PRIEDAS
prie Komiteto 2018 m. gegužės 3 d.
posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44 P-2 (32)
Komitetas 2018 m. gegužės 3 d. posėdyje patvirtino:
1. veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.4.1 „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo
aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“
Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-017 „Visuomenės
informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų atrankos
kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis bent vienai Aplinkos sektoriaus
2014–2020 m. viešinimo priemonių programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių
programos patvirtinimo“, priede pateikto įgyvendinimo priemonių plano priemonei arba
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“,
2 priede pateiktai įgyvendinimo priemonei.*
* Vertinama, ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka:
bent vieną Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m.
viešinimo priemonių programos patvirtinimo“ (toliau – programa), priede pateikto įgyvendinimo priemonių
plano priemonę, siekiant atitinkamo programos uždavinio:
• siekiant 1.1 uždavinio „Didinti gyventojų informuotumą apie aplinką ir jų aplinkosauginį
sąmoningumą, keisti ir ugdyti visuomenės mąstymą ir vartojimo kultūrą, skatinti tausiai naudoti turimus
išteklius“:
1.1.1. informaciniai ir mokomieji renginiai: organizuoti seminarų, mokymų, parodų, konkursų, akcijų,
vaikų, jaunimo ir kitų amžiaus grupių asmenų įtraukimą į aplinkos saugojimą ir kt. renginius;
1.1.2. leidiniai, spaudiniai ir dalomoji medžiaga: publikuoti informaciją laikraščiuose (specializuotoje,
nacionalinėje, regioninėje, rajoninėje spaudoje), žurnaluose, rengti ir platinti knygas, leisti ir platinti bukletus,
biuletenius, skrajutes, pažintinius-mokomuosius vadovus, lankstinukus, brošiūras, plakatus ir kt. specializuotą
aplinkosauginę medžiagą bei leidinius.
1.1.3. informacijos sklaida garso ir vaizdo priemonėse: sukurti ir transliuoti laidas / siužetus / reportažus
televizijoje ir radijuje, filmus ir kt.;
1.1.4. socialinė reklama: skleisti aplinkosauginę-mokomąją informaciją viešojoje erdvėje (lauko (išorinė)
reklama), spaudiniuose, leidiniuose, televizijoje ir radijuje, internetiniuose portaluose, vitrinose, stenduose ir
kt. reklamos priemonėse, didinant aplinkosauginį gyventojų sąmoningumą;
1.1.5. informacijos sklaida panaudojant informacijos ir ryšių technologijas (IRT): skleisti informaciją
internetiniuose portaluose ir mobiliose priemonėse, plėsti Aplinkos ministerijos svetainę atsižvelgiant į
visuomenės ir informacijos sklaidos poreikius;
• siekiant 2.1 uždavinio „Atnaujinti gamtos muziejus, zoologijos sodą, kitus aplinkosauginius ir
rekreacinius objektus bei jų ekspozicijas“:
2.1.1. Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimas;
2.1.2. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas;
2.1.3. Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus atnaujinimas;
2.1.4. Lietuvos geologijos muziejaus reorganizavimas įkuriant Žemės gelmių informacijos centrą;
2.1.5. VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos arboretumo, kuriame kaupiami,
saugojami ir eksponuojami vertingi mokslo, pažintiniu ir dekoratyviniu požiūriu vietinės ir įvežtinės
dendrofloros augalai, atnaujinimas;
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• siekiant 2.2 uždavinio „Sukurti ir plėtoti informacinę-šviečiamąją infrastruktūrą, skatinančią saugoti ir
tausoti aplinką, užtikrinti visuomenės narių švietimą aplinkos būklės, bioįvairovės, kraštovaizdžio ir kt.
klausimais“:
2.2.1. informacinių-gamtosauginių ženklų, informuojančių visuomenę apie aplinkosaugos reikalavimus,
skatinančių ir ugdančių visuomenės narių sąmoningumą ir atsakingą elgesį gamtoje sukūrimas, gamyba ir
platinimas;
2.2.2. vaizdo kamerų įrengimas, priežiūra ir eksploatavimas užtikrinančių tiesioginę transliaciją iš
Lietuvos gamtos objektų / vietovių, informacijos publikavimą ir atnaujinimą garantuojantis nenutrūkstamas
visuomenės informavimas apie aplinką, jos būklę, biologinę įvairovę, kraštovaizdį ir kt.,
arba
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2 priede nustatytą įgyvendinimo
priemonę – „Įkurti Laukinių gyvūnų globos centrą, pritaikant jį visuomenės aplinkosauginiam švietimui“ ir
projekto vykdytoją.

2. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.1 „Sumažinti energijos suvartojimą
viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ Aplinkos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“ projektų atrankos kriterijaus
keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d.
nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programos patvirtinimo“,
nuostatas.*
* Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir
(ar) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyta, kad paskolos bus teikiamos
daugiabučių namų atnaujinimo projektams, įgyvendinantiems bent vieną energinį efektyvumą didinančią
priemonę, nustatytą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo
programos patvirtinimo“, priedo „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų specialieji
techniniai reikalavimai“ 2 punkte pateiktos lentelės I skyriuje skyriaus „Energinį efektyvumą didinančios
priemonės“ 1-9 punktuose.

3. veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.4 „Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus
supratimą apie moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus, negalios ir
kitų pagrindų principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti diskriminavimo
apraiškas“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 07.3.4-ESFAV-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Valstybinės moterų ir vyrų lygių
galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams, patvirtinto
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1199 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo
veiksmų plano 2015–2017 metams patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), 6.4 priemonę „Stiprinti
moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą vietos savivaldos lygmeniu“.*
* Vertinama projekto atitiktis Veiksmų plano 6.4 priemonei „Stiprinti moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą
vietos savivaldos lygmeniu“ (toliau – Veiksmų plano priemonė), projekto vykdytojo atitiktis Veiksmų plano
priemonėje nurodytam atsakingam vykdytojui ir partnerių atitiktis Veiksmų plano priemonėje nurodytoms
kitoms įgyvendinančiosioms institucijoms.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas taip pat ir projekto įgyvendinimo metu.
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4. 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“ Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų
atrankos kriterijaus nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Sveiko senėjimo užtikrinimo
Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų
planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 5
priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo krypties
aprašas“, nuostatas.*
* Projektas (veiklos ir pareiškėjai) turi atitikti Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 5
priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 25 punkte iškelto tikslo, 26 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 49.1 ir
(arba) 49.2, ir (arba) 49.3 papunkčiuose numatytas priemones.

5. veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus
uždavinio 8.1.1 „Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo
institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į
infrastruktūrą“ projektų atrankos kriterijaus nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Perėjimo nuo institucinės globos
prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams
2014–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 (toliau – Veiksmų planas), 13.1.1 ir (ar) 13.3.9
papunkčių nuostatas ir 3 priedą.*
* Vertinama, ar:
projektų veiklos atitinka Veiksmų plano pirmojo tikslo uždavinių įgyvendinimo pagrindines
kryptis, nurodytas Veiksmų plano 13.1.1 ir (ar) 13.3.9 papunkčiuose;
projektų pareiškėjai ir jų projektams įgyvendinti numatytos lėšų sumos atitinka Veiksmų plano 3
priedą.

6. veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus
uždavinio 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ Sveikatos apsaugos
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas
sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ projektų atrankos kriterijų nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023
m. veiksmų plano patvirtinimo“ 6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo
neįgaliesiems krypties aprašas“ 24.1.1, 24.1.1.1, 24.1.1.2. papunkčius.*
* Vertinama projektų veiklų atitiktis Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų
plano 6 priedo 24.1.1, 24.1.1.1, 24.1.1.2. papunkčiuose nurodytų veiklų sritims.
Projektų atrankos kriterijus taikomas projektams įgyvendinantiems veiklą „Bendruomenių ir
nevyriausybinių organizacijų narių gebėjimų teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas neįgaliesiems ir
negalintiems apsitarnauti žmonėms namuose stiprinimas, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų
rėmimas sudarant ir įgyvendinant priežiūros ir pagalbos paslaugų neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti
žmonėms programas“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo
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Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023
m. veiksmų plano patvirtinimo“ 7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus
gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ 45.12.3 papunktį.*
* Vertinama projektų veiklų atitiktis Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų
plano 7 priedo 45.12.3 papunktyje nurodytai veiklos sričiai.
Projektų atrankos kriterijus taikomas projektams įgyvendinantiems veiklą „Aktyvaus laisvalaikio, meno
programų ar kitų projektų, skirtų gerinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus fizinę ir psichinę sveikatą,
skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą įgyvendinimas“.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos
ir kontrolės 2014−2025 metų programos įgyvendinimo 2017−2019 metais priemonių plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419 „Dėl
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–2019
metais priemonių plano patvirtinimo“, 7.5 papunktį
ir Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814 „Dėl
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos patvirtinimo“, 160.3.4
papunktį.*
* Vertinama projektų veiklų atitiktis Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų
programos įgyvendinimo 2017−2019 metais priemonių plano 7.5 papunktyje ir Nacionalinės vėžio profilaktikos
ir kontrolės 2014–2025 metų programos 160.3.4 papunktyje nurodytų veiklų sritims.
Projektų atrankos kriterijus taikomas projektams įgyvendinantiems veiklą „Psichologinės ir socialinės
pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims“.

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023
m. veiksmų plano patvirtinimo“ 4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos
sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“ 32.2.5 papunktį.*
* Vertinama projektų veiklų atitiktis Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų
plano 4 priedo 32.2.5 papunktyje nurodytai veiklos sričiai.
Projektų atrankos kriterijus taikomas projektams įgyvendinantiems veiklą „Informacijos teikimas
asmenims kraujotakos sistemos ligų antrinės prevencijos srityje”.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Dalyvių, gyvenančių kaimo vietovėse, dalis.*
* Vertinant paraišką, projektui suteikiamas prioritetas skiriant balus, jei pareiškėjas / partneris,
ketinantis vykdyti atitinkamą veiklą (-as), šią veiklą (-as) vykdys kaimo vietovėse gyvenantiems asmenims.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kuriame bus įtrauktas didesnis dalyvių, gyvenančių kaimo
vietovėse, skaičius.
Dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir
nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos
yra numatytos projekto biudžete ir kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens
duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti.
Dalyviai skaičiuojami unikalūs.
Kaimo vietovė – gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių (Lietuvos
Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, 2002 m. birželio 25 d. Nr. IX-987).
Gyventojų skaičius gyvenamojoje vietovėje nustatomas, remiantis savivaldybės internetinėje svetainėje
pateiktais duomenimis apie deklaravusių gyvenamąją vietą toje savivaldybėje gyventojų skaičių 2018 metais.
Paslaugos gali būti teikiamos kaimo vietovėje arba projekto vykdytojas kaimo vietovėje gyvenantiems
tikslinės grupės atstovams užtikrina atvežimo / parvežimo paslaugas: kaimo gyvenamoji vietovė – mokymo vieta
– kaimo gyvenamoji vietovė.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo organizacija yra veikianti apskrityje,
kurioje bus vykdomas projektas.*
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* Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balus, jei pareiškėjo organizacija
yra veikianti apskrityje, kurioje bus vykdomas projektas. Laikoma, kad pareiškėjo organizacija veikia apskrityje,
jei ji yra įregistruota toje apskrityje ne trumpiau kaip dvejus metus ir (arba) pateikia veikimą toje apskrityje
pagrindžiančius dokumentus: per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo projekto pareiškėjas
įgyvendino (-a) ne mažiau kaip 2 projektus, kurių kiekvienas įgyvendintas ne trumpiau kaip 12 mėnesių toje
apskrityje, ir kurių kiekviename dalyvavo ne mažiau kaip 100 dalyvių. Tikrinamas pareiškėjo organizacijos
buveinės adresas paraiškos pateikimo dieną ir (arba) veikimą apskrityje pagrindžiantys dokumentai:
įgyvendintų (įgyvendinamų) projektų pavadinimai, įgyvendinimo laikotarpis mėnesio tikslumu, dalyvių skaičius,
trumpas aprašymas ir kita svarbi informacija.
Jei pareiškėjas projektą įgyvendino partnerio teisėmis, balai nesuteikiami.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Partnerystė su daugiau partnerių veikiančių toje
apskrityje, kurioje bus vykdomas projektas.*
* Vertinant paraišką, projektui suteikiamas prioritetas skiriant balus, jeigu pareiškėjo organizacija
projektą vykdys su daugiau partnerių veikiančių toje apskrityje, kurioje bus vykdomas projektas, ir kiekvienas
įgyvendins bent vieną iš tame projekte numatytų veiklų. Laikoma, kad partnerio organizacija veikia apskrityje,
jei ji yra įregistruota toje apskrityje ne trumpiau kaip dvejus metus ir (arba) pateikia veikimą toje apskrityje
pagrindžiančius dokumentus: per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo partneris įgyvendino (-a) ne
mažiau kaip 2 projektus, kurių kiekvienas įgyvendintas ne trumpiau kaip 12 mėnesių toje apskrityje, ir kurių
kiekviename dalyvavo ne mažiau kaip 100 dalyvių. Tikrinamas partnerio organizacijos buveinės adresas
paraiškos pateikimo dieną ir (arba) veikimą apskrityje pagrindžiantys dokumentai: įgyvendintų (įgyvendinamų)
projektų pavadinimai, įgyvendinimo laikotarpis mėnesio tikslumu, dalyvių skaičius, trumpas aprašymas ir kita
svarbi informacija.
Jei partneris projektą įgyvendino partnerio teisėmis, balai nesuteikiami.
Projektai suranguojami nuo daugiausiai į projektą ketinamų įtraukti partnerių skaičiaus iki mažiausiai
ketinamų įtraukti partnerių skaičiaus.

8. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekte dalyvauja daugiau dalyvių.*
* Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas įsipareigoja pritraukti didesnį dalyvių iš
tikslinės grupės skaičių.
Tikslinė grupė – asmenys, turintys negalią, vaikai, paaugliai iki 18 m., onkologinėmis bei kraujotakos
sistemos ligomis sergantys asmenys.
Dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir
nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos
yra numatytos projekto biudžete ir kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens
duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti.
Tikslinės grupės asmenys skaičiuojami unikalūs.
Projektai suranguojami nuo daugiausiai į projektą ketinamų įtraukti tikslinės grupės asmenų skaičiaus iki
mažiausiai ketinamų įtraukti asmenų skaičiaus.
Kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu.

9. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Privačios investicijos.*
* Pagal kriterijų bus vertinamas projekto vykdytojo ir (arba) partnerio privataus indėlio dydis.
Projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris įsipareigoja
nuosavomis lėšomis finansuoti didesnę nei 5 proc. projekto išlaidų dalį. Vertinamas pareiškėjo ir (arba)
partnerio tinkamų finansuoti išlaidų nuosavo įnašo santykis su visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.
Paraiškos suranguojamos nuo paraiškų, kuriose nuosavo įnašo santykis su visa projekto tinkamų
finansuoti išlaidų suma yra didesnis iki paraiškų, kuriose nuosavo įnašo santykis su visa projekto tinkamų
finansuoti išlaidų suma yra mažesnis.

7. 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“ Ūkio ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas LT. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų atrankos
kriterijų keitimą ir naikinimą:
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1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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.
(Šis kriterijus taikomas 1 ir 2 veikloms).*
* Jei kreipiamasi paramos pagal 1 ir 2 veiklas, vVertinama, 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.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos)
reikšmingumo lygis.*
* 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. Jei kreipiamasi dėl finansavimo pagal 1 ir 2 veiklas nNaujumas
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). Jei
kreipiamasi dėl finansavimo pagal 3 veiklą, naujumas klasifikuojamas į dvi grupes (reikšmingumo didėjimo
tvarka): 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.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 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:
X=P/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.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 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.

87. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 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
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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).

9. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 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.

10. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 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.

11. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 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.

8. 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“ Ūkio ministerijos administruojamos priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“ projektų atrankos kriterijų keitimą ir nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
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2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-196 (toliau – Veiksmų planas2014–2017
m. veiksmų planas), įgyvendinimo.
* Vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka 2014–2017 m. Vveiksmų 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 2014–2017 m. Vveiksmų plano
veiksmų įgyvendinimą atsakingą vykdytoją.
Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki 2014–2017 m.
veiksmų plano galiojimo termino pabaigos.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir partnerio patirtis teikiant aukštos
kokybės konsultacijas inovacijų klausimais galutiniam naudos gavėjui.
(Šis kriterijus taikomas tik 2 ir 3 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;
cb) asmuo per paskutinius trejus penkerius metus turi turėti ne mažiaumažesnę kaip 2 metų inovacijų
paramos ir (ar) verslumo skatinimo ir (ar) inovacijų konsultacinių paslaugų teikimo, ir (ar) inovacijų diegimo
ir (ar) kūrimo patirtį ir per paskutinius trejus metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 205 MTEPIMTEP ir
(ar) inovacijų veiklas vykdžiusiassrityje veikiančių įmoniųes minėtais klausimais;
dc) asmuo turi turėti ne mažiau kaip penkių įmonių, veikiančių ne trumpiau kaip penkerius metus,
konsultuotų inovacijų paramos ir (ar) inovacijų konsultacinių paslaugų, MTEPIMTEP ir (ar) inovacijų ir
(ar) verslumo skatinimoklausimais, 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.

5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 (toliau – 2018–2020 m. veiksmų
planas), įgyvendinimo.*
* 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, siekiant sudaryti
palankias sąlygas ir suteikti žinių apie inovatyvaus verslo pradžią“ 1.3.2 veiksmą „Teikti inovacijų paramos
paslaugas ir inovacijų konsultacines paslaugas įmonėms“, 1.3.6 veiksmą „Populiarinti technologijų pažangą ir
inovacijas“, 1.3.8 veiksmą „Fasilituoti sumanios specializacijos įgyvendinimą”, 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
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klasterių plėtros ir augimo klausimais“, 3.2.3 veiksmą „Skatinti ir teikti finansavimą verslo tarptautinei
tinklaveikai, dalyvavumui tarptautiniuose MTEPI projektuose, tarptautinių partnerių paieškai, veiklų
identifikavimui“ ir 4 tikslo „Didinti inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti
inovacijas viešajame sektoriuje“ 4.2 uždavinio „Kurti inovacijų paklausos skatinimo priemones, padedančias
spręsti socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos iššūkius“ 4.2.3 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.
Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos nuo 2018–2020 m.
veiksmų plano įsigaliojimo dienos.

9. veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.4.1 „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo
aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių turizmo
maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų
atrankos kriterijų keitimą ir nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos turizmo plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-724 (toliau – 2015–2017 m. Vveiksmų
planas), įgyvendinimo.*
* Kriterijaus vertinimas: vertinama, ar planuojami įgyvendinti projektai atitinka bent vieną iš šių 2015–
2017 m. Vveiksmų plane numatytų veiksmų:
„2.1.1.1. Vykdyti Lietuvos turizmo rinkodarą socialiniuose tinklalapiuose“;
„2.1.1.2. Atnaujinti, optimizuoti ir palaikyti svetaines Lithuania.travel, Lietuvosmarsrutai.eu ir vykdyti
elektroninės rinkodaros priemones“;
„2.2.1.3. Vykdyti turizmo reklamos kampanijas ir atstovavimą turizmo srityje, dalyvauti tarptautinėse
turizmo parodose, organizuoti B2B renginius, verslo misijas, pažintinius turus žurnalistams ir kelionių
organizatoriams“;
„2.2.1.4. Išleisti turizmo produktus pristatančius ir įvaizdį gerinančius leidinius“;
„2.3.1.1. Sukurti turizmo objektų, maršrutų ir trasų ženklinimo sistemą (informaciniai stendai, ženklai,
užrašai, nuorodos ir kt.)“;
„2.3.1.2. Projektuoti, gaminti ir įrengti informacinius turizmo ženklus (didžiuosius informacinius ženklus
prie svarbiausių turizmo objektų)“;
„2.3.1.4. Vykdyti kultūrinio turizmo maršrutų – kultūros kelių, apimančių reikšmingiausius Lietuvos
kultūros paveldo objektus, rinkodarą“;
„2.5.1.3. Įgyvendinti vietinio turizmo rinkodaros priemones (el. rinkodara, lauko, radijo, TV reklama,
pranešimai spaudai ir kt.)“.
Taip pat vertinama, ar pareiškėjas atitinka už anksčiau išvardintų Veiksmų plane numatytų veiksmų
įgyvendinimą atsakingą vykdytoją.
Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki 2015–2017 m.
veiksmų plano galiojimo termino pabaigos.

5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos turizmo plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 4-721 (toliau – veiksmų planas),
įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projekto veiklos atitinka 2018–2020 m. veiksmų plano 1 tikslo „Plėtoti turizmo
infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę“ 1.2 uždavinio „Kurti ir populiarinti turizmo maršrutus, kultūros
kelius, turizmo trasas“ 1.2.1.9 veiksmą „Lietuvos vietinio ir atvykstamojo turizmo rinkodaros ir reklamos
priemonių (lauko, radijo, TV reklama, straipsniai, pranešimai spaudai, reklamos kampanijos, TV ir turinio
rinkodara, dalyvavimas tarptautinėse ir regioninėse turizmo parodose, renginių, verslo misijų organizavimas,
pažintiniai turai žurnalistams ir turizmo specialistams; filmai ir vaizdo klipai, nuotraukos ir jų duomenų bazės,
leidiniai, kita) vykdymas, siekiant populiarinti turizmo maršrutus, kultūros kelius, turizmo trasas, turizmo
produktus ir objektus“ arba 2 tikslo „Didinti Lietuvos Respublikos, kaip turizmo valstybės, žinomumą ir gerinti
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jos įvaizdį“ 2.1 uždavinio 2.1.1.1 veiksmą „Lietuvos turizmo rinkodaros, komunikacijos, reklamos socialiniuose
tinklalapiuose ir interneto portaluose vykdymas, interneto svetainių atnaujinimas, optimizavimas, palaikymas ir
reklama, reklamos naujienlaiškiuose, kitų elektroninės rinkodaros ir reklamos priemonių vykdymas.“
Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos nuo 2018–2020 m.
veiksmų plano įsigaliojimo dienos.
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