
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. gruodžio 28 d. 
 

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

institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 3.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 13,03 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos, 

nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką (konsultacinės, 

įskaitant ekspertines, paslaugos, narystė tarptautiniuose 

tinkluose (platformose), rinkodaros priemonių, skirtų 

įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas ir kt.). 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma 

projektams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros 

fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos socialinio fondo); 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

 vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai 

finansuojami iš Europos socialinio fondo); 

X apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių priemonių atveju):  Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

X Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 
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 Finansinė priemonė 

(Pažymimas vienas iš projektų atrankos būdų (finansavimo 

forma finansinių priemonių atveju)) 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 9. Pareiškėjas ir (arba) bent vienas partneris per pastaruosius dvejus metus iki paraiškos 

pateikimo vykdė arba šiuo metu vykdo bent vieną projektą, kurio veiklos atitinka 

Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir 

inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo 

programos (toliau – sumanios specializacijos programa), 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 

plano teminį specifiškumą. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjas ir (arba) bent vienas partneris per 

pastaruosius dvejus metus iki paraiškos pateikimo vykdė arba šiuo metu vykdo bent 

vieną projektą, kurio veiklos atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje 

nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą. Jeigu atitinka bus skiriama 5 

balai, jeigu neatitinka – 0 balų. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Atsižvelgiant į tai, kad 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programoje yra numatyta, kad atrenkant 3.2 investicinį prioritetą įgyvendinančius 

projektus, bus atsižvelgiama į sumanios specializacijos programoje nustatytus 

prioritetus, šis nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos pareiškėjus ir (arba) partnerius, 

kurie prisidės prie sumanios specializacijoje nustatytų krypčių ir jų prioritetų 

įgyvendinimo. 
 
 
 
Ūkio viceministras              (parašas)         Marius Skarupskas 
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