2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
STEBĖSENOS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLINIS SPRENDIMAS
DĖL SUSISIEKIMO MINISTERIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR
EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS PASIŪLYMŲ NUSTATYTI IR KEISTI
PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ
2021-08-25 Nr. 44P-5 (66)
Susisiekimo ministerijos pasiūlymas:
SIŪLOMA:
1. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.5.1 konkretaus uždavinio
„Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido
išmetimus“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo
transporto priemonių parko atnaujinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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, projekto veiklos ir projekto vykdytojas 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“, bent
vieną iš 3.4.1.1.1–3.4.1.1.65, 3.4.1.1.7 papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir
galimus projektų vykdytojus.

Argumentai: Projektų atrankos kriterijus keičiamas dėl poreikio įgyvendinti naują projektą,
kuris yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 3320 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 3-249 „Dėl
Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistą Preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašą.
NUTARTA:
1. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.5.1 konkretaus uždavinio
„Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido
išmetimus“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo
transporto priemonių parko atnaujinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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“.*
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* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas 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“, bent
vieną iš 3.4.1.1.1–3.4.1.1.65, 3.4.1.1.7 papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir
galimus projektų vykdytojus.

Iš 53 Komiteto narių balsavime dalyvavo 35 nariai:
1. Adomavičienė Aistė - Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas;
2. Akromienė Judita – Nacionalinis švietimo NVO tinklas;
3. Armonienė Rita – Ekonomikos ir inovacijų ministerija;
4. Augutytė Rasa – Lietuvos muziejų asociacija;
5. Augustinienė Vida – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba;
6. Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
7. Baliukonienė Aušra – Finansų ministerija;
8. Banys Jūras – Lietuvos mokslų akademija;
9. Biliūnaitė Lingailė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
10. Česonis Povilas – Europos socialinio fondo agentūra;
11. Dapkutė-Stankevičienė Rūta – Finansų ministerija;
12. Dilba Ramūnas – Susisiekimo ministerija;
13. Dirginčienė Nijolė – Regionų plėtros taryba;
14. Gurklienė Ramunė – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija;
15. Kašubienė Lidija – Centrinė projektų valdymo agentūra;
16. Kikutis Aldas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
17. Kisielienė Audronė - Lietuvos moterų lobistinė organizacija
18. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;
19. Klimavičius Rolandas Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
20. Lichadziauskienė Reda – Energetikos ministerija;
21. Miniataitė Dalia – Žemės ūkio ministerija;
22. Muliuolis Vytis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
23. Paškevičius Raimondas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
24. Poškienė Justina – Lietuvos mokslo taryba;
25. Poviliūnas Justas – Žemės ūkio ministerija;
26. Pūrienė Alina – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga;
27. Sabalionytė Edita – Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija;
28. Salda Artūras – Lietuvos Respublikos turizmo rūmai;
29. Simonaitytė Živilė – Sveikatos apsaugos ministerija;
30. Senkienė Sonata – Kultūros ministerija;
31. Staniškis Jurgis Kazimieras – Kauno technologijos universitetas;
32. Sujetaitė Dovilė – Lietuvos savivaldybių asociacija;
33. Šlionskienė Danutė - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
34. Ubartas Mindaugas - Asociacija „Infobalt“;
35. Urbonienė Elena – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
„UŽ“ balsavo 35 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra.
Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymas:
SIŪLOMA:
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2. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 13 prioriteto ,,Veiksmų, skirtų Covid-19
pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir
tvariam ekonomikos atgaivinimui” 13.1.1 konkretaus uždavinio „Skaitmeninimo ir inovacijų, siekiant
šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, didinimas“ Sveikatos apsaugos ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 13.1.1-CPVA-V-605 „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ūmių infekcinių ir lėtinių ligų srityse“ vieno
projektų atrankos kriterijaus nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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„Dėl sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo ,,Profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo efektyvumo didinimo tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų
srityse krypties aprašas“ (toliau – Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo
tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse krypties aprašas)
nuostatas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. V-858 „Dėl
pavedimo organizuoti robotizuotos PGR įrangos pirkimą“ *
* Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 13.1.1-CPVA-V-605 veiklas, vertinama, ar
projekto veiklos ir pareiškėjai yra numatyti Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo
didinimo tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse krypties aprašo
24.5.2 papunktyje ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendime Nr. V-858
„Dėl pavedimo organizuoti robotizuotos PGR įrangos pirkimą“.
Argumentai: Siūlomas projektų atrankos kriterijus padės atrinkti projektus, kurie sudarys
sąlygas pagerinti ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo
paslaugų kokybę ir prieinamumą ir užtikrinti efektyvų šių ligų valdymą ir kontrolę, reaguoti į šių ligų
sukeliamų ekstremalių situacijų padarinius (bus kuriama viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas
ūmių infekcinių ir lėtinių ligų diagnostikos ir gydymo srityse teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų
infrastruktūra, aprūpinama reikalinga įranga ir būtinomis priemonėmis).
NUTARTA:
2. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 13 prioriteto ,,Veiksmų, skirtų Covid-19
pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir
tvariam ekonomikos atgaivinimui” 13.1.1 konkretaus uždavinio „Skaitmeninimo ir inovacijų, siekiant
šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, didinimas“ Sveikatos apsaugos ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 13.1.1-CPVA-V-605 „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ūmių infekcinių ir lėtinių ligų srityse“ vieno
projektų atrankos kriterijaus nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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„Dėl sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo ,,Profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo efektyvumo didinimo tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų
srityse krypties aprašas“ (toliau – Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo
tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse krypties aprašas)
nuostatas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. V-858 „Dėl
pavedimo organizuoti robotizuotos PGR įrangos pirkimą“ *
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* Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 13.1.1-CPVA-V-605 veiklas, vertinama, ar
projekto veiklos ir pareiškėjai yra numatyti Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo
didinimo tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse krypties aprašo
24.5.2 papunktyje ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendime Nr. V-858
„Dėl pavedimo organizuoti robotizuotos PGR įrangos pirkimą“.
Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos atstovė Rosita Marija Balčienė, vengdama galimo
viešų ir privačių interesų konflikto, nuo balsavimo nusišalino.
„UŽ“ balsavo 34 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra, 1 Komiteto narys nuo
balsavimo nusišalino.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymas:
SIŪLOMA:
3. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.4.3 konkretaus uždavinio „Padidinti dirbančių
žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-805
„Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ penkių projektų atrankos kriterijų nustatymo ir penkių projektų
atrankos kriterijų keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 2. 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“ (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programa),
nuostatas.*
* Vertinama, ar projektai prisidės prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–
2020 metų programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“
ir trečiojo tikslo „Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ antrojo
uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo priemones“
įgyvendinimo. Siekiant pirmojo Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos
tikslo įgyvendinimo, projektu turi būti kuriamos darbo vietos, kurioms reikia papildomų kompetencijų,
o siekiant trečiojo tikslo antrojo uždavinio įgyvendinimo, darbuotojams turi būti suteiktos specifinės
kompetencijos.
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu
Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–
2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – 2021–2023 metų strateginis veiklos
planas), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektai prisidės prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano antrojo
tikslo „Sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų“
pirmojo uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo
priemones“ įgyvendinimo. Siekiant antrojo 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tikslo
įgyvendinimo, projektu turi būti sudarytos sąlygos įmonių darbuotojams prisitaikyti prie
ekonomikos pokyčių, o siekiant pirmojo uždavinio įgyvendinimo ir atliepiant ekonomikos poreikius,
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yra tikslinga sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo
priemones, suteikiant galimybę darbuotojams tobulinti esamas kompetencijas arba įgyti papildomas
reikiamas kompetencijas.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 21. Investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje
įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą arba į vienerių metų laikotarpyje planuojamą pradėti
įgyvendinti investicijų projektą, į kurį turi būti investuota ne vėliau anksčiau kaip per 36 mėnesius
nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki paraiškos pateikimo ir ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo
projekto sutarties pasirašymo dienos, ne mažesnis kaip 1 448 000 3 000 000 Eur (vienas milijonas
keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys milijonai eurų) arba tokio investicijų projekto
metu sukuriama ne mažiau kaip 20 50 darbo vietų (visu etatu) arba visų pareiškėjo darbuotojų
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) nemažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis (bruto) šalies ūkyje.*
* Vertinama, ar investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje įgyvendintą, šiuo metu
įgyvendinamą arba į vienerių metų laikotarpyje planuojamą pradėti įgyvendinti investicijų projektą, į
kurį turi būti investuota ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ne
mažesnis kaip 1 448 000 Eur (vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų)
arba tokio investicijų projekto metu sukuriama ne mažiau kaip 20 darbo vietų.
Vertinama pagal pareiškėjo (investuotojo) dokumentus, įrodančius pareiškėjo (investuotojo)
privačių investicijų, darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) dydį ir darbo vietų
(visu etatu) skaičių:
- privačių investicijų dydis planuojant investicijas pagrindžiamas pateikiant ketinimo
protokolo kopiją arba laisvos formos deklaraciją, investavus – patvirtintas laisvos formos sąskaitų
suvestines ir (arba) ilgalaikio turto suvestines, patvirtintas vadovo parašu (pateikus kurią nors iš
suvestinių privaloma pateikti pasirinktinai 5–10 sąskaitų faktūrų kopijas);
- darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) dydis ir darbo vietų (visu etatu)
skaičius planuojant investicijas pagrindžiamas pateikiant ketinimo protokolo kopiją arba laisvos
formos deklaraciją, investavus – pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
Darbuotojų skaičius taip pat vertinamas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės duomenis. Darbuotojų vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis (bruto) vertinamas atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento
skelbiamus naujausius ketvirtinius vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) šalies ūkyje (su
individualiomis įmonėms) duomenis.
4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 3. Pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė) arba
užsienio investuotojo (įmonės) (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių)
asmens (-ų)) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio
investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos
Respublikoje.*
* Kai pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė), pagal pateiktus dokumentus tikrinama
pareiškėjo registracijos vieta užsienio valstybėje.
Kai pareiškėjas yra užsienio investuotojo (įmonės) (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir
(arba) fizinio (-ių) asmens (-ų)) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo,
kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas
filialas Lietuvos Respublikoje, tikrinama pagal pateiktus dokumentus užsienio investuotojo
registracijos vieta užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikoje įsteigto (įsigyto) privačiojotaus juridinio
asmens arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigto filialo Lietuvos Respublikoje registracijos
duomenys VĮ Registrų centre ir užsienio investuotojo daroma įtaka pareiškėjui.
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Lemiama įtaka suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme:
lemiama įtaka – padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo
sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, organų sprendimų ar personalo sudėties.
5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 4. Vykdomas naujas plyno lauko investicijų
projektas.*
* Skatinamas naujų plyno lauko investicijų, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos Investicijų
įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje, atėjimas į Lietuvą ir investicijų plėtra. Aukštesnis balas suteikiamas,
jei vykdomas naujas plyno lauko investicijų projektas, žemesnis – jei vykdoma Lietuvoje jau
veikiančio verslo plėtra.
6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 5. Projektas prisideda prie Užimtumo didinimo
2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, įgyvendinimo *
* Balas suteikiamas projektams, prisidedantiems prie Užimtumo didinimo 2014–2020 metų
programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, 2 tikslo „Didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo
rinkos reikmėms“ 2.2 uždavinio „Užtikrinti kokybiškų įgūdžių įgijimą švietimo ir mokymo sistemoje“
2.2.5 priemonės „Tobulinti žmogiškųjų išteklių kvalifikaciją, didinti jų kompetenciją ir ugdyti darbo
jėgos įgūdžius“ įgyvendinimo.
7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 4. Mokymai skirti įmonių, kurių pagrindinės
veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.), C sekcijai, darbuotojų kvalifikacijos įgijimui
pameistrystės būdu.*
* Vertinama ar projekte planuojami mokymai yra skirti įmonių, kurių pagrindinės veiklos
priskiriamos EVRK 2 red. C sekcijai, darbuotojų kvalifikacijos įgijimui pameistrystės būdu.
Prioritetiniai balai suteikiami tiems projektams, kuriuose bus numatyta, kad:
- darbuotojai dalyvaus pameistrystės būdu organizuojamuose mokymuose, skirtuose įgyti
kvalifikaciją apdirbamosios gamybos srityse;
- pameistrystės būdu mokomi darbuotojai bus priimti į Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registre įregistruotą formaliojo profesinio mokymo programą, suteikiančią
kvalifikaciją apdirbamosios gamybos srityje;
- daugiau nei 50 proc. projekte mokomų asmenų sudarys apdirbamosios gamybos
darbuotojai, mokomi pagal formaliąją programą pameistrystės būdu.
Jeigu bent vienas iš išvardintų reikalavimų netenkinamas, prioritetiniai balai nėra skiriami.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
Pameistrystė suprantama kaip profesinio mokymo forma, kuri gali būti organizuojama pagal
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotą formaliojo profesinio mokymo
programą ar jos modulį (modulius), neformaliojo profesinio mokymo programą ar jos modulį
(modulius), kaip nustatyta Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1065 „Dėl
Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Šiam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui taikomas didžiausias vertinimo svorio
koeficientas.
8. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 5. Investuotojo darbuotojų kvalifikacijos
ugdymas. *
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* Vertinama pareiškėjo darbuotojų kvalifikacija, priklausomai nuo to, kokios kvalifikacijos
darbuotojams reikalinga įgyti specifinių kompetencijų.
Vertinama remiantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo
patvirtinimo“. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuose mokymuose
dalyvauja didesnis skaičius I–V kvalifikacijos lygius atitinkančių darbuotojų. Paraiškos
surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatoma, kad mokymuose dalyvaujančių darbuotojų,
atitinkančių I–V kvalifikacijos lygius, dalis yra didesnė iki paraiškų, kuriose numatoma, kad
mokymuose dalyvaujančių darbuotojų, atitinkančių I–V kvalifikacijos lygius, dalis yra mažesnė.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
9. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 6. Investicijų trukmės vertinimas. *
* Vertinama įgyvendinamo projekto trukmė iki paraiškos pateikimo – tai yra naujas
investicinis projektas ar plėtros investicinis projektas. Prioritetiniai balai suteikiami tiems naujiems
investiciniams projektams, kuriuose užsienio investuotojo įmonė iki paraiškos pateikimo veikia
Lietuvos Respublikoje trumpiau nei 3 metus. Jei užsienio investuotojo įmonė iki paraiškos
pateikimo veikia Lietuvos Respublikoje ilgiau nei 3 metus, balai nėra skiriami.
Veikianti įmonė – įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti
ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
skyriams ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui.
Įmonės veikimo laikotarpis Lietuvos Respublikoje tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro
ir (arba) pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, kadangi skaičiuojamas
užsienio investuotojo veiklos laikotarpis Lietuvos Respublikoje iki paraiškos pateikimo.
10. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 7. Mokymai, skirti labai mažų, mažų ar
vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) darbuotojams. *
* Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kurios darbuotojams skirti mokymai. MVĮ suprantama
taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
Prioritetiniai balai suteikiami tiems projektams, kuriuose pareiškėjas yra MVĮ. Jeigu pareiškėjas
nėra priskiriamas MVĮ kategorijai, balai nėra skiriami.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, nes MVĮ, gavusios
paramą ir sėkmingai išplėtusios veiklą, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali tapti, pvz., iš mažos
vidutine įmone.
Argumentai: Kriterijai keičiami, atsižvelgus į pasibaigusį strateginio dokumento galiojimą, ir į
tai, kad kompetencijų ugdymas bei tobulinimas reikalingiausias žemo / vidutinio kompetencijų
lygmens darbuotojams. Tikimasi, kad priemonė padės pritraukti stambesnius užsienio investuotojus,
paskatinti darbo vietų kūrimą, paskatinti tuos investuotojus, kurių veiklos orientuotos į aukštos
pridėtinės vertės kūrimą. Kadangi daugiau kvietimų kvalifikacijos tobulinimui šiame finansiniame
periode jau nenumatoma, siekiama, kad paskutinės 2014–2020 metų ES investicijos būtų panaudotos
kiek galima tikslingiau ir efektyviau.
Siekiant užtikrinti, kad projektų sutartys būtų sudarytos iki 2021 m. gruodžio 31 d., būtina kuo
skubiau atlikti minėtus keitimus ir dar 2021 m. III ketv. paskelbti kvietimą teikti paraiškas.
NUTARTA:
3. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.4.3 konkretaus uždavinio „Padidinti dirbančių
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žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-805
„Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ penkių projektų atrankos kriterijų nustatymo ir penkių projektų
atrankos kriterijų keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 2. 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“ (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programa),
nuostatas.*
* Vertinama, ar projektai prisidės prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–
2020 metų programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“
ir trečiojo tikslo „Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ antrojo
uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo priemones“
įgyvendinimo. Siekiant pirmojo Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos
tikslo įgyvendinimo, projektu turi būti kuriamos darbo vietos, kurioms reikia papildomų kompetencijų,
o siekiant trečiojo tikslo antrojo uždavinio įgyvendinimo, darbuotojams turi būti suteiktos specifinės
kompetencijos.
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu
Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–
2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – 2021–2023 metų strateginis veiklos
planas), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektai prisidės prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano antrojo
tikslo „Sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų“
pirmojo uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo
priemones“ įgyvendinimo. Siekiant antrojo 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tikslo
įgyvendinimo, projektu turi būti sudarytos sąlygos įmonių darbuotojams prisitaikyti prie
ekonomikos pokyčių, o siekiant pirmojo uždavinio įgyvendinimo ir atliepiant ekonomikos poreikius,
yra tikslinga sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo
priemones, suteikiant galimybę darbuotojams tobulinti esamas kompetencijas arba įgyti papildomas
reikiamas kompetencijas.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 21. Investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje
įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą arba į vienerių metų laikotarpyje planuojamą pradėti
įgyvendinti investicijų projektą, į kurį turi būti investuota ne vėliau anksčiau kaip per 36 mėnesius
nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki paraiškos pateikimo ir ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo
projekto sutarties pasirašymo dienos, ne mažesnis kaip 1 448 000 3 000 000 Eur (vienas milijonas
keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys milijonai eurų) arba tokio investicijų projekto
metu sukuriama ne mažiau kaip 20 50 darbo vietų (visu etatu) arba visų pareiškėjo darbuotojų
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) nemažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis (bruto) šalies ūkyje.*
* Vertinama, ar investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje įgyvendintą, šiuo metu
įgyvendinamą arba į vienerių metų laikotarpyje planuojamą pradėti įgyvendinti investicijų projektą, į
kurį turi būti investuota ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ne
mažesnis kaip 1 448 000 Eur (vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų)
arba tokio investicijų projekto metu sukuriama ne mažiau kaip 20 darbo vietų.
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Vertinama pagal pareiškėjo (investuotojo) dokumentus, įrodančius pareiškėjo (investuotojo)
privačių investicijų, darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) dydį ir darbo vietų
(visu etatu) skaičių:
- privačių investicijų dydis planuojant investicijas pagrindžiamas pateikiant ketinimo
protokolo kopiją arba laisvos formos deklaraciją, investavus – patvirtintas laisvos formos sąskaitų
suvestines ir (arba) ilgalaikio turto suvestines, patvirtintas vadovo parašu (pateikus kurią nors iš
suvestinių privaloma pateikti pasirinktinai 5–10 sąskaitų faktūrų kopijas);
- darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) dydis ir darbo vietų (visu etatu)
skaičius planuojant investicijas pagrindžiamas pateikiant ketinimo protokolo kopiją arba laisvos
formos deklaraciją, investavus – pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
Darbuotojų skaičius taip pat vertinamas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės duomenis. Darbuotojų vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis (bruto) vertinamas atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento
skelbiamus naujausius ketvirtinius vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) šalies ūkyje (su
individualiomis įmonėms) duomenis.
4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 3. Pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė) arba
užsienio investuotojo (įmonės) (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių)
asmens (-ų)) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio
investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos
Respublikoje.*
* Kai pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė), pagal pateiktus dokumentus tikrinama
pareiškėjo registracijos vieta užsienio valstybėje.
Kai pareiškėjas yra užsienio investuotojo (įmonės) (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir
(arba) fizinio (-ių) asmens (-ų)) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo,
kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas
filialas Lietuvos Respublikoje, tikrinama pagal pateiktus dokumentus užsienio investuotojo
registracijos vieta užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikoje įsteigto (įsigyto) privačiojotaus juridinio
asmens arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigto filialo Lietuvos Respublikoje registracijos
duomenys VĮ Registrų centre ir užsienio investuotojo daroma įtaka pareiškėjui.
Lemiama įtaka suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme:
lemiama įtaka – padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo
sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, organų sprendimų ar personalo sudėties.
5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 4. Vykdomas naujas plyno lauko investicijų
projektas.*
* Skatinamas naujų plyno lauko investicijų, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos Investicijų
įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje, atėjimas į Lietuvą ir investicijų plėtra. Aukštesnis balas suteikiamas,
jei vykdomas naujas plyno lauko investicijų projektas, žemesnis – jei vykdoma Lietuvoje jau
veikiančio verslo plėtra.
6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 5. Projektas prisideda prie Užimtumo didinimo
2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, įgyvendinimo *
* Balas suteikiamas projektams, prisidedantiems prie Užimtumo didinimo 2014–2020 metų
programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, 2 tikslo „Didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo
rinkos reikmėms“ 2.2 uždavinio „Užtikrinti kokybiškų įgūdžių įgijimą švietimo ir mokymo sistemoje“
2.2.5 priemonės „Tobulinti žmogiškųjų išteklių kvalifikaciją, didinti jų kompetenciją ir ugdyti darbo
jėgos įgūdžius“ įgyvendinimo.
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7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 4. Mokymai skirti įmonių, kurių pagrindinės
veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.), C sekcijai, darbuotojų kvalifikacijos įgijimui
pameistrystės būdu.*
* Vertinama ar projekte planuojami mokymai yra skirti įmonių, kurių pagrindinės veiklos
priskiriamos EVRK 2 red. C sekcijai, darbuotojų kvalifikacijos įgijimui pameistrystės būdu.
Prioritetiniai balai suteikiami tiems projektams, kuriuose bus numatyta, kad:
- darbuotojai dalyvaus pameistrystės būdu organizuojamuose mokymuose, skirtuose įgyti
kvalifikaciją apdirbamosios gamybos srityse;
- pameistrystės būdu mokomi darbuotojai bus priimti į Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registre įregistruotą formaliojo profesinio mokymo programą, suteikiančią
kvalifikaciją apdirbamosios gamybos srityje;
- daugiau nei 50 proc. projekte mokomų asmenų sudarys apdirbamosios gamybos
darbuotojai, mokomi pagal formaliąją programą pameistrystės būdu.
Jeigu bent vienas iš išvardintų reikalavimų netenkinamas, prioritetiniai balai nėra skiriami.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
Pameistrystė suprantama kaip profesinio mokymo forma, kuri gali būti organizuojama pagal
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotą formaliojo profesinio mokymo
programą ar jos modulį (modulius), neformaliojo profesinio mokymo programą ar jos modulį
(modulius), kaip nustatyta Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1065 „Dėl
Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Šiam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui taikomas didžiausias vertinimo svorio
koeficientas.
8. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 5. Investuotojo darbuotojų kvalifikacijos
ugdymas. *
* Vertinama pareiškėjo darbuotojų kvalifikacija, priklausomai nuo to, kokios kvalifikacijos
darbuotojams reikalinga įgyti specifinių kompetencijų.
Vertinama remiantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo
patvirtinimo“. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuose mokymuose
dalyvauja didesnis skaičius I–V kvalifikacijos lygius atitinkančių darbuotojų. Paraiškos
surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose numatoma, kad mokymuose dalyvaujančių darbuotojų,
atitinkančių I–V kvalifikacijos lygius, dalis yra didesnė iki paraiškų, kuriose numatoma, kad
mokymuose dalyvaujančių darbuotojų, atitinkančių I–V kvalifikacijos lygius, dalis yra mažesnė.
Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
9. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 6. Investicijų trukmės vertinimas. *
* Vertinama įgyvendinamo projekto trukmė iki paraiškos pateikimo – tai yra naujas
investicinis projektas ar plėtros investicinis projektas. Prioritetiniai balai suteikiami tiems naujiems
investiciniams projektams, kuriuose užsienio investuotojo įmonė iki paraiškos pateikimo veikia
Lietuvos Respublikoje trumpiau nei 3 metus. Jei užsienio investuotojo įmonė iki paraiškos
pateikimo veikia Lietuvos Respublikoje ilgiau nei 3 metus, balai nėra skiriami.
Veikianti įmonė – įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti
ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
skyriams ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui.
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Įmonės veikimo laikotarpis Lietuvos Respublikoje tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro
ir (arba) pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, kadangi skaičiuojamas
užsienio investuotojo veiklos laikotarpis Lietuvos Respublikoje iki paraiškos pateikimo.
10. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 7. Mokymai, skirti labai mažų, mažų ar
vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) darbuotojams. *
* Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kurios darbuotojams skirti mokymai. MVĮ suprantama
taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
Prioritetiniai balai suteikiami tiems projektams, kuriuose pareiškėjas yra MVĮ. Jeigu pareiškėjas
nėra priskiriamas MVĮ kategorijai, balai nėra skiriami.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, nes MVĮ, gavusios
paramą ir sėkmingai išplėtusios veiklą, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali tapti, pvz., iš mažos
vidutine įmone.
„UŽ“ balsavo 35 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra.
SIŪLOMA:
4. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ vieno projektų
atrankos kriterijaus nustatymo ir vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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“ (toliau –
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa), nuostatas.*
* 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 tikslo „skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir jų tarptautiškumą“
pirmojo uždavinio „skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, žinių ir technologijų perdavimą“
įgyvendinimo.
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu
Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–
2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – 2021–2023 metų strateginis veiklos
planas), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo
tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės
vertės verslo lyginamąją dalį“ antrojo uždavinio „Kurti ir diegti pažangiąsias technologijas ir
inovacijas bei skatinti jų sklaidą“ įgyvendinimo. Siekiant pirmojo 2021– 2023 metų strateginio
veiklos plano tikslo ir antrojo uždavinio įgyvendinimo, projektu turi būti siekiama vykdyti
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir (ar) inovacines veiklas bendradarbiaujant su mokslo ir
studijų institucijomis.
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Argumentai: Projektų atrankos kriterijaus pakeitimas yra atliekamas dėl pasibaigusio Lietuvos
inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos galiojimo. Dėl to yra siūloma projektų atrankai taikyti
atitikimą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021-2023 metų
strateginio veiklos plano nuostatoms.
NUTARTA:
4. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ vieno projektų
atrankos kriterijaus nustatymo ir vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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“ (toliau –
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa), nuostatas.*
* 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 tikslo „skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir jų tarptautiškumą“
pirmojo uždavinio „skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, žinių ir technologijų perdavimą“
įgyvendinimo.
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu
Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–
2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – 2021–2023 metų strateginis veiklos
planas), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo
tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės
vertės verslo lyginamąją dalį“ antrojo uždavinio „Kurti ir diegti pažangiąsias technologijas ir
inovacijas bei skatinti jų sklaidą“ įgyvendinimo. Siekiant pirmojo 2021– 2023 metų strateginio
veiklos plano tikslo ir antrojo uždavinio įgyvendinimo, projektu turi būti siekiama vykdyti
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir (ar) inovacines veiklas bendradarbiaujant su mokslo ir
studijų institucijomis.
„UŽ“ balsavo 35 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra.
SIŪLOMA:
5. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ vieno projektų
atrankos kriterijaus nustatymo ir vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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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* Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
1 tikslo „plėtojant naujas žinias ir jų taikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 3 uždavinio įgyvendinimo
„skatinti inovatyvaus verslo kūrimą, sudarant palankias sąlygas ir suteikiant žinių apie inovatyvaus
verslo pradžią“ įgyvendinimo, t. y. projektą galės vykdyti ir naujas inovatyvus SVV subjektas
(inovatyvių startuolių verslo pradžia, verslo plėtra, vykdant MTEP veiklas) ir 1 uždavinio „plėtoti
aukšto lygio žinias, mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą“ įgyvendinimo, t. y. projektą
vykdys MVĮ, kurios sudarys sąlygas didinti Lietuvos tyrėjų ir (ar) mokslininkų kompetenciją, juos
įdarbindamos ir taip vystys kuriamus produktus, siekdamos šių produktų komercinio realizavimo).
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu
Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–
2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – 2021–2023 metų strateginis veiklos
planas), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo
tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės
vertės verslo lyginamąją dalį“ antrojo uždavinio „Kurti ir diegti pažangiąsias technologijas ir
inovacijas bei skatinti jų sklaidą“ įgyvendinimo. Siekiant pirmojo 2021– 2023 metų strateginio
veiklos plano tikslo ir antrojo uždavinio įgyvendinimo, projektu turi būti siekiama vykdyti
mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklas.
Argumentai: Projektų atrankos kriterijaus pakeitimas yra atliekamas dėl pasibaigusio Lietuvos
inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos galiojimo. Dėl to yra siūloma projektų atrankai taikyti
atitikimą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021-2023 metų
strateginio veiklos plano nuostatoms.
NUTARTA:
5. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ vieno projektų
atrankos kriterijaus nustatymo ir vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 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.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
1 tikslo „plėtojant naujas žinias ir jų taikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 3 uždavinio įgyvendinimo
„skatinti inovatyvaus verslo kūrimą, sudarant palankias sąlygas ir suteikiant žinių apie inovatyvaus
verslo pradžią“ įgyvendinimo, t. y. projektą galės vykdyti ir naujas inovatyvus SVV subjektas
(inovatyvių startuolių verslo pradžia, verslo plėtra, vykdant MTEP veiklas) ir 1 uždavinio „plėtoti
aukšto lygio žinias, mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą“ įgyvendinimo, t. y. projektą
vykdys MVĮ, kurios sudarys sąlygas didinti Lietuvos tyrėjų ir (ar) mokslininkų kompetenciją, juos
įdarbindamos ir taip vystys kuriamus produktus, siekdamos šių produktų komercinio realizavimo).
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano,
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patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu
Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–
2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – 2021–2023 metų strateginis veiklos
planas), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo
tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės
vertės verslo lyginamąją dalį“ antrojo uždavinio „Kurti ir diegti pažangiąsias technologijas ir
inovacijas bei skatinti jų sklaidą“ įgyvendinimo. Siekiant pirmojo 2021– 2023 metų strateginio
veiklos plano tikslo ir antrojo uždavinio įgyvendinimo, projektu turi būti siekiama vykdyti
mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklas.
„UŽ“ balsavo 35 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra.
2021 m. rugpjūčio 25 d. el. laišku Komitetui buvo pateikta susipažinti informacija apie
Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės 06.1.1-TID-V-505 ,,Jūrų transporto eismo
sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ pakeitimus, kurie nėra tvirtinami Komiteto
sprendimu.

Komiteto pirmininkė

Vaida Česnulevičiūtė

Sekretoriato vadovė

Rūta Dapkutė-Stankevičienė

14

