1.1. investicinis prioritetas “MTI infrastruktūros tobulinimas, gebėjimų plėtoti
MTI stiprinimas ir kompetencijos centrų, ypač europinės svarbos, veiklos
skatinimas ”
1.1.1 konkretus uždavinys „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros
panaudojimo”

Investicinio prioriteto įgyvendinimo veikla „Mokslo ir studijų institucijų
infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos srityje“
Centrinė projektų valdymo agentūra

Planavimo stadijos

Strateginio planavimo stadija (ne tik ESIF investicijoms):
• Sumanios specializacijos (SMART) strategija
• Konkrečių SMART krypčių prioritetų veiksmų planai
• SMART krypčių ir prioritetų įgyvendinimo ŠMM valdymo srityje bendrasis
planas
I-asis išlaidų tinkamumo vertinimas. Projekto planavimo, atitikimo veiksmų
programos prioritetams stadija:
• Projektinių pasiūlymų vertinimas
• Valstybės projektų sąrašo sudarymas (preliminari suma)
II-asis išlaidų tinkamumo vertinimas. Projektų, išlaidų tinkamumo įvertinimo
stadija:
• Projekto išlaidų tinkamumo vertinimas, vertinant paraišką
• Sutartis, su tinkamų išlaidų proporcijos (jei taikoma) nustatymu

Tolesni projektų vertinimo etapai

Ministerija

PIP

PFSA
(reikalavimas
išskirti
investicijas,
skirtas MTEPI)

Projektinis
pasiūlymas+
investicinis projektas

vertinimas

Mokslo
institucijos

Projektinio pasiūlymo vertinimas:
1. Projekto veiklų atitikimas VP;
2. Projekto atitikimas krypčių ir prioritetų
įgyvendinimo ŠMM valdymo srityje
bendrajam veiksmų planui;
3. Kaštų-naudos analizė, investicinio projekto
turinio vertinimas.
Jei projektas atitinka visus kriterijus, jis
įrašomas į valstybės projektų sąrašą

CPVA

Paraiška
vertinimas

Pasiūlymas
teikti
paraišką

1) Projektų/išlaidų tinkamumo
vertinimas
2) sprendimas/sutartis

Dabartinis etapas:
• Patvirtinti strateginiai dokumentai
• Stebėsenos komiteto patvirtinti (su išlyga) specialieji atrankos kriterijai
• Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA) nėra parengtas/suderintas.

MTEPI infrastruktūrai skiriama investicijų dalis galėtų būti apskaičiuojama
vienu iš žemiau išvardytų būdų arba naudojant jų kombinaciją:

1) Kai kuriama infrastruktūra ar jos dalis gali būti pilnai priskirta prie MTEPI
infrastruktūros (pvz. visas pastatas, jo korpusas, aukštas), naudojamos
išskirtinai MTEPI veikloms, investicijos į šios infrastruktūros kūrimą galėtų
būti pilnai finansuojamos pagal VP 1.1. investicinį prioritetą.
2) Jei kuriama infrastruktūra ar jos dalis negali būti pilnai priskirta MTEPI,
t.y. bus naudojama ne tik MTEPI veikloms, turi būti apskaičiuota, kokiu
procentu/proporcija ji bus naudojama MTEPI veikloms. Tai gali būti
apskaičiuojama (pagal Frascati rekomendacijas) vertinant:
 DU išlaidas (įvertinant mokslinio personalo skaičių, lyginant su
bendru personalo skaičiumi)
 Kitas išlaidas (medžiagų, įrangos, išlaikymo kaštus MTEPI veikloms,
skaičiuojant faktinį infrastruktūros naudojimo MTEPI veikloms laiką).

ŠMM atlikti žingsniai
Universitetai kurių projektai yra
įvardinti Bendrojo veiksmų plano 1
priedo 4.7 punkte paprašyti
patikslinti projektų aprašymus,
atsižvelgiant į 2014-2020 m. ES
fondų investicijų veiksmų programos
1.1. investicinio prioriteto nuostatas,
ir juos pateikti ŠMM.

ŠMM ir CPVA įvertino, kad kai kurių
projektų infrastruktūros yra
integralios ir gali būti naudojamos
abiem (mokslo ir studijų) tikslams

Konsultacija su
Europos Komisija
ir Finansų
ministerija

Patikslintas
projektų sąrašas

ne mažiau nei
80% naujai
kuriamos
infrastruktūros
bus naudojama
MTEPI veiklai
vykdyti

• Nauji
projektų
atrankos
kriterijai

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų keitimo
teikianti institucija:

LR švietimo ir mokslo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

01.1.1-CPVA-V-701 ,,MTEPI infrastruktūros plėtra ir
integracija į Europines infrastruktūras“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

187,99 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

• Mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas;
• Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir
matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų
sukūrimas;
• MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų
duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas;
• Informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET);
• Ekscelencijos centrų ir paralelinių laboratorijų infrastruktūros
tobulinimas sumanios specializacijos kryptyse;
• Lietuvos MTEPI integracija į tarptautines mokslinių tyrimų
infrastruktūras (ESFRI);
• Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros
atnaujinimo 2-ąjį etapą;
• MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse;
• Įrangos, naudojamos atviros prieigos centruose, sumanios
specializacijos kryptyse atnaujinimas (kriterijai šiai veiklai bus nustatyti
vėliau).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

•
•
•
•

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Sumanios specializacijos prioritetai yra įgyvendinami kompleksiškai, t. y. investuojant į
tyrėjų kompetencijos stiprinimą, infrastruktūros pritaikymą kūrimą ir modernizavimą,
MTEP veiklos vykdymą, specialistų rengimą ir atliepiant kitus poreikius, todėl
Priemonės įgyvendinimas, siekiant užtikrinti investicijų efektyvumą, bus derinamas
(įgyvendinamos lygiagrečiai) su šiomis 1 ir 9 prioriteto priemonėmis:
01.2.2-MITA-K-702 ,,MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“;
01.2.2-CPVA-K-717 ,,Nepriklausomi MTEP projektai“;
01.2.2-LVPA-K-717 ,,Bendri mokslo-verslo projektai“;
01.2.2-LMT-K-718 ,,Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“;
09.3.3-ESFA-V-711 ,,Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“;
09.3.3-LMT-K-712 ,,Parama mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinei veiklai“.

mokslo ir studijų institucijos;
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija;
Švietimo aprūpinimo centras;
Lietuvos mokslų akademija.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Keičiamas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Projektai turi atitikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių
ir jų prioritetų įgyvendinimo programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos valdymo srityje bendrojo veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13
d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių
ir jų prioritetų įgyvendinimo programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos valdymo srityje bendrojo veiksmų plano
patvirtinimo” (toliau – Bendras veiksmų planas), nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto vykdytojas, projektas ir projekto veiklos
numatytos Bendro veiksmų plano 1 priedo „Bendrojo veiksmų plano
uždavinius įgyvendinančios priemonės ir jų pagrindu įgyvendinami
projektai“ bent viename iš 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7.1, 4.7.2,
4.7.3, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.8, 4.9, 4.11 punktų.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Strategini Projektas
o
dokument
o punktas:

Galimi pareiškėjai

4.7.1

Mechanikos, Elektronikos ir Transporto
inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso
statyba

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

4.7.2.

Naujo VU Matematikos ir informatikos
fakulteto pastato statyba

Vilniaus universitetas

4.7.3.

Naujo VU Medicinos fakulteto pastato
statyba

Vilniaus universitetas

4.7.5.

Naujųjų medijų, technologijų ir dizaino
centras (M-Lab) (I etapas)

Kauno technologijos
universitetas

4.7.6

Maisto instituto ir Cheminės technologijos
fakulteto infrastruktūros atnaujinimas

Kauno technologijos
universitetas

4.7.8.

ASU pastato Nr. 4E2p (Studentų g. 9,
Akademijos mstl. Kauno raj.) rekonstrukcija
(1 etapas)

Aleksandro Stulginskio
universitetas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Kuriama MTEPI infrastruktūra (taikoma veiklai „MTEPI
infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse“)

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekte ne mažiau nei 80% naujai kuriamos
infrastruktūros bus naudojama MTEPI veiklai vykdyti (taikoma veiklai
MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos
kryptyse).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Užtikrinamas sukurtos MTEPI infrastruktūros įveiklinimas
(taikoma veiklai „MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios
specializacijos kryptyse“)

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto metu sukūrus MTEPI infrastruktūrą bus
pakankamas tyrėjų skaičius, kuris užtikrintų optimalų MTEPI
infrastruktūros veikimą (taikoma veiklai MTEPI infrastruktūros
atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Kuriama infrastruktūra atitinka ūkio poreikius (taikoma veiklai
„MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos
kryptyse“)

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar įgyvendinus projektą ne mažiau kaip 10 proc.
pareiškėjo vykdomos MTEPI veiklos bus skirta verslo užsakymams
vykdyti, o 3 metai po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 20 proc.
pareiškėjo vykdomos MTEPI veiklos bus skirta verslo užsakymams
vykdyti.(taikoma veiklai MTEPI infrastruktūros atnaujinimas
sumanios specializacijos kryptyse).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų keitimo
teikianti institucija:

LR švietimo ir mokslo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

09.3.1-ESFA-V-709 „Studijų tarptautiškumo didinimas“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

21,3 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

•
•
•

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio šalių
lituanistikos (baltistikos) centrų bendradarbiavimas;
studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimas, užsienio
(tame tarpe ir užsienio lietuvių) studentų pritraukimas.
Jungtinių studijų programų vykdymas;
Lietuvos aukštųjų mokyklų (tarptautinio) žinomumo ir
prestižo didinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Keičiamas:

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas)

Keitimas
Pagal priemonę
remiamos veiklos
arba dalis veiklų
bus vykdomos:

x ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš
Europos socialinio fondo)

Dalis priemonės veiklų bus vykdoma ne Europos Sąjungos šalyse. Tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 23
procentų priemonės išlaidų. Pagal priemonės veiklą „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio
šalių lituanistikos (baltistikos) centrų bendradarbiavimas“ planuojamas lietuvių kalbos ir kultūros
ilgalaikis dėstymas Čikagos ir Vašingtono universitetuose (Jungtinės Amerikos Valstijos) bei Lvovo
universitete (Ukraina). Pagal priemonės veiklą „studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimas, užsienio
(tame tarpe ir užsienio lietuvių) studentų pritraukimas. Jungtinių studijų programų vykdymas“
planuojama teikti stipendijas ES „Erasmus+“ programoje dalyvaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentų ir absolventų dalinėms studijoms ir praktikai užsienyje. Pagal priemonės veiklą „Lietuvos
aukštųjų mokyklų (tarptautinio) žinomumo ir prestižo didinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas“
planuojama dalyvauti specializuotose studijų parodose užsienyje, kurios skirtos studentų informavimui
apie studijų galimybes ir dalyvauti aukštojo mokslo asociacijų parodose.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų keitimo
teikianti institucija:

LR švietimo ir mokslo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

Nr. 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų
stiprinimas“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

43 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

- doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio
pritraukimas);
- tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“, kaupiančios ir
skleidžiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir
pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus, plėtotė;
- Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET
tyrėjams teikiamų paslaugų plėtra ir kokybiško paslaugų teikimo
užtikrinimas;
- Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse
mokslinių tyrimų programose ugdymas;
- Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas;
- mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų komercinti MTEP rezultatus
stiprinimas; žinių, inovacijų ir technologijų perdavimas, MTEP veiklos
rinkodara;
- mokslo populiarinimo sistemos plėtra (mokslo populiarinimo
leidinių leidyba, mokslo populiarinimo konkursų ir renginių
organizavimas, mokslo populiarinimas žiniasklaidoje ir kitos mokslo
populiarinimo priemonės);
- Lietuvos mokslo ir studijų sistemos ekspertinių institucijų ekspertų
kvalifikacijos tobulinimas;
- parama mokslinių straipsnių publikavimui aukšto mokslinio lygio
Lietuvos žurnaluose;
- mokslo bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Keičiamas:

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas)

Keitimas
Pagal priemonę
remiamos veiklos
arba dalis veiklų
bus vykdomos:

x ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš
Europos socialinio fondo)

Priemonės veiklos yra nukreiptos į mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimą, todėl
norint pasiekti geresnių rezultatų planuojamos stažuotės, komandiruotės užsienio mokslo ir studijų
institucijose, mokslo ir technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo funkcijas
atliekančiose organizacijose ar įmonėse, tarptautiniuose susitikimuose.
Atsižvelgiant į tai, jog priemonėje numatomas platus veiklų ratas ir planuojamos vykdyti veiklos kaip: „Lietuvos
mokslo tarptautiškumas dindinimas“, „mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių
tyrimų programose ugdymas“, vykdant projektų veiklas gali iškilti poreikis dalyvauti teminiuose susitikimuose
ne tik ES šalyse, bet ir už jos ribų.
Pagal veiklą „mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų komercinti MTEP rezultatus stiprinimas; žinių, inovacijų ir
technologijų perdavimas, MTEP veiklos rinkodara“ planuojamame projekte numatomos stažuotės, kurių
tikslas – perimti geriausią mokslo ir technologijų perdavimo patirtį, atsižvelgiant į pasaulines investuojančių
šalių MTEPI tendencijas. Planuojama veikloms už ES ribų skirti iki 3 proc. priemonės lėšų.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

LR švietimo ir mokslo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.3.1-ESFA-V-732 „Studijų sistemos tobulinimas“

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (mln. EUR):

7,8 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

- studijas reglamentuojančių aprašų rengimas sistemiškai įtraukiant
socialinius partnerius į turinio formavimą, metodinė pagalba
aukštosioms mokykloms, rengiančioms į studijų rezultatus orientuotas
studijų programas ir modulius;
- tęstinių pedagoginių studijų modernizavimas ir pedagogų rengimo
kokybės pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas gerinimas;
- studentų karjeros planavimas ir ugdymas karjerai, karjeros centrų
palaikymas, plėtojimas ir karjeros paslaugų integravimas į studentų
praktikų organizavimo sistemą;
- prieigos prie tarptautinių, studijoms reikalingų duomenų bazių,
registrų, interneto, atvirų mokymosi išteklių plėtra studijų poreikiams
tenkinti. Virtualios mokymosi aplinkos užtikrinimas ir plėtojimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

•
•
•
•
•
•

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Nagrinėjamos priemonės įgyvendinimas nėra susijęs ir neturi būti
suderintas su kitomis ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų
veiksmų programos, kitos ES finansinės paramos ar kitos tarptautinės
paramos, taip pat nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių
veiklomis, t. y. priemonė gali būti įgyvendinama savarankiškai. Tačiau
Priemonė tęsia 2007–2013 m. laikotarpiu pradėtas veiklas.

Studijų kokybės vertinimo centras;
Vilniaus universitetas;
Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
Kauno technologijos universitetas;
Švietimo informacinių technologijų centras;
Lietuvos universitetų tęstinių studijų institucijų asociacija.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Siekiami
rezultatai
:

Stebėsenos
rodiklio
kodas
R.N.711

P.S.388

P.S.391

P.N.725

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas
„Studentų, pagal veiksmų
programą ESF lėšomis
dalyvavusių ugdymo
karjerai veiklose, dalis“
„Dėstytojai, kurie
dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo
programas“
„Mokymosi visą
gyvenimą sistemos
institucijų administracijos
darbuotojai, kurie
dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo
programas“
„Studentai, dalyvavę
ugdymo karjerai veiklose“

Procentai

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
0,1

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31
d.
10

Skaičius

27

265

Skaičius

10

100

Skaičius

500

15000

Matavimo
vienetas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. 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 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.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjai 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“,
bent vieną iš 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.3.2, 1.1.8.1, 3.2.1.2 papunkčiuose
nurodytų veiksmų ir prie veiksmų nurodytų pareiškėjų.

