nuo
daugiausiai kvalifikacijų lygių numatančių projektų iki mažiausiai kvalifikacijų lygių numatančių projektų.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas.

5.9. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su
didesniu įmonių, kurios susijungusios į asocijuotas struktūras ir kuriose vykdomas technologinių
kompetencijų tobulinimas, skaičiumi.*
* Didesnį balą gauna projektai, kurie įgyvendinami su didesniu įmonių, kurios susijungusios į asocijuotas
struktūras ir kuriose vykdomas technologinių kompetencijų tobulinimas, skaičiumi.
Skaičiuojamos tik tos įmonės, kurios susijungusios į asocijuotas struktūras ir kurių asocijuotos struktūros
yra pareiškėjas arba partneris ir kuriose vykdomas technologinių kompetencijų tobulinimas, skaičius.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas.

6.10. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) vykdyti technologinių
kompetencijų mokymus patirtis.*
* Didesnį balą gauna projektai, kurių pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie numato vykdyti mokymus, turi
ilgesnę mokymų vykdymo patirtį.
Pareiškėjo ir partnerių mokymų vykdymo patirtis apskaičiuojama sumuojant pareiškėjo ir partnerio (-ių)
mokymų vykdymo patirtį, atsižvelgiant į kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registro išrašo duomenis,
mėnesiais ir dalinama iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) skaičiaus.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas.

6) pritarti siūlymui dėl 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 veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.2.1
„Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“ Ūkio ministerijos
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administruojamos jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T (susidedančios iš priemonių Nr. 03.1.1-IVGT-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“, Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų
kompensavimas“ ir Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“) vieno projektų
atrankos kriterijaus keitimo:
3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. SVV subjektas yra gavęs finansų įstaigos arba per
sutelktinio finansavimo platformą suteiktą investicinę arba apyvartinę paskolą arba yra sudaręs
finansinės nuomos (lizingo) sutartį
arba
MVĮ yra gavusi finansų įstaigos suteiktą investicinę paskolą 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 paskoloms bei lizingo sandoriams priemonę
arba
ar SVV subjektas yra gavęs garantuotą UAB „Investicijų ir verslo garantijos (toliau – INVEGOS)
individualia garantija paskolą arba jam suteiktas INVEGOS individualia garantija garantuotas finansavimas
finansinės nuomos (lizingo) būdu iš finansų įstaigos nuosavų lėšų, valstybės biudžeto lėšų
arba
ar SVV subjektas yra gavęs negarantuotą investicinę paskolą arba jam suteiktas negarantuotas
finansavimas finansinės nuomos (lizingo) būdu iš finansų įstaigos nuosavų lėšų arba per sutelktinio
finansavimo platformą,
ar SVV subjektas yra gavęs paskolą arba jam suteiktas finansavimas finansinės nuomos (lizingo) būdu iš
valstybės biudžeto lėšų.
arba
ar SVV subjektui, kuriam buvo priimtas teigiamas sprendimas dalinai kompensuoti palūkanas pagal
visuotinės dotacijos priemonės Nr. VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas” veiklas, sprendimu
patvirtinta dalinio palūkanų kompensavimo suma nebuvo išmokėta arba buvo išmokėta nepilnai (išskyrus tuos
SVV subjektus, kurie gavo paskolas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
finansų inžinerijos priemonę „Verslumo skatinimas“).
Vertinama pagal finansų įstaigos ar sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pateiktą paskolos
ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties kopiją (visais atvejais) ir pagal priimtą teigiamą sprendimą dalinai
kompensuoti palūkanas pagal visuotinės dotacijos priemonės Nr. VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų
kompensavimas” veiklas (jei taikoma) bei 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 investicinė paskola 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.
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 nuomos (lizingo) sutarties kopiją ir
energijos vartojimo audito ataskaitą.

7) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ Ūkio
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ dviejų
projektų atrankos kriterijų keitimo:
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1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–
2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 458 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, (toliau – Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairės) nuostatas.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 1-ajai veiklai: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose ir 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis
dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 4 punkto
nuostatos įgyvendinimo – „Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
pagrindinis tikslas – skatinti ekonomikos konkurencingumą, apimantį ir į eksportą orientuotos ekonominės
veiklos, sukuriančios didesnę pridėtinę vertę ir naudojančios pažangiąsias technologijas, plėtrą. Prekių ir
paslaugų eksportas padeda didinti bendrąjį vidaus produktą, užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą.“.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 30 punkto
„Gairių 27 punkte nurodytos veiklos yra netaikomos į rinkas valstybių, taikančių embargą, bet tik tiems
eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams ir paslaugoms, kuriems jos taiko šią priemonę“
nuostatos įgyvendinimo.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27 punkto
„Numatomos tokios eksporto plėtros į prioritetines eksporto rinkas, išskyrus rinkas valstybių, taikančių
embargą, bet tik tiems eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams ir paslaugoms, kuriems jos taiko
šią priemonę, skatinimo veiklos...“ nuostatos įgyvendinimo. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama,
vadovaujantis Ūkio ministerijos interneto svetainėje pateikta informacija apie valstybes, taikančias embargą
eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams.

10. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas su MVĮ grupe dalyvauja tarptautinėje
parodoje, mugėje, verslo misijoje, vykstančioje didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos
Respublikos tikslinėje eksporto rinkoje.*
* Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai: įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis
dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose).
Vertinama, kurioje tikslinėje eksporto rinkoje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija.
Aukščiausias balas suteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks vienoje iš šalių,
nurodytų Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų 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 tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks vienoje iš šalių iš trijų
prioritetinių eksporto rinkų grupių, nurodytų Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 21 punkte,
išskyrus šalis, nurodytas Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte.
Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks šalyje, nenurodytoje
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse.
Jeigu įgyvendinant projektą planuojamos tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos vyks šalyse,
nurodytose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte, bei šalyse, nurodytose 21 punkte, arba
šalyse, nenurodytose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse, bus skaičiuojamas balų aritmetinis
vidurkis.
Projekto įgyvendinimo metu šalis, kurioje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija, negali būti
keičiama į kitą šalį, už kurią būtų suteiktas mažesnis balas paraiškos vertinimo metu. Šalies keitimas į šalį, už
kurią būtų suteikiamas aukštesnis balas, galimas.

8) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ Ūkio
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ dviejų
projektų atrankos kriterijų keitimo, vieno projektų atrankos kriterijaus naikinimo ir vieno projektų
atrankos kriterijaus nustatymo:

6

1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–
2020 metu gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 458 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Gairių 4 punkto nuostatos įgyvendinimo – „Lietuvos 2014–
2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo pagrindinis tikslas – skatinti ekonomikos
konkurencingumą, apimantį ir į eksportą orientuotos ekonominės veiklos, sukuriančios didesnę pridėtinę
vertę ir naudojančios pažangiąsias technologijas, plėtrą. Prekių ir paslaugų eksportas padeda didinti bendrąjį
vidaus produktą, užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą.“.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Gairių 30 punkto „Gairių 27 punkte nurodytos veiklos yra
netaikomos į rinkas valstybių, taikančių embargą, bet tik tiems eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos
produktams ir paslaugoms, kuriems jos taiko šią priemonę“ nuostatos įgyvendinimo.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 17 punkto
nuostatos įgyvendinimo – „Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros tikslai: išlaikyti turimas eksporto pozicijas
užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir
paslaugų eksporto plėtrą“.
Vertinama, ar ketinamo eksportuoti gaminio ar paslaugos sertifikavimas prisidės bent prie vieno
prioritetinio Lietuvos eksporto plėtros tikslo: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į
naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą
įgyvendinimo.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Eksporto rinkų ir (ar) produktų diversifikavimas.*
* Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant numatytas įmonės gaminamos
produkcijos pardavimas naujose rinkose (naujas rinkas apima šalys, į kurias iki tol pareiškėjas nėra vykdęs
eksporto, kuris neapima reeksporto ir tranzito) arba kuriuos įgyvendinant įmonė į įsisavintas ar naujas rinkas
numato parduoti naujai gaminamus savo produktus.

5.4. 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. Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos
(įskaitant atvykstamąjį turizmą) išvežimą į ES šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.

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.
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.
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9) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ Ūkio
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ veiklų
vykdymo ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse.
10) pritarti siūlymui dėl 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“ Ūkio ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų
darbuotojams“ dviejų projektų atrankos kriterijų keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės
plėtros 2014–2020 m.etų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo
17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos
patvirtinimo“ (toliau – Programa), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektai prisidės prie pirmojo Programos tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į
gamybos ir paslaugų sektorius“ ir trečiojo Programos tikslo „Sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams
prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir Aaprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais
ištekliais“ antrojo uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo
priemones“ įgyvendinimo.
Bus vertinamas projekto veiklų atitikimas siekiant šių Programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines
investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ nuostatų įgyvendinimo: „Diegiant naujas technologijas ir kuriant
darbo vietas, reikalingas papildomų kompetencijų, būtina darbo jėgą kuo greičiau pritaikyti prie naujų
pažangiųjų technologijų“.
Bus vertinamas projekto veiklų atitikimas siekiant šių trečiojo Programos trečiojo tikslo „Sudaryti
sąlygas įmonių darbuotojams prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir Aaprūpinti Lietuvos verslą
konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ antrojo uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių
kompetentingumo tobulinimo priemones“ nuostatų įgyvendinimo: „Užsienio investuotojai, investuojantys
Lietuvoje, susiduria su poreikiu suteikti savo darbuotojams specifinių kompetencijų“.

3. 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 investuotojo pareiškėjo, kai jis yra užsienio investuotojas
(įmonė), registracijos vieta užsienio valstybėje.
Kai pareiškėjas yra 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,
pagal pateiktus dokumentus tikrinama užsienio investuotojo registracijos vieta užsienio valstybėje, Lietuvos
Respublikoje įsteigto privačiojo juridinio asmens arba užsienio investuotojo (įmonės) filialo registracijos
duomenys VĮ 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.

11) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-907
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„Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ trijų projektų
atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti atitinkamo regiono integruotos
teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu,
veiksmų planą.*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas atitinka
integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane nurodytą veiksmo vykdytoją, o projekto veiklos atitinka
veiksmų plane nurodytą veiklos sritį.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą
regiono plėtros tarybos sprendimu.*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto
veiklas, o finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dydis neviršija regiono plėtros plano
priemonių plane nurodyto Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dydžio projektui.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos
planą.*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme pateiktą informaciją apie priemonės
vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį.

12) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos
priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“
Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621
„Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano
patvirtinimo“ 2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos,
gydymo bei socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ nuostatas. *
* Vertinama, ar projektai (veiklos ir pareiškėjai) atitinka:
Būtina įsitikinti, ar projekto veiklos yra numatytos bent viename iš Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų
plano patvirtinimo“,
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano 2 priedo ,,Priklausomybės nuo alkoholio bei
kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimo
krypties aprašas“ (toliau – Aprašas) 7 punkte iškeltą tikslą, 8 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 9.1,
ir (arba) 9.4, ir (arba) 9.5.1, ir (arba) 9.5.2, ir (arba) 9.5.3, ir (arba) 9.5.5 ir (arba) 9.5.7, ir (arba) 9.5.9, ir
(arba) 9.6 papunkčiųuose numatytas priemones ir, ar pareiškėjasi atitinka Aprašo 9.5.5 ir (arba) 12.1
papunkčiuose numatytąus vykdytojąus.

13) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.3.1 „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo
rinkos ir visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“ Švietimo
ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.3.1-ESFA-V-708 „Studijų prieinamumo
didinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
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1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–
2015 metų veiksmų plano, patvirtinto 2013 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos LR švietimo ir
mokslo ministro įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano
patvirtinimo“ nuostatas arba Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
2013–2020 metų plėtros programos 2016−2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-579
„Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų
plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.3 priemonės 1.1.3.5 veiksmą ir nurodytą
pareiškėją arba kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-204
„Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020
metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.4.3 papunktyje nurodytą veiklos
sritį ir pareiškėją.
1.1.3.5 papunktis taikomas veiklai „socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba studentams iš
socialiai jautrių, socialinės atskirties, mažai atstovaujamų grupių“.
1.1.4.3 papunktis taikomas veiklai „studijų, atitinkančių sumanios specializacijos kryptis,
finansavimas“.

Loreta Maskaliovienė

Komiteto pirmininkė
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