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 Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“
priemonės kodas ir pavadinimas:
Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus uždavinio
tikslų

1.2.1 konkretaus uždavinys „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame
sektoriuje“ priemonės:
01.2.1-MITA-K-824
„Inovaciniai
čekiai“,
01.2.1-LVPA-K-828
„Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, 01.2.1-LVPA-K-833
„InoKlaster LT“, 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“,
01.2.1-LVPA-V-830
„SmartParkas
LT“,
01.2.1-MITA-T-845
„InoPatentas“, 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“

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

39,14 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

1. tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas;
2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba
plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų
ir organizacinių inovacijų diegimu.

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

Tęsinys

Ūkio ministerija (Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“)

Galimi pareiškėjai:

Galimi pareiškėjai – užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos
Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio
investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas
(įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas
Lietuvos Respublikoje.

Priemonės finansavimo Negrąžinamoji subsidija.
forma:
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.

Siekiami rezultatai:

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

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

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.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
bei Eurostato leidinyje „Oslo vadovas. Duomenų apie inovacijas
rinkimo ir jų aiškinimo gairės“, 3-ias leidimas, 2005 m).
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IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas (tęsinys)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. 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.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

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.
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IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas (tęsinys)
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

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.

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 ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų
plano uždavinio įgyvendinimo ir atitinka konkretaus prioriteto veiksmų
plane nustatytą prioriteto teminį specifiškumą.

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas (tęsinys)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Investuotojas (pareiškėjas) Lietuvoje ne anksčiau kaip 10 metų
iki paraiškos pateikimo yra investavęs į gamybos ar paslaugų
sektorių ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvoje arba investuotojas
(pareiškėjas) nėra vykdęs veiklos Lietuvoje ir ketina pradėti MTEPI
veiklą Lietuvoje.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Siekiama konkretizuoti pareiškėjų ratą, skatinant pritraukti naujus
užsienio investuotojus. Vertinama, ar investuotojas (pareiškėjas)
Lietuvoje ne anksčiau kaip 10 metų iki paraiškos pateikimo yra
investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių ir ketina pradėti MTEPI
veiklą Lietuvoje arba investuotojas (pareiškėjas) nėra vykdęs veiklos
Lietuvoje ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvoje.
Šis kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu.

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-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų
darbuotojams“

Kitos ministerijos administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

9.4.3 konkretus uždavinys „Didinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą“. Priemonės:
Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“;
Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“;
Nr. 09.4.3-ESFA-V-831 „Akademija LT“;
Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo
ir plėtros mechanizmai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-840„Inomokymai“.

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

10,23 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į
gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos
tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
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IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Tęsinys

Ūkio ministerija (Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų
darbuotojams“)

Galimi pareiškėjai:

Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas/įsigytas
privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką,
arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės)
įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

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.

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 (2023 m. – 85 proc.).

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

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“ (toliau – Programa), nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar projektai prisidės prie pirmojo Programos tikslo „Didinti tiesiogines
investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ ir trečiojo Programos tikslo „Aprūpinti
Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ antrojo uždavinio
„Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo
priemones“ įgyvendinimo.
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IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

2. Pareiškėjo (investuotojo) privačių investicijų dydis į Lietuvoje per 3 metus iki
paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos įgyvendintą, šiuo
metu įgyvendinamą ar planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėn. laikotarpį nuo iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto
sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos įgyvendinti investicijų
projektą paslaugų ar gamybos sektoriuje yra ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur
(trys milijonai eurų) arba tokio investicijų projekto metu sukurta (planuojama
sukurti) ne mažiau kaip 50 darbo vietų visu etatu neterminuotam laikotarpiui,
arba visų pareiškėjo (investuotojo) darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis (bruto) per 3 metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje
institucijoje dienos arba laiką nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos
(jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą mažiau negu trejus metus), arba
per projekto įgyvendinimo laikotarpį yra (planuojama, kad bus) ne mažiau kaip
1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos
Respublikoje.
Tęsinys kitoje skaidrėje.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Tęsinys.
Vertinama, ar investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje per 3 metus iki
paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos įgyvendintą, šiuo metu
įgyvendinamą ar planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėn. laikotarpį nuo projekto
sutarties pasirašymo dienos įgyvendinti investicijų projektą paslaugų ar gamybos
sektoriuje yra ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų) arba tokio
investicijų projekto metu sukurta (planuojama sukurti) ne mažiau kaip 50 darbo
vietų visu etatu neterminuotam laikotarpiui, arba visų (pareiškėjo) investuotojo
darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) per 3 metus iki paraiškos
registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos arba laiką nuo pareiškėjo
(investuotojo) įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą
mažiau negu trejus metus), arba per projekto įgyvendinimo laikotarpį yra
(planuojama, kad bus) ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis (bruto) Lietuvos Respublikoje).
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IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

3. Pareiškėjas (investuotojas) yra arba užsienio investuotojas (įmonė), arba
užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas/įsigytas privatusis
juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio
investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas (investuotojas) yra arba užsienio investuotojas (įmonė),
arba užsienio investuotojo 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 registracijos vieta užsienio valstybėje

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

4. Pareiškėjo (investuotojo) pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos, ir
vidutinės metinės pagrindinės veiklos pajamos (įskaitant pareiškėjo (investuotojo)
įmonių grupės pajamas) per trejus finansinius metus iki paraiškos registracijos
įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba per laikotarpį nuo pareiškėjo
(investuotojo) įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdė veiklą
mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur (trys
šimtai tūkstančių eurų) arba pareiškėjo (investuotojo) turtas (įskaitant pareiškėjo
(investuotojo) įmonių grupės turtą) per paskutinius finansinius metus iki paraiškos
registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos yra ne mažesnis kaip 1 000 000
eurų (vienas milijonas eurų).
Vertinama, ar pareiškėjo (investuotojo) pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos,
ir vidutinės metinės pagrindinės veiklos pajamos (įskaitant pareiškėjo
(investuotojo) įmonių grupės pajamas) per trejus finansinius metus iki paraiškos
registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos arba per laikotarpį nuo pareiškėjo
(investuotojo) įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdė veiklą
mažiau nei trejus finansinius metus) pagal pateiktus finansinės atskaitomybės
dokumentus yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų) arba
pareiškėjo (investuotojo) turtas (įskaitant investuotojo įmonių grupės turtą) per
paskutinius finansinius metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje
institucijoje dienos yra ne mažesnis kaip 1 000 000 eurų (vienas milijonas eurų).

PASIŪLYMAS DĖL PROJEKTŲ VEIKLŲ VYKDYMO NE VEIKSMŲ PROGRAMOS
TERITORIJOJE

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos:
- ne ES šalyse
Pagrindimas: priemone siekiama paskatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas
tobulinti užsienio investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Tikėtina, kad didžioji
dalis mokymų vyks Lietuvoje, tačiau planuojama remti užsienio investuotojo darbuotojų
mokymus motininėje įmonėje, kurios buveinė gali būti ne ES šalyse. Atitinkamai planuojama, kad
nedidelė dalis priemonės veiklų bus vykdomos ne tik Lietuvoje bei ES šalyse, bet taip pat ne 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
Finansų ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“
03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“
03.2.1-FM-F-849 „Faktoringas LT“
03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“

Kitos ministerijos administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

3.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“.
Priemonės:
NR. 03.2.1-LVPA-K-801„NAUJOS GALIMYBĖS LT”
NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“
NR. 03.2.1-LVPA-K-807 „VERSLO KLASTERIS LT“
NR. 03.2.1-IVG-T-825 „EXPO KONSULTANTAS LT“
NR. 03.2.1-LVPA-V-826 „TARPTAUTIŠKUMAS LT“.

Priemonei skirtų ES fondų lėšų suma 183,9 mln. Eur, iš jų priemonei:
Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“ – 17,6 mln. eurų;
(mln. EUR):
Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“ – 103,28 mln. eurų;
Nr. 03.2.1-FM-F-849 „Faktoringas LT“ – 4,3 mln. eurų;
Nr. 03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“ skirta 58,72 mln. eurų.
Projektų atrankos būdas:

Finansinė priemonė

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

Pagal priemonę Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“:
– Finansinių priemonių, kuriomis finansuojamos įmonės (įskaitant pradedančias, jaunas,
remiamos
pumpurines, ankstyvosios vystymosi stadijos inovatyvias įmones bei startuolius),
veiklos:

vykdančios arba ketinančios vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
(toliau – MTEPI) veiklas sumanios specializacijos srityse, įgyvendinimas.

Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“:
– Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) poreikius atitinkančių finansavimo modelių
rėmimas, kuris leistų užtikrinti finansinių šaltinių prieinamumą verslui, ypatingą dėmesį
skiriant naujam verslui.
Nr. 03.2.1-FM-F-849 „Faktoringas LT“:
– Finansavimo modelių, lengvinančių atsiskaitymus su eksporto partneriais,
rėmimas.
Nr. 03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“:
– Finansinių priemonių, kuriomis finansuojamos įmonių investicijos į naujų gamybos
technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą,
įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms
diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą
paslaugų sektoriuose, taip pat užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą,
įgyvendinimas.

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

Galimi
pareiškėjai/
galutiniai
naudos
gavėjai :

Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“:
• įmonės, kurios vykdo arba ketina vykdyti MTEPI veiklą sumanios
specializacijos srityse.
Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“:
• paskolų atveju:
1. SVV subjektai, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
- veikia iki vienerių metų ir pageidauja paskolos didesnės nei 25 tūkst. eurų;
- veikia ilgiau nei vienerius metus;
2. yra vidutinė įmonė;
• portfelinių garantijų atveju – SVV subjektai;
• rizikos kapitalo fondų investicijų atveju – labai mažos, mažos ir vidutinės
įmonės.

Nr. 03.2.1-FM-F-849 „Faktoringas LT“
• labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Nr. 03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“:
•
labai mažos ir mažos įmonės, kurios atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
-veikia iki vienerių metų (paraiškos FP valdytojui pateikimo metu) ir
pageidauja paskolos didesnės nei 25 tūkst. eurų;
-veikia ilgiau nei vienerius metus;
• vidutinės įmonės – visais atvejais.

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

Priemonės
finansavimo
forma:

Finansinių priemonių įgyvendinimas.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis
priemonėmis:

Priemonės Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“, Nr. 03.3.1-FM-F-817 „Invest
FP“, Nr. 03.2.1-FM-F-849 „Faktoringas LT“, Nr. 03.1.1-FM-F-818 „Verslumas
FP“ sudaro jungtinę priemonę, kad būtų efektyviausiai įgyvendinami veiksmų
programos uždaviniai ir siekiami rezultato bei produkto rodikliai, kai, vienu metu
įgyvendinant kelias priemones, padedama pasiekti geresnių rezultatų, derinant
skirtingų priemonių veiklas.

Siekiami rezultatai: Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“ – „Verslo sektoriaus išlaidos MTEP,
tenkančios vienam gyventojui “ – 60,70 eurų.
Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“ – „Verslumo lygis: įmonių ir fizinių
asmenų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius“– 48.
Nr. 03.2.1-FM-F-849 „Faktoringas LT – „MVĮ lietuviškos kilmės prekių
eksporto dalis nuo BVP “ (2023 m. – 18,10 proc.)
Nr. 03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“– „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis,
sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui“– 17 726 eurų per metus.

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 27 d.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas,
kai fondų fondas nesteigiamas, yra juridinis asmuo, kuris turi teisę
įgyvendinti projektą pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos
fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros
reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios
nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
(OL, 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013),
38 straipsnio 4 dalies b punkto i ir (arba) ii papunktį. Jei fondų fondo
valdytojas arba finansinės priemonės valdytojas, kai fondų fondas
nesteigiamas, yra valstybėje narėje įsteigta finansų įstaiga, ji turi atitikti
2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.
814 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio
įgyvendinimo“, įgyvendinančio Lietuvos Respublikos investicijų
įstatymo 12 straipsnio nuostatas, 1.1 papunktyje nurodytą finansų
įstaigą ir veiklos sritis.

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS

(tęsinys)
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės
priemonės valdytojas, kai fondų fondas nesteigiamas, yra
juridinis asmuo – Europos investicijų bankas, kaip tai numatyta
Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto i
papunktyje ir (arba) tarptautinė finansų įstaiga, kurioje valstybė
narė yra akcininkė ir (arba) valstybėje narėje įsteigta finansų
įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant
valdžios institucijai (toliau – nacionalinė finansų įstaiga),
atitinkanti Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio
4 ir 5 dalių nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015
m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 814 „Dėl Lietuvos Respublikos
investicijų įstatymo 12 straipsnio įgyvendinimo“ 1.1 papunktyje
nurodytą finansų įstaigą ir veikia šiame papunktyje nurodytose
veiklos srityse, kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013
38 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktyje.

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 27 d.

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Finansuojant galutinius naudos gavėjus prisidedama prie:
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr.
1281,
arba
Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano, patvirtinto 2014 m.
lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-850 „Dėl
Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano patvirtinimo”,
arba
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
programos patvirtinimo“, įgyvendinimo.

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS

(tęsinys)
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar finansuojant galutinius naudos gavėjus, prisidedama prie:
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos 2 tikslo „Didinti verslo inovacinį
potencialą“ 1 uždavinio „Skatinti investicijas į didelę pridėtinę vertę kuriančias veiklas“, 2
uždavinio „Skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ ir 3 uždavinio „Skatinti skirtingų
sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“
įgyvendinimo (jei galutiniai naudos gavėjai finansuojami priemonės Nr. 01.2.1-FM-F-816
„Technoinvestas“ lėšomis)
arba
Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano tikslo „Padidinti verslumo lygį“ 2
uždavinio „Sukurti verslo pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.1 veiksmo „Paskatinti
naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, įgyvendinant įvairius verslo
finansavimo modelius (teikiant paskolas, finansinės nuomos (lizingo) sandorius,
garantijas, rizikos kapitalo ir dalinio palūkanų kompensavimo paslaugas)“ įgyvendinimo
(jei galutiniai naudos gavėjai finansuojami priemonės Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas
FP“ lėšomis)
arba
Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos pirmojo tikslo „Didinti
tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ 1 uždavinio „Gerinti investicinę
aplinką“, prisidedant prie darnaus Lietuvos regionų vystymosi modernizuojant pramonę
ir didinant investicijas ir / arba prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano
tikslo „padidinti verslumo lygį“ 2 uždavinio „Sukurti verslo pradžiai ir plėtrai palankią
aplinką“ 2.1 veiksmo „Paskatinti naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir
plėtrą, įgyvendinant įvairius verslo finansavimo modelius (teikiant paskolas, finansinės
nuomos (lizingo) sandorius, garantijas, rizikos kapitalo ir dalinio palūkanų
kompensavimo paslaugas)“ įgyvendinimo (jei galutiniai naudos gavėjai finansuojami
priemonės Nr. 03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“ lėšomis)

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 27 d.

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Galutinių naudos gavėjų įgyvendinamos veiklos 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 (kriterijus taikomas priemonei Nr. 01.2.1-FM-F-816
„Technoinvestas“)

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Kai galutiniai naudos gavėjai finansuojami priemonės Nr. 01.2.1-FMF-816 „Technoinvestas“ lėšomis, vertinama, ar prisidedama prie
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (toliau – sumani specializacija)
krypčių bei jų prioritetų įgyvendinimo programos ir ar galutinių
naudos gavėjų įgyvendinamos veiklos 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

4. Finansuojant galutinius naudos gavėjus prisidedama prie
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas: Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano, patvirtinto

2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro
įsakymu Nr. 4-850 „Dėl Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020
metų plano patvirtinimo” (toliau – Lietuvos verslumo veiksmų
2014–2020 metų planas), įgyvendinimo.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar finansuojant galutinius naudos gavėjus,
prisidedama prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų
plano tikslo „Padidinti verslumo lygį“ 2 uždavinio „Sukurti verslo
pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.1 veiksmo „Paskatinti naujų
smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą,
įgyvendinant įvairius verslo finansavimo modelius (teikiant
paskolas, finansinės nuomos (lizingo) sandorius, garantijas,
rizikos kapitalo ir dalinio palūkanų kompensavimo paslaugas)“
įgyvendinimo.
Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos galutinius naudos gavėjus,
kuriuos finansuojant geriausiai padedama siekti 3.2.1 konkretaus
uždavinio – padidinti MVĮ tarptautiškumą.

PASIŪLYMAS DĖL PROJEKTŲ VEIKLŲ VYKDYMO NE VEIKSMŲ PROGRAMOS
TERITORIJOJE

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos ne Lietuvoje, o
kitose Europos Sąjungos šalyse.
Pagrindimas: Įgyvendinant priemonių veiklas finansinių priemonių forma siekiama pritraukti
privačių investuotojų lėšų, tokiu būdu didinant valstybės investicijų poveikį ir mastą. Siekiant
didesnio privačių investuotojų pritraukimo dalis priemonės veiklų gali būti vykdomos kitose ES
šalyse (jei jas vykdant nauda atitenka Lietuvos Respublikai).

