PRITARTA
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos Stebėsenos
komiteto 2015 m. liepos 9 d. posėdyje
(Patvirtinta posėdžio protokolu Nr. 44P-6
(8))

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
STEBĖSENOS KOMITETO 2015 M. LIEPOS 9 D. POSĖDŽIO
NUTARIMAS NR. 44P-6.1 (8)
Vilnius
Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau
– veiksmų programa) stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) 2015 m. liepos 9 d. posėdžio protokolu
Nr. 44P-6(8), Komitetas n u t a r i a:
1) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ priemonės Nr. 01.2.1LVPA-K-816 „SmartInvest LT+“ 9 projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų
skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, nuostatas.*
*Vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos
pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ įgyvendinimo.

2. Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos patvirtinimo“, nuostatas.*
*Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos antrojo
tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ pirmojo uždavinio „Skatinti investicijas į didelę pridėtinę vertę
kuriančias veiklas“ įgyvendinimo, t. y. projekto metu arba įgyvendinus projektą sukurtas (-i) produktas (ai) turi
būti naujas (-i) įmonės lygmenyje, arba rinkos lygmenyje, arba pasaulio lygmenyje, kaip nurodyta Oslo vadove
(Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Eurostat, 2005).

3. 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.*
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*Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano uždavinio įgyvendinimo ir atitinka
konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą prioriteto teminį specifiškumą.

4. Ne mažiau kaip 20 proc. sukuriamų naujų darbo vietų bus skirtos tyrėjų darbo vietoms (jei 20
proc. sukuriamų naujų darbo vietų sudaro mažiau nei 1 darbo vietą, tuomet mažiausiai 1 iš naujai
sukuriamų darbo vietų, skaičiuojant viso etato ekvivalentu, turi būti tyrėjo darbo vieta). Sukurtos naujos
darbo vietos bus išlaikomos ne mažiau kaip 5 metus (labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju – ne
mažiau kaip 3 metus) nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos.*
*Siekiama paskatinti kurti darbo vietas tyrėjams ir vertinama, ar projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus
po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos iš visų tiesiogiai su projektu susijusių naujų darbo vietų ne mažiau kaip
20 procentų sudarys darbo vietos tyrėjams (jei 20 proc. sukuriamų naujų darbo vietų sudaro mažiau nei 1 darbo
vietą, tuomet mažiausiai 1 iš naujai sukuriamų darbo vietų, skaičiuojant viso etato ekvivalentu, turi būti tyrėjo
darbo vieta) ir šios darbo vietos bus išlaikytos ne mažiau kaip 5 metus (labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
atveju – ne mažiau kaip 3 metus) nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos.

5. Investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo įmonių grupės pajamas) per
paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 1 000 000,00 (vienas
milijonas) eurų, o investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent vienais finansiniais metais sudarė ne
mažiau nei 1 procentą vidutinių metinių pajamų.*
*Siekiama paskatinti tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje pritraukimą, todėl vertinama, ar
investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo įmonių grupės pajamas) per paskutinius 3
finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 1 000 000,00 (vienas milijonas) eurų, o
investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent vienais finansiniais metais sudarė ne mažiau nei 1 procentą
vidutinių metinių pajamų. Investicijos į MTEPI sritį vertinamos remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta
informacija.

6. Investuotojas MTEPI veiklą vykdo ne mažiau nei 1 metus.*
*Siekiama paskatinti tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje pritraukimą, todėl vertinama, ar bent
viena investuotojo veiklų vykdoma MTEPI srityje ne mažiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo. Vertinama
remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija.

7. Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos) naujumo lygis.*
*Siekiant skatinti naujų globaliai reikšmingų produktų kūrimą, būtina įvertinti projekto metu arba
įgyvendinus projektą sukurto (-ų) produkto (-ų) naujumo lygį. Naujumas klasifikuojamas į tris grupes
(reikšmingumo didėjimo tvarka): produktas naujas įmonės lygmenyje, produktas naujas rinkos lygmenyje,
produktas naujas pasaulio lygmenyje, kaip nurodyta Oslo vadove (Oslo manual. Guidelines for Collecting and
Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Eurostat, 2005). Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems
projektams, kurių metu arba įgyvendinus projektą sukurtų produktų reikšmingumas yra didesnis. Reikšmingumas
yra vertinamas atsižvelgiant į sukurto (-ų) produkto (-ų) naujumo lygį ir produktų skaičių.

8. Tiesiogiai su projektu susijusių sukurtų naujų tyrėjų darbo vietų skaičius.*
*Siekiama skatinti tiesiogines užsienio investicijas MTEPI srityje ir atitinkamai naujų tyrėjų darbo vietų
(kurios turi būti išlaikytos ne mažiau nei 5 metus, o labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju – ne mažiau kaip
3 metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos) kūrimą. Naujos tyrėjų darbo vietos turi būti sukurtos
projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir apskaičiuotos viso etato
ekvivalentais. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriais sukuriama daugiau tyrėjų darbo vietų.

9. Pritraukta privačių investicijų į MTEPI sritį pagal sumanios specializacijos kryptis.*
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*Siekiama pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje, todėl aukštesnis įvertinimas
suteikiamas tiems projektams, kuriais projekto įgyvendinimo metu ir tris metus po projekto veiklų įgyvendinimo
pabaigos bus pritraukiama daugiau privačių investicijų į MTEPI sritį pagal sumanios specializacijos kryptis.

2) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ priemonės Nr. 01.2.1LVPA-V-817 „SmartInvest LT“ 2 projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų
skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, pirmojo tikslo „Didinti
tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ pirmąjį uždavinį „Gerinti investicinę aplinką“.*
*Vertinama, ar projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos
pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ pirmojo uždavinio „Gerinti
investicinę aplinką“ aprašyme nurodytas užsienio investicijų pritraukimo veiklas, o projekto vykdytojas – šio
uždavinio aprašyme minima už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos (Ūkio ministerijos) remiantis
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m.
lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-1074 „Dėl įgaliojimų suteikimo viešajai įstaigai „Investuok Lietuvoje“ įgaliota
viešoji įstaiga.

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.*
*Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano uždavinio įgyvendinimo ir atitinka
konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą prioriteto teminį specifiškumą.
3) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros

ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-817
„SmartInvest LT“ vienos iš remiamų veiklų – potencialių užsienio investuotojų paieška, skirta TUI
MTEPI srityje pritraukti pagal sumaniosios specializacijos kryptis, užsienio šalyse – įgyvendinimo ne
Lietuvoje, o kitose ES šalyse.
4) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ priemonės Nr. 01.2.1LVPA-K-818 „Intelektas Lt“ ir priemonės Nr. 01.2.2-LVPA-K-717 „Bendri mokslo-verslo
projektai” 12 projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos patvirtinimo“, nuostatas
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arba
Projektas atitinka Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 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 veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.*
*Jei kreipiamasi paramos pagal 1 ir 2 veiklas, vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų
plėtros 2014–2020 metų programos antrojo tikslo „didinti verslo inovacinį potencialą“ antrojo uždavinio „skatinti
naujų produktų pateikimą rinkai“ ir (ar) trečiojo uždavinio „skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą kuriant
inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“ įgyvendinimo
arba
Jei kreipiamasi paramos pagal 3 veiklą, vertinama, ar projektas prisideda prie Valstybinės studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–
2015 veiksmų plano 2 tikslo „kurti naujas žinias, sudaryti mokslo, verslo ir kultūros integracijos sąlygas, siekiant
stiprinti šalies pranašumus“ 2.3 uždavinio „skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą
plėtojant aukščiausiojo lygio mokslinius tyrimus, taip pat visuomenei ir valstybei strategiškai svarbių problemų
sprendimui ir ūkio plėtrai aktualias MTEP veiklas“ 2.3.1 priemonės „remti tarpsektorinį bendradarbiavimą MTEP
srityje“ 2.3.1.2 veiklos „remti bendrus mokslo ir studijų institucijų, ūkio subjektų ir kitų subjektų vykdomus
jungtinius projektus, atitinkančius konkrečius sumanios specializacijos prioritetus“ įgyvendinimo.

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

3. Pagrįstas projekto reikalingumas pareiškėjo verslo vizijai įgyvendinti (šis kriterijus taikomas 1
ir 2 veikloms).*
*Būtina įsitikinti, ar pagrįstas projekto reikalingumas verslo vizijai įgyvendinti, t. y. projekto veiklų
poreikio galutiniam produktui ir galutinio produkto vizijos pagrindimas, galimų produkto rinkų, konkurencijos
sąlygų ir tikslinių produkto vartotojų grupių pagrindimas, kelio nuo produkto idėjos iki jo komercinimo
pagrindimas, produktui sukurti reikalingų išteklių ir rizikos valdymo pagrindimas.

4. Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis (šis kriterijus taikomas 1 ir
2 veikloms).*
*Siekiant skatinti naujų globaliai reikšmingų produktų kūrimą, būtina įvertinti projekto metu arba
įgyvendinus projektą sukurto (-ų) produkto (-ų) reikšmingumo lygį. Reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant
į projekto metu arba įgyvendinus projektą sukurto (-ų) produkto (-ų) naujumo lygį ir projekto metu arba
įgyvendinus projektą sukurtų produktų skaičių. Naujumas klasifikuojamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo
tvarka): produktas naujas įmonės lygmenyje, produktas naujas rinkos lygmenyje, produktas naujas pasaulio
lygmenyje, kaip nurodyta Oslo vadove (Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data,
3rd Edition, OECD, Eurostat, 2005). Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių metu arba
įgyvendinus projektą sukurtų produktų reikšmingumas yra didesnis.
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5. Projekte numatytų MTEP darbų naujumas ir aktualumas (šis kriterijus taikomas 3 veiklai).*
*Vertinimo metu būtina įsitikinti, kad projektas yra orientuotas į naujų žinių ir (arba) technologijų kūrimą
ir įgyvendinant veiklas sprendžiama aktuali mokslinė ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
problema.
MTEP darbais kuriamų žinių naujumas ir aktualumas vertinami pagal sukurtų žinių svarbą (išrikiuota nuo
mažiausios iki didžiausios svarbos):
 Europos rinkos produkto patobulinimui
 Pasaulinės rinkos produkto patobulinimui
 Naujo produkto Europos rinkai sukūrimui
 Naujo produkto pasaulinei rinkai sukūrimo
 Gamybos technologijos patobulinimui
 Gamybos technologijos mažinančios gamybos kaštus sukūrimui
 Naujos gamybos technologijos sukūrimui
 Kuriant ateities technologiją
 Proveržio technologijos sukūrimui
 Naujos mokslo ar pramonės šakos, verslo proceso atsiradimui.

6. Projekto metu sukurtų produktų komercinimo potencialas.*
*Siekiama skatinti rinkai patrauklesnių produktų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems
projektams, kurių įgyvendinimo metu ar įgyvendinus projektą sukurtų produktų komercinimo potencialas yra
didesnis. Komercinimo potencialas vertinamas atsižvelgiant į naujo produkto technologinės parengties lygį ir
įėjimo į rinką barjerus. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių metu kuriamų produktų
technologinės parengties lygis didesnis, o įėjimo į rinką barjerų (vertinami teisiniai, infrastruktūriniai ir
finansiniai aspektai) mažiau.

7. Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos įmonės
pajamų, gautų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų,
santykis su tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis (šis kriterijus taikomas 1 ir 2 veikloms).*
*Siekiama skatinti komerciškai sėkmingų produktų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems
projektams, kurių įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos gautų įmonės pajamų
iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų santykis su projekto
tinkamomis finansuoti išlaidomis yra didesnis. Vertinama pagal formulę:
XP/I, kur P – projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos įmonės gautos
pajamos iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų; I – tinkamos
finansuoti projekto išlaidos.

8. Privačios investicijos (šis kriterijus taikomas 3 veiklai).*
*Prioritetas teikiamas projektams, kuriuose projekto vykdytojo ir (arba) partnerio privatus indėlis į
remiamą projektą yra didesnis. Vertinimo metu skaičiuojama įgyvendinant inovacijų skatinimo arba MTEP
projektą pritrauktų privačių investicijų suma.

9. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant MTEP veiklas ir dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo
bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose.*
*Siekiant sumažinti MTEPI projektų įgyvendinimo riziką, aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems
projektams, kurių pareiškėjai turi dalyvavimo tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose
MTEP projektuose (pvz., FP 7, Horizontas 2020 ir kt.) patirties ir (ar) yra deklaravę Lietuvos statistikos
departamentui MTEP veiklai skirtas lėšas (vertinamas pastarųjų 3 metų iki paraiškos pateikimo laikotarpis arba
laikotarpis nuo pareiškėjo įregistravimo dienos, jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei 3 metus; taip pat
pirmajam vertinimo aspektui – turimai patirčiai dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui
skirtuose MTEP projektuose – suteikiama didesnė svarba).
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10. Projektas prisideda prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo ir
veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos“ ir (arba) „Švietimas“ įgyvendinimo.*
*Papildomai skatinami tie projektai, kurie prisideda prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros
regiono strategijos tikslo ir veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos“ (kai kreipiamasi paramos pagal 1 ir 2
veiklas) ir (arba) „Švietimas“ įgyvendinimo.

11. Projektas prisideda prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ įgyvendinimo.*
*Jei kreipiamasi paramos pagal 1 ir 2 veiklas, aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams,
prisidedantiems prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“
tarpinstitucinio veiklos plano 2 tikslo „ugdyti visuomenės kūrybingumą – plėtoti aukštos kokybės kultūros
paslaugas ir kūrybinius produktus, užtikrinti jų įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą“ 2.2 uždavinio
„skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą, su menu ir kultūra susijusias kūrybines inovacijas, jų
tarpsektorinę plėtrą, kūrybinių ir kultūrinių industrijų produktų rinkodarą“ 2.2.4 priemonės „remti įmonių
kūrybinių inovacijų projektus, vykdomus kūrybinių ir kultūrinių industrijų (dizaino, medijų ir rinkodaros) srityse,
bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis“ įgyvendinimo.
Jei kreipiamasi paramos pagal 3 veiklą, aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, prisidedantiems
prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio
veiklos plano 1 tikslo „stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę“ 1.2. uždavinio „vykdyti kultūros srities mokslinių
tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su socialine, ekonomine ir kultūrine plėtra ir kūrybinėmis inovacijomis“
1.2.1. priemonės „plėtoti MTEP ir kūrybines inovacijas, siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą visuomenę“
įgyvendinimo.

12. Projektas prisideda prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo
prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos
programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“
įgyvendinimo.*
*Jei kreipiamasi paramos pagal 1 ir 2 veiklas, aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams,
prisidedantiems prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata
visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano 3 tikslo „užtikrinti kokybišką, prieinamą ir tvarią sveikatos priežiūrą“ 3.2
uždavinio „gerinti viešųjų sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę“ 3.2.7 priemonės „diegti inovatyvius ir
šiuolaikinėmis mokslo žiniomis pagrįstus metodus, sprendinius ir technologijas sveikatos priežiūros, sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo srityse“ įgyvendinimo.
Jei kreipiamasi paramos pagal 3 veiklą, aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, prisidedantiems
prie horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ 1 tikslo „stiprinti ir saugoti Lietuvos gyventojų sveikatą“ 1.3.
uždavinio „skatinti žinių sveikatos srityje kūrimą, panaudojimą ir sklaidą“ 1.3.1. priemonės „skatinti visuomenės
sveikatos srities mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti su tuo susijusią infrastruktūrą“ įgyvendinimo.

5) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ priemonės Nr. 01.2.1LVPA-K-818 „Intelektas Lt“ ir priemonės Nr. 01.2.2-LVPA-K-717 „Bendri mokslo-verslo projektai”
vienos iš remiamų veiklų – MTEP ir bendrų MTEP mokslo-verslo projektų, prisidedančių prie sumanios
specializacijos strategijos prioritetų įgyvendinimo, vykdymas (pvz., Lietuvoje esančios tyrimų
institucijos projekto įgyvendinimui būtiniems tyrimams atlikti reikalingos įrangos gali neturėti, todėl
tokius tyrimus/ bandymus reikėtų atlikti užsienio šalių MTEP centruose ar laboratorijose) –
įgyvendinimo ne Lietuvoje, o kitose ES šalyse.
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6) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.1.1 „Padidinti verslumo lygį“ priemonės Nr.
03.1.1-LVPA-V-815 „Verslumas LT“ 4 projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas ir projekto vykdytojas atitinka Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-850 „Dėl
Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, nuostatas.*
*Vertinama, ar projektas ir projekto vykdytojas prisideda prie Verslumo veiksmų plano tikslo „Padidinti
verslumo lygį“ 3 uždavinio „Skatinti verslumą užtikrinant viešųjų paslaugų verslui prieinamumą, išskiriant
tikslinių grupių (jaunimo, moterų), pradedančiųjų įmonių ir socialinį verslumą, verslumą regionuose ir formuojant
teigiamą verslininko įvaizdį visuomenėje“ 3.3. priemonės „Teikti aukštos kokybės konsultacines paslaugas
tikslinių grupių (jaunimo, moterų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, emigrantų, šeimos verslų atstovų) SVV
subjektams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 5 metus, skatinant verslumą regionuose (MVĮ bendradarbiavimo
(tinklaveikos) skatinimas; bendradarbystės centrų veiklos skatinimas; kūrybinių ir kultūrinių industrijų verslo
skatinimas); verslo plėtrą (konsultacijos socialinio verslo, antrosios galimybės, verslo perdavimo temomis) ir
skaitmeninį verslą (pradedančiųjų inovatyvių įmonių skatinimas)“ nuostatų įgyvendinimo ir atitinka 2 priede
„Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 m. plano tikslo ir uždavinių įgyvendinimo veiksmai“ 3.3 papunktyje
nurodytą projekto vykdytoją.

2. Pareiškėjo patirtis teikiant aukštos kokybės konsultacijas verslumo klausimais galutiniam
naudos gavėjui – ne ilgiau kaip penkerius metus iki paraiškos pateikimo veikiančiam tikslinių grupių
(jaunimo, moterų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, emigrantų, šeimos verslų atstovų) smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektui.*
*Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai patirties teikti aukštos kokybės konsultacijas
verslumo klausimais galutiniam naudos gavėjui – ne ilgiau kaip penkerius metus iki paraiškos pateikimo
veikiančiam tikslinių grupių (jaunimo, moterų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, emigrantų, šeimos verslų
atstovų) SVV subjektui.
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 verslumo klausimais teikiančio asmens kompetencija turi tenkinti šiuos reikalavimus:

Asmuo turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

Asmuo per paskutinius trejus metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 20 veikiančių tikslinių
grupių (jaunimo, moterų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, emigrantų, šeimos verslų atstovų) įsteigtų SVV
subjektų, ir turi būti teikęs ne mažiau kaip 600 valandų konsultacijų verslumo klausimais.

Asmuo turi būti įgijęs arba kėlęs kvalifikaciją šiomis temomis: verslumo skatinimo (labai mažų,
mažų ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo (tinklaveikos); bendradarbystės centrų veiklų; kūrybinių ir kultūrinių
industrijų verslo skatinimas); verslo plėtros (konsultacijos socialinio verslo, antrosios galimybės, verslo
perdavimo temomis) ir skaitmeninio verslo (pradedančiųjų inovatyvių įmonių skatinimas) klausimais (šis
reikalavimas gali būti netaikomas, jei asmens įgytas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas
yra tiesiogiai susijęs su įvardytomis temomis).

Asmuo turėti ne mažiau kaip dešimties SVV subjektų, konsultuotų verslumo klausimais, teigiamus
atsiliepimus (vertinimus).
Šie reikalavimai yra taikomi visai pareiškėjo suformuotai projektą vykdančių asmenų komandai.

3. Galutiniai naudos gavėjai yra ne ilgiau kaip penkerius metus iki paraiškos pateikimo veikiantys
smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai ir priklauso tam tikrai tikslinei grupei (jaunimo, moterų,
neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, emigrantų, šeimos verslų atstovų).*
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*Pagal paraiškoje pateiktą informaciją vertinama, ar galutiniai naudos gavėjai – SVV subjektai – priklausys
tam tikrai tikslinei grupei (jaunimo, moterų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, emigrantų, šeimos verslų
atstovų) ir bus veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus iki paraiškos pateikimo.
Taip pat vertinama, ar SVV subjektas yra veikiantis:
1)
yra įregistruotas Juridinių asmenų registre arba Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
2)
vykdo nuolatinę ūkinę komercinę veiklą (netaikomas iki vienerių metų veikiantiems SVV
subjektams).
Tikrinama pagal SVV subjekto statuso deklaracijos duomenis, Juridinių asmenų registro, Valstybinės
mokesčių inspekcijos duomenų bazės, Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenų bazės informaciją.

4. Ne mažiau kaip 50 proc. konsultacijų bus suteikta SVV subjektams, vykdantiems ūkinę
komercinę veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų
savivaldybes.*
*Pagal paraiškoje pateiktą informaciją vertinama, ar projektas prisidės prie socialinių ir ekonominių
skirtumų tarp skirtingų šalies regionų mažėjimo, sudarys sąlygas spartesniam regionų vystymuisi ir jų
ekonominiam augimui. Todėl ne mažiau kaip 50 procentų galutinių naudos gavėjų – konsultuojamųjų SVV
subjektų – ūkinės komercinės veiklos turi būti vykdomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių teritorijas.

7) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.1.1 „Padidinti verslumo lygį“ priemonės Nr.
03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ 2 projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-850 „Dėl Lietuvos verslumo
veiksmų 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, nuostatų įgyvendinimo.*
*Vertinama, ar projektas prisideda prie Verslumo veiksmų plano tikslo „Padidinti verslumo lygį“ 3
uždavinio „Skatinti verslumą užtikrinant viešųjų paslaugų verslui prieinamumą, išskiriant tikslinių grupių
(jaunimo, moterų), pradedančiųjų įmonių ir socialinį verslumą, verslumą regionuose ir formuojant teigiamą
verslininko įvaizdį visuomenėje“ 57 punkto „Viešųjų paslaugų verslui prieinamumo užtikrinimas. Viešųjų
paslaugų verslui prieinamumas pasireiškia informacinių, konsultacinių ir kitų viešųjų paslaugų visuma, kuria
pasinaudoję verslininkai turi galimybę sėkmingiau plėtoti savo verslą, o pradedantiesiems verslininkams
sudaromos sąlygos pasinaudoti priemonėmis, būtinomis sėkmingai verslo pradžiai“ arba 3.1. priemonės “Teikti
informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų
paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais asmenims, ketinantiems pradėti
savo verslą ir veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus.“ nuostatų įgyvendinimo.

2. Pareiškėjas yra ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantis SVV subjektas arba SVV subjektas,
veikiantis nuo vienerių iki penkerių metų ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo
momento turėjęs apdraustųjų.*
*Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir
vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti verslumo lygį“ nustatytas
tikslines grupes ir Nacionalinio verslo konsultantų tinklo organizavimo ir administravimo tvarkos apraše
nustatytas tikslines grupes, t. y. veikia (yra įregistravęs veiklą) iki vienerių metų, nuo vienerių iki penkerių metų.
Jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis ilgiau negu vienerius metus, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas
turi pakankamai veiklos patirties, t. y. savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš vienerius metus (bet ne
anksčiau kaip prieš penkerius metus) iki paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos
pateikimo momento turėjęs apdraustųjų.

8) 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
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sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų
teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ 3 projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas turi būti pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu.*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto veiklos,
investicijų dydis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarime Nr. 1095 „Dėl
projekto „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu
projektu“ ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarime Nr. 549 „Dėl Daugiafunkcio
Lazdynų sveikatinimo centro Vilniuje projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pateiktą
informaciją apie projekto vykdytoją, jam pavestas įgyvendinti veiklas, investicijų dydį.
Šis kriterijus taikomas tik tam projektui, kuris įgyvendinamas pagal priemonės finansuotiną veiklą
„Daugiafunkcinės socialinės infrastruktūros, skirtos neformaliam ugdymui, sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui,
sukūrimas formuojant naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus, įskaitant apleistos infrastruktūros
konvertavimą“.

2. 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 dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal
kiekvieną iš šaltinių.

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

9) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu” konkretaus uždavinio 8.1.3 „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVAV-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo
gerinimas“ ir konkretaus uždavinio 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos
priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“
priemonės Nr. 08.4.2-CPVA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
kokybės ir prieinamumo gerinimas“ 1 projektų atrankos kriterijaus nustatymo:
1. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815,
2 priedo ,,Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei
socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ nuostatas.*
*Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 veiklas, būtina įsitikinti, ar projekto
veiklos ir pareiškėjai yra numatyti bent viename iš Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.
V-815 „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano patvirtinimo“ 2 priedo
,,Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės
integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.5.1 punktų.
Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 08.4.2-CPVA-V-621 veiklas, būtina įsitikinti, ar projekto
veiklos ir pareiškėjai yra numatyti bent viename iš to paties dokumento 9.1., 9.4., 9.5.1 (išskyrus Priklausomybių
ligų centrų aprūpinimą automobiliais), 9.5.2, 9.5.3, 9.5.7, 9.5.9, 9.6, 12.1 ir 12.3 punktų.

10) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” konkretaus uždavinio 5.4.1 „Padidinti kultūros ir
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gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos
supančią aplinką“ priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus” 3 projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektai turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl kultūros objektų
aktualizavimo 2014–2020 metų programos patvirtinimo” (su Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-373 patvirtintais pakeitimais), nuostatas.*
*Bus vertinama, ar projekte numatomas tvarkyti kultūros paveldo objektas įgyvendina Kultūros objektų
aktualizavimo 2014–2020 metų programos (toliau – Aktualizavimo programa) IV skyriaus 20-22 p. nuostatas bei
atitinka minėtos programos 23 p. nustatytus bendruosius ir 24 p. nustatytus specialiuosius reikalavimus. Projekto
atitiktis minėtų punktų nuostatoms turi būti vertinama pilna apimtimi, t. y. visiems atitinkamo punkto
papunkčiuose nustatytiems reikalavimams, kaip nurodoma Aktualizavimo programoje.

2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą.*
*Bus vertinama, ar projektiniame pasiūlyme nurodytas pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono
plėtros plano atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plane
nurodytos finansavimo sumos pagal kiekvieną iš šaltinių.

3. Projektai turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą.*
*Bus vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos projekto veiklos atitinka
savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamoje priemonėje numatytą priemonės vykdytoją ir jam pavestą
įgyvendinti veiklos sritį.

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)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros
infrastruktūrą“ 3 projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektai turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl kultūros objektų
aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo” (su Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-373 patvirtintais pakeitimais), nuostatas.*
*Bus vertinama, ar projekte numatomas tvarkyti kultūros infrastruktūros objektas įgyvendina Kultūros
objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programos (toliau – Aktualizavimo programa) IV skyriaus 20–22 p.
nuostatas bei atitinka minėtos programos 23 p. nustatytus bendruosius ir 25 p., arba 26 p., arba 27 p., arba 28 p.,
arba 29 p. nustatytus specialiuosius reikalavimus. Projekto atitiktis minėtų punktų nuostatoms turi būti vertinama
pilna apimtimi, t. y. visiems atitinkamo punkto papunkčiuose nustatytiems reikalavimams, kaip nurodoma
Aktualizavimo programoje.

2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą.*
*Bus vertinama, ar projektiniame pasiūlyme nurodytas projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka
regiono plėtros plano atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros
plane nurodytos finansavimo sumos pagal kiekvieną iš šaltinių.

3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą.*
*Bus vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos projekto veiklos atitinka
savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamoje priemonėje numatytą priemonės vykdytoją ir jam pavestą
įgyvendinti veiklos sritį.
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12) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų
jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ priemonės Nr.
06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ 3 projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1 tikslo ,,didinti krovinių ir keleivių
judumą, gerinant Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų
jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių
sąveikos efektyvumą” 2 uždavinį „plėtoti naują ir pagerinti esamą TEN-T kelių infrastruktūrą ir jungtis
su jais“ ir (arba) 5 tikslo ,,didinti eismo saugą ir saugumą“ 1 uždavinį ,,didinti eismo saugą, diegti
technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas“.*
*Vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1 tikslo ,,didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant Europos
Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės
reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą“ 2 uždavinį „plėtoti naują
ir pagerinti esamą TEN-T kelių infrastruktūrą ir jungtis su jais“ ir 5 tikslo „didinti eismo saugą ir saugumą“ 1
uždavinį ,,didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas“.

2. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-535 ,,Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“.*
*Vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m.
gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-535 ,,Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.2.4 ir 5.1.2 priemonėse nurodytas veiklas bei
galimus projekto vykdytojus.

3. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu
Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų
sąrašo patvirtinimo“.*
*Vertinama, ar projektas atitinka Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu
Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo
patvirtinimo“, 1.2.4.1 – 1.2.4.4 papunkčiuose nurodytus projektus ir galimus projekto vykdytojus.

13) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų
jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ priemonės Nr.
06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ 2 projektų atrankos kriterijų
nustatymo:
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1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ 5 tikslo „didinti eismo saugą ir saugumą“
1 uždavinį „didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas“.*
*Vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 5 tikslo „didinti eismo saugą ir saugumą“ 1 uždavinį ,,didinti
eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas“.

2. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu
Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų
sąrašo patvirtinimo“.*
*Vertinama, ar projektas atitinka Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu
Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo
patvirtinimo“, 5.1.3.1–5.1.3.9 papunkčiuose nurodytas veiklas ir galimus projekto vykdytojus.

Komiteto pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas
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