FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų administravimo darbo grupės, sudarytos
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.
liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo
grupės sudarymo“, 2015 m. gruodžio 11 d.
protokolu Nr. 23
(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma)
PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
20__ m. ________d.
(Jei projektų atrankos kriterijus keičiamas, informacija į formą įrašoma lyginamuoju variantu. Jei siūlymai dėl projektų atrankos kriterijų teikiami pagal
skirtingas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) įgyvendinimo priemones (toliau – priemonė),
kiekvienai priemonei žemiau esanti lentelė kartojama)
Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:
Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Suapvalinama iki 2 skaičių po kablelio)
suma, mln. Eur:
Pagal priemonę remiamos veiklos:
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus (Pažymimas tik vienas iš galimų atsakymų, vadovaujantis Projektų administravimo ir
vykdomos:
finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316
„Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų

taisyklės), 411 punktu arba vadovaujantis Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių
priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 80 punktu.)
Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų
programos teritorijoje gautas ... (įrašyti Stebėsenos komiteto pritarimo datą).
Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui: (Žymima, jei su šiuo
pasiūlymu prašoma Stebėsenos komiteto pritarimo veiklų ar jų dalies vykdymui ne
Veiksmų programos teritorijoje)
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);
(Pažymėjus vieną iš dviejų, būtina pateikti trumpą paaiškinimą, kodėl veiklos turi būti
vykdomos ne Veiksmų programos teritorijoje.)
Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes:
veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos
socialinio fondo);
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.
(Pažymėjus paskutinį, būtina pateikti trumpą paaiškinimą, kodėl apribojimai veiklų
vykdymo teritorijai netaikomi.)
Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių
priemonių atveju):

Valstybės projektų planavimas
Regionų projektų planavimas
Projektų konkursas
Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė
(Pažymimas vienas iš projektų atrankos būdų (finansavimo forma finansinių priemonių
atveju))

Jei pagal priemonę siūloma tvirtinti/keisti kelis projektų atrankos kriterijus, tolesnė lentelės dalis (keturios eilutės) kartojama kiekvienam projektų atrankos
kriterijui.
Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Nustatymas

PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Keitimas

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

(Nurodomas projektų atrankos kriterijaus numeris pagal priemonę, įrašomas skaičius.
Konkrečiai priemonei turi būti naudojama ištisinė atrankos kriterijų numeracija, t. y. jei
priemonei jau buvo patvirtinti/ tvirtinami du atrankos kriterijai, šis atrankos kriterijus
nurodomas kaip trečias. Taip pat nurodomas atrankos kriterijaus pavadinimas. Jei
atrankos kriterijaus pavadinime nurodytas dokumentas, jo pavadinimas turi būti susietas
aktyvia nuoroda į viešai skelbiamą aktualią (suvestinę) dokumento versiją arba į tą
dokumento keitimą, kuriuo remiamasi, jei nėra aktualios suvestinės versijos.)

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

(Paaiškinama, kaip projektų atrankos kriterijus turi būti vertinamas, išdėstomi aspektai,
kurie turi būti vertinami. Tvirtinant prioritetinius projektų atrankos kriterijus, turi būti
nurodoma, už ką suteikiama daugiau ar mažiau balų (apibendrintai, be skaitinių reikšmių).
Jei atrankos kriterijaus paaiškinime nurodytas dokumentas, jo pavadinimas turi būti
susietas aktyvia nuoroda į viešai skelbiamą aktualią (suvestinę) dokumento versiją arba į
tą dokumento keitimą, kuriuo remiamasi, jei nėra aktualios suvestinės versijos.
(Netaikoma, jei aktyvi nuoroda į tą dokumentą buvo pateikta atrankos kriterijaus
pavadinime.)
Jei numatoma, kad projektų atrankos kriterijus neturi būti taikomas projekto įgyvendinimo
metu pagal Projektų taisyklių 77 punktą, tokia išimtis nurodoma čia.)

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Pagrindžiama, kaip siūlomas projektų atrankos kriterijus prisidės prie to, kad būtų
atrenkami labiausiai prie veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio ir nustatytų
jo rezultato stebėsenos rodiklių pasiekimo prisidedantys projektai. Taip pat pagrindžiama,
ar projektų atrankos kriterijus siūlomas atsižvelgiant į priemonei taikomus strateginio
planavimo dokumentus.
Kadangi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
1303/2013 125 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad projektų atrankos kriterijai turi būti
nediskriminuojantys ir skaidrūs, turi būti pagrindžiama, ar nustatomas/keičiamas atrankos

kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, ar pasirinktas
selektyvumas yra pagrįstas ir atitinka Veiksmų programą ir strateginio planavimo
dokumentus.
Jei pažymima, kad projektų atrankos kriterijus taikomas tik projektų atrankos metu,
pagrindžiama, kodėl atrankos kriterijus negali būti taikomas ir projekto įgyvendinimo
metu.

_______________________________________________
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

_________________
(parašas)

___________________
(vardas ir pavardė)

