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

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 01.2.1-LVPA-V-825 „Inogeb LT”

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

8,689 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos veiklos:

• technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas;
• inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimas, kuris
apima inovacijų partnerystės skatinimą, technologijų paiešką,
vertinimą ir technologijų perdavimą, konsultacijas dėl intelektinės
nuosavybės teisių apsaugos, naujų produktų parengimo ir pateikimo į
rinką, naujų inovacinių įmonių steigimo, mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje veikiančių
klasterių plėtros ir augimo, įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI
programose ir projektuose, teikiant pagalbą partnerių paieškai, veiklų
identifikavimui, paraiškų rengimui, ekspertinę bei metodinę pagalbą
dėl ikiprekybinių pirkimų įmonėms, ketinančioms dalyvauti dalyvio
teisėmis ikiprekybiniuose pirkimuose, ir (ar) perkančiosioms
organizacijoms dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo ir kitas inovacijų

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

Galimi pareiškėjai:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra tiesiogiai susijęs su kitomis
ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų
programos, kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos
ar kitos tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis lėšomis
finansuojamų priemonių veiklomis, t. y. priemonė gali būti
įgyvendinama savarankiškai.

Siekiami rezultatai:

Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui–
60,70 eurų (2023 m.).

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo
2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos
16 d. įsakymu Nr. 4-491 (toliau – Veiksmų planas), įgyvendinimo.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka Veiksmų plano 1 tikslo „Plėtojant naujas žinias ir jų
pritaikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 1.3 uždavinio „Skatinti inovatyvaus verslo kūrimą,
sudarant palankias sąlygas ir suteikiant žinių apie inovatyvaus verslo pradžią“ 1.3.3 veiksmą
„Teikti inovacijų paramos paslaugas ir inovacijų konsultacines paslaugas įmonėms“, 1.3.8 veiksmą
„Populiarinti technologijų pažangą ir inovacijas“, 3 tikslo „Skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir
jų tarptautiškumą“ 3.2 uždavinio „Skatinti klasterių plėtrą ir integraciją į tarptautinius vertės
kūrimo tinklus“ 3.2.1 veiksmą „Teikti inovacijų konsultacines paslaugas ir inovacijų paramos
paslaugas klasterių plėtros ir augimo klausimais“, 3.2.4 veiksmą „Skatinti ir teikti finansavimą
verslo tarptautinei tinklaveikai, dalyvavumui tarptautiniuose MTEPI projektuose, tarptautinių
partnerių paieškai, veiklų identifikavimui ir paraiškų rengimui“ ir 4 tikslo „Didinti inovacijų
politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti inovacijas viešajame sektoriuje“ 2
uždavinio „Kurti inovacijų paklausos skatinimo priemones, padedančias spręsti socialinius,
ekonominius ir aplinkosaugos iššūkius“ 4.2.6 veiksmą „Teikti metodinę ir ekspertinę pagalbą dėl
ikiprekybinių pirkimų įmonėms, ketinančioms dalyvauti dalyvio teisėmis ikiprekybiniuose
pirkimuose, ir (ar) perkančiosioms organizacijoms dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo“, o
pareiškėjas atitinka už aukščiau nurodytų Veiksmų plano veiksmų įgyvendinimą atsakingą
vykdytoją.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. 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“, nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų
prioritetų įgyvendinimo programos 19.2 tikslo įgyvendinimo ir atitinka bent vieno konkretaus
prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto teminį specifiškumą

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Pareiškėjo ir partnerio patirtis teikiant aukštos kokybės konsultacijas inovacijų klausimais
galutiniam naudos gavėjui.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai.
Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas ir partneris turi pakankamai patirties teikti aukštos kokybės
konsultacijas inovacijų klausimais galutiniam naudos gavėjui.
Aukštos kokybės konsultacija yra tokia konsultacija, kurią teikia atitinkamos kompetencijos pareiškėjo
darbuotojas, t. y. darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, arba kitokiais pavaldumo
(subordinacijos) santykiais su pareiškėju susijęs asmuo (pvz., ekspertas).
Konsultacijas inovacijų klausimais teikiančio asmens kompetencija turi tenkinti šiuos reikalavimus:
a) asmuo turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
b) asmuo turi būti įgijęs arba per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo kėlęs kvalifikaciją MTEP ir
(ar) inovacijų (vadybos) ir (ar) verslumo skatinimo klausimais;
c) asmuo per paskutinius trejus metus turi turėti ne mažiau kaip 2 metų inovacijų paramos ir (ar) verslumo
skatinimo paslaugų teikimo patirtį ir per paskutinius trejus metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 20 MTEPI
srityje veikiančių įmonių;
d) asmuo turi turėti ne mažiau kaip penkių įmonių, veikiančių ne trumpiau kaip penkerius metus, konsultuotų
MTEPI ir (ar) verslumo skatinimo klausimais, teigiamus atsiliepimus (vertinimus).
Šie reikalavimai yra taikomi visai pareiškėjo ir partnerio suformuotai projektą vykdančių asmenų komandai.
Reikalavimai, nurodyti c) ir d) punktuose nėra taikomi partnerių – nacionalinių verslo asociatyvinių struktūrų,
vienijančių regionines ir šakines verslo asociacijas (įskaitant prekybos, pramonės ir amatų rūmus), kurių nariai
vykdo MTEPI veiklas – darbuotojams.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Galutiniai naudos gavėjai yra įmonės, vykdančios MTEPI veiklas, arba įmonės, kurių
planuojama vystyti veikla priskiriama MTEPI veiklai, taip pat perkančiosios organizacijos, kai
teikiama ekspertinė bei metodinė pagalba dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Šis kriterijus taikomas tik priemonės 2-ajai veiklai.

Paraiškos vertinimo metu ir projekto įgyvendinimo metu pareiškėjas užtikrina, kad visos jo
teikiamos konsultacijos inovacijų klausimais ir (ar) inovacijų paramos paslaugos yra skirtos
įmonėms, paskutinius trejus metus iki konsultacijos ir (ar) inovacijų paslaugos gavimo
vykdančioms MTEPI veiklas, arba įmonėms, kurių planuojama vystyti veikla priskiriama MTEPI
veiklai, taip pat perkančiosioms organizacijoms, kai teikiama ekspertinė bei metodinė pagalba dėl
ikiprekybinių pirkimų vykdymo. Projekto įgyvendinimu metu dėl galutinių naudos gavėjų atitikties
nustatytiems reikalavimams projekto vykdytojas turi įsitikinti prieš suteikdamas konsultacijas ir
(ar) inovacijų paramos paslaugas.

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

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

NR. 03.2.1-LVPA-V-830 „Tarptautiškumas LT“

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

2,9 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Aukštos kokybės konsultacijos eksporto klausimais labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) grupėms, siekiant skatinti naujų
eksporto rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą:
1) užsienio ekspertų (vienos srities specialistų, galinčių veikti skirtingose
rinkose) ir atstovų (veikiančių įvairiose srityse, bet vienoje rinkoje)
konsultacijos Lietuvos MVĮ grupėms Lietuvoje ir užsienyje, ieškant
galimų pirkėjų tikslinėse užsienio rinkose;
2) konsultacijos MVĮ grupėms apie rinkų pažinimo ir analizės priemones,
eksporto plėtros ir užsienio klientų paieškos klausimais;
3) konsultacijos dėl verslo klasterių kūrimo MVĮ, kurios dar nėra
susibūrusios į klasterį, grupėms, kurių veiklos orientuotos kurti bendrus
produktus ir siekti bendro eksporto augimo.

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

Galimi pareiškėjai:

viešoji įstaiga „Versli Lietuva“

Priemonės finansavimo Negrąžinamoji subsidija
forma:
Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas netiesiogiai susijęs su Ūkio ministerijos įgyvendinama
priemone NR. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“, tačiau priemonė bus
įgyvendinama savarankiškai.
Viena iš priemonės įgyvendinimo plane numatytų veiklų „konsultacijos dėl verslo
klasterių kūrimo MVĮ, kurios dar nėra susibūrusios į klasterį, kurių veiklos
orientuotos kurti bendrus produktus ir siekti bendro eksporto augimo (individualios
ir grupinės konsultacijos MVĮ, formuojant klasterio tikslus, strategiją, veikimo modelį,
klasterio steigimo ir formalizavimo klausimais)“, dalinai susijusios su priemone
„Verslo klasteris LT“, kadangi įgyvendinus aukščiau minėtą veiklą bus įsteigta 12 naujų
klasterių, kurie galėtų teikti paraiškas pagal priemonės „Verslo klasteris LT“ veiklas.
Šių priemonių įgyvendinimą planuojama suderinti, skelbiant priemonės „Verslo
klasteris LT“ kvietimą tik po to, kai bus pradėtas priemonės „Tarptautiškumas LT“
įgyvendinimas.

Siekiami rezultatai:

MVĮ lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis nuo BVP – 18,10 proc.
(2023 m.).

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas turi atitikti Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros
2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, (toliau – Eksporto plėtros gairės) 27 punktą, 27.2 punkto
27.2.5 papunktį bei 28 punktą.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas, jo veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Eksporto plėtros gairių 27.2
punkto „skatinti užmegzti verslo ryšius“ 27.2.5 papunktį „Teikti aukštos kokybės konsultacijas
eksporto klausimais mažosioms ir vidutinėms įmonėms, siekiant skatinti naujų eksporto rinkų
paiešką ir esamų rinkų plėtrą per tikslines priemones (užsienio platintojų ir agentų kvietimas į
Lietuvą, analitinės konsultacijos apie rinkų pažinimo šaltinius ir priemones, užsienio ekspertų
(atstovų) konsultacijos potencialių užsienio klientų paieškos klausimais, eksporto centro
vadybininkų konsultacijos įmonių grupėms užsienio klientų paieškos klausimais, konsultacijos dar
neeksportuojančioms įmonėms ieškant pirmojo užsienio kliento, fasilitacinės konsultacijos dėl
klasterių kūrimo“ bei 28 punktą „VšĮ „Versli Lietuva“.
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.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Projekto veiklos turi atitikti Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių,

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama ar projekto veiklos atitinka Eksporto plėtros gairių 17 punkto nuostatas –
„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“.

patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu
Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau –
Eksporto plėtros gairės), 17 punkto nuostatas.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Pareiškėjo patirtis teikiant aukštos kokybės konsultacijas eksporto skatinimo

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi patirtį teikti aukštos kokybės konsultacijas
eksporto skatinimo klausimais.
Aukštos kokybės konsultacija yra tokia konsultacija, kurią teikia atitinkamos kompetencijos
asmuo, kuris gali būti pareiškėjo darbuotojas (t. y. darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais
santykiais), pavaldumo (subordinacijos) ar kitais teisiniais santykiais su pareiškėju susijęs asmuo.
Konsultacijas eksporto klausimais teikiančio asmens kompetencija turi tenkinti šiuos
reikalavimus:
• Asmuo turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
• Asmuo per paskutinius tris metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 20 veikiančių MVĮ,
priklausančių Eksporto plėtros gairių 22 punkte nurodytiems sektoriams, ir turi būti teikęs ne
mažiau kaip 600 valandų konsultacijų eksporto skatinimo klausimais;
• Asmuo turėti ne mažiau kaip dešimties įmonių, konsultuotų eksporto skatinimo klausimais,
teigiamus atsiliepimus (vertinimus).
Šitie reikalavimai yra taikomi visai pareiškėjo suformuotai projektą vykdančių asmenų komandai.

klausimais.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Pareiškėjas užtikrina, kad konsultacijos bus teikiamos MVĮ grupei, o visi galutiniai

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu pareiškėjas užtikrina, kad visos jo
teikiamos konsultacijos eksporto skatinimo klausimais yra skirtos veikiančių MVĮ
grupėms, o visi galutiniai naudos gavėjai yra MVĮ.
Vertinant paraišką būtina įsitikinti, kad pareiškėjas pats teiks konsultacijas MVĮ, kurios
vykdo nuolatinę ūkinę komercinę veiklą, grupėms.
Tikrinama pagal pareiškėjo paraiškoje pateiktą informaciją ir priemonės finansavimo
sąlygų aprašo priede „Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos
kriterijams įvertinti“ esančią informaciją.
Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas, prieš suteikdamas konsultacijas, turi
įsitikinti, kad galutinis naudos gavėjas yra MVĮ.
Tikrinama pagal galutinio naudos gavėjo pateiktą informaciją, taip pat kitą viešai
prieinamą informaciją.

naudos gavėjai bus veikiančios MVĮ.

•
•

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos:
- ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams,
finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo);

•

Viena iš priemonės remiamų veiklų – užsienio ekspertų (vienos srities specialistų,
galinčių veikti skirtingose rinkose) ir atstovų (veikiančių įvairiose srityse, bet vienoje
rinkoje) konsultacijos Lietuvos MVĮ grupėms Lietuvoje ir užsienyje, ieškant galimų
pirkėjų tikslinėse užsienio rinkose, todėl tam, kad tokios konsultacijos galėtų būti
vykdomos užsienyje, reikalingas Stebėsenos komiteto pritarimas, kad dalis
priemonės veiklų gali būti vykdoma ir kitose ES šalyse.

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

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

NR. 03.2.1-IVG-T-828 „EXPO KONSULTANTAS LT“

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

11,58 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Aukštos kokybės specializuotos konsultacinės paslaugos:
• aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių
tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais
iki trejų metų veikiančioms labai mažoms, mažoms ir
vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ);
• aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių
tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais
virš trejų metų veikiančioms MVĮ.

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

Galimi pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

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
priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir neturi būti suderintas.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal priemonę „Tarptautiškumas LT“ yra
numatoma teikti aukštos kokybės eksporto konsultacijas MVĮ grupėms,
o pagal priemonę „Expo konsultantas LT“ numatoma teikti
specializuotas aukštos kokybės eksporto konsultacijas pavienėms MVĮ,
šių priemonių įgyvendinimą planuojama suderinti, skelbiant
priemonės „Expo konsultantas LT“ kvietimą tik po to, kai bus pradėtas
priemonės „Tarptautiškumas LT“ įgyvendinimas.

Siekiami rezultatai:

MVĮ lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis nuo BVP – 18,10
proc. (2023 m.).

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. (pradžia) Projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Eksporto plėtros gairės), 17, 21, ir 27
punktų įgyvendinimo.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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“ ir 21 punkto nuostatos įgyvendinimo –
„Atsižvelgus į rinkos dydį ir augimo potencialą, aktyvų Lietuvos verslo interesą, Lietuvos
eksportuotojams palankias sąlygas, geografinį aspektą, rinkos paklausos atitiktį Lietuvos eksporto
galimybėms ir eksporto tendencijas, nustatytos trys lygiavertės prioritetinių eksporto rinkų grupės:
Pirmoji grupė. Tikslas – išlaikyti ir stiprinti pozicijas (valstybės: Švedija, Vokietija, Norvegija,
Suomija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Lenkija, Belgija, Danija, Nyderlandai, Latvija, Estija).
Antroji grupė. Tikslas – diversifikuoti produkciją ir mažinti riziką (valstybės: Rusija, Ukraina,
Baltarusija, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Turkija, Italija).
Trečioji grupė. Tikslas – tirti galimybes, ieškoti nišų ir įsilieti į naujas rinkas (valstybės: Kinija, Pietų
Korėja, Izraelis, Japonija, Indija, Brazilija, Argentina, Kanada, Meksika, Čilė, Turkmėnistanas,
Moldova, Armėnija, Gruzija, Malaizija, Indonezija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Afrikos
Respublika, Vietnamas, Omanas, Mongolija).“

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. (tęsinys) Projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Eksporto plėtros gairės), 17, 21, ir 27
punktų įgyvendinimo.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas prisidės prie bent vieno iš šių trejų prioritetinių Lietuvos eksporto plėtros
tikslų: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose, skverbtis į naujas, ypač trečiųjų
valstybių, rinkas ir (arba) skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą
įgyvendinimo.
Vertinama, ar projekto veiklos (specializuotos konsultacinės paslaugos) bus susijusios su bent
viena šalimi iš aukščiau nurodytų trejų prioritetinių eksporto rinkų grupių.
Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27 punkte
nustatytus eksporto plėtros skatinimo apribojimus. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama,
vadovaujantis Ūkio ministerijos interneto svetainėje pateikta informacija apie valstybes, taikančias
embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra MVĮ ir ne trumpiau kaip 6 paskutinius
mėnesius iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio turėjo apdraustųjų.
Apdraustieji suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo įstatyme Nr. I-1336.
Tikrinama pagal Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo
duomenų bazės informaciją.

Pareiškėjas yra MVĮ, kuri ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos
pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų.

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

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“

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

62,84 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Mokymai įmonėms, taikant „kompetencijų vaučerio“
sistemą, skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei
kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą
įmonių darbuotojams.

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

Galimi pareiškėjai:

• privatūs juridiniai asmenys;
• valstybės arba savivaldybės įmonės.

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas 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.
Priemonė nepapildo ir neturi būti suderinama su kitomis Veiksmų
programos 9 prioritetą įgyvendinančiomis priemonėmis.

Siekiami rezultatai:

Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias
darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip
24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose – 85 proc. (2023 m.).

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Pareiškėjas

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties, t. y. savo
veiklą yra privatus juridinis asmuo arba valstybės arba savivaldybės įmonė,
įregistravęsuotas Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip prieš vienuserius metus ar
daugiau iki paraiškos pateikimo mėnesio ir moka valstybinio socialinio draudimo
įmokas ne trumpiau kaip 6 paskutinius mėnesius iš eilės iki paraiškos pateikimo
mėnesio turėjo apdraustųjų.
Apdraustieji suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo įstatyme Nr. I-1336.
Tikrinama pagal Juridinių asmenų registro bei ir Valstybinio socialinio draudimo
fondoSodros duomenų bazės informaciją.

yra ne trumpiau kaip vienuserius metus veikiantis (įregistruotas
Juridinių asmenų registre) privatus juridinis asmuo arba valstybės arba
savivaldybės įmonė ir ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo
momento mėnesio moka Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau –
Sodra) įmokas kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų.

Dėkui už dėmesį

