PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“

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

3.3.2. konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ investicijas į
ekoinovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias,
technologijas“
Priemonės:
Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“
Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“

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

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

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

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

86,88 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas

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

Tęsinys

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
(Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“)

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

Galimi pareiškėjai:

Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas.
Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos
investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas
ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas
tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas
(jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos
metodai (pavyzdžiui, proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti
neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų
pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas
(rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas, kt.).
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Galimi partneriai:

Negalimi

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

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
(Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“)

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ netinkami pareiškėjai bus įmonės, kurios
atitiks tinkamiems pareiškėjams pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
priemonės Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti
pajėgumų modernizavimas“ keliamus reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos
ministerijos
priemonę
Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų
modernizavimas“ tinkamais pareiškėjais bus „atliekas apdorojančios įmonės,
įregistruotos į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą ir vykdančios S5 komunalinių
atliekų
tvarkymo
veiklą,
bet
nevykdančios
R1-R13 atliekų naudojimo veiklų, pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl
Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo 2 ir 3 lentelę“.

Siekiami rezultatai:

Įmonių, diegusių aplinkosaugos inovacijas, dalis 2023 m. padidės iki 50,09 proc.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 44P-11.1(13).
1. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020
metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17
d. nutarimu Nr. 986 (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa), 2
tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 2 uždavinio „Skatinti įmones
efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“ įgyvendinimo.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros
programos 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 2 uždavinio „Skatinti
įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“ įgyvendinimo.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2019 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 44P-12(48)
2. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės
pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius
metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau
nei 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne
trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės
metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3
finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą
mažiau nei 3 pastaruosius finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės
dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.
Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota 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 pajamos tikrinamos pagal patvirtintus finansinės atskaitomybės
dokumentus.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, nes MVĮ,
gavusios paramą ir sėkmingai veiklą išplėtusios, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali
tapti pvz., iš mažos vidutine įmone. Todėl tikslinga vertinti pareiškėjo dydį tik
paraiškos vertinimo metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
3. Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos technologiniams
procesams, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (arba) tausojami
gamtos ištekliai diegti, ir (arba) gaminiams gaminti ir (arba) paslaugoms teikti, kai
yra taupomi gamtiniai ištekliai ir (arba) žaliavos. Projekte turi būti numatyta įdiegti
bent vieną technologinį procesą siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (arba)
tausoti gamtos išteklius ir (arba) projekte turi būti numatyta gaminti bent vieną
gaminį ar teikti bent vieną paslaugą, taupančius gamtinius išteklius ir (arba)
žaliavas.
Vertinama, ar projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos yra skirtos
technologiniams procesams, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir
(arba) tausojami gamtos ištekliai (proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas,
technologijos pakeitimas) diegti, ir (arba) gaminiams gaminti ir (arba) paslaugoms
teikti, kai yra taupomi gamtiniai ištekliai ir (arba) žaliavos (žaliavų pakeitimas,
gaminio arba paslaugos pakeitimas, antrinis žaliavų atgavimas ir panaudojimas
gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams, gaminių gamyba iš
antrinių žaliavų, paslaugų, panaudojant antrines žaliavas, teikimas). Taip pat
vertinama, ar projekte yra numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą siekiant
mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (arba) tausoti gamtos išteklius ir (arba) projekte
numatyta gaminti bent vieną gaminį ar teikti bent vieną paslaugą, taupančius
gamtinius išteklius ir (arba) žaliavas.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Tęsinys

Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Planuojamas gaminti gaminys ir (arba) planuojama teikti paslauga turi pasižymėti
bent viena ekologinio projektavimo savybe (mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis;
naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių
kenksmingų medžiagų; gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui). Kai
planuojamas gaminti gaminys ir (arba) teikiama paslauga pasižymi tik viena
ekologinio projektavimo savybe – sunaudojama mažiau energijos, turi papildomai
atitikti dar bent vieną ekologinio projektavimo savybę.
Jeigu planuojama gaminti atnaujintą gaminį ar teikti paslaugą, kurie jau atitinka
vieną ar kelias auksčiau minėtas ekologinio projektavimo savybes, jie papildomai
turi tenkinti dar bent vieną auksčiau minėtą savybę.
Jei diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos gaminių gamybai ir (arba)
paslaugų teikimui, kai taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos (žaliavų pakeitimas,
gaminio arba paslaugos pakeitimas, antrinių žaliavų atgavimas ir panaudojimas,
gaminių gamyba iš antrinių žaliavų), pareiškėjas turi būti atlikęs gaminių gamybos ar
paslaugų teikimo poveikio aplinkai įvertinimą taikant būvio ciklo įvertinimo metodiką .
Būvio ciklo įvertinimas (BCĮ) naudojamas su gaminių ar paslaugomis susijusiems
aplinkos aspektams ir potencialiems poveikiams nustatyti ir įvertinti.
Būvio ciklo įvertinimas (BCĮ) naudojamas su gaminių ar paslaugomis susijusiems
aplinkos aspektams ir potencialiems poveikiams nustatyti ir įvertinti.

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Tęsinys

Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Technologiniai procesai, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami
gamtos ištekliai:
1. Proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir
(ar) tausoti gamtos išteklius.
2. Įrangos pakeitimas: esamos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus pagerintas proceso
efektyvumas bei sumažinta tarša.
3. Technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių
pasiūlymų sintezė siekiant, kad procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų
sąnaudos.
Gaminių, taupančių gamtinius išteklius ir (arba) žaliavas, gamyba bei paslaugų, kurias
teikiant taupomi gamtiniai ištekliai ir (arba) žaliavos, teikimas susijęs su:
1. Žaliavų pakeitimu: esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimu mažiau
kenksmingomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra
ilgesnis, t. y. suvartojama mažiau medžiagų.
2. Gaminio arba paslaugos pakeitimu (taikant ekologinio projektavimo principus): gaminio
savybių modifikavimu siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai jo viso būvio gyvavimo ciklo
metu ir (arba) paslaugos modifikavimas, siekiant taupyti gamtinius išteklius ir (arba) žaliavas.
3. Antrinių žaliavų atgavimu ir panaudojimu gamybiniuose procesuose arba kitiems
naudingiems tikslams.
4. Gaminių gamyba iš antrinių žaliavų, naujojo gaminio gamyba iš antrinių žaliavų, paslaugų,
naudojant antrines žaliavas, teikimas.

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

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2019 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 44P-12(48)
4. Pareiškėjas planuoja gaminti gaminius iš medžiagų, kurioms nėra taikomi 2019
m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 „Dėl tam
tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo“ ir kitų ES ir (arba) nacionalinių
teisės aktų apribojimai.
Vertinama, ar pareiškėjas planuoja gaminti gaminius iš medžiagų, kurioms nėra
taikomi 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)
2019/904 „Dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo“ ir kitų ES ir
(arba) nacionalinių teisės aktų apribojimai.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2019 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 44P-12(48).
5. Pareiškėjo investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas per 3 metus po
projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, procentais.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinamas pareiškėjo investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas per 3
metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (proc.)
Investicijas gavusios įmonės investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas
skaičiuojamas pagal formulę:
F=P/B*100 proc., kur
F – investicijas gavusios įmonės investicijų į technologines ekoinovacijas
padidėjimas procentais;
P – pokyčio stebėsenos rodiklis R.N.829-2;
B – bazinis stebėsenos rodiklis R.N.829-1.
B – bazinis stebėsenos rodiklis (fiksuotasis):
„Įmonės, dalyvausiančios projekto veiklose, investicijos į technologines
ekoinovacijas prieš dalyvavimą projekto veiklose“
Nurodomos įmonės investicijos į technologines ekoinovacijas paraiškos pateikimo
metu (pagal su paraiška pateiktų paskutinių finansinių metų finansinės
atskaitomybės dokumentų duomenis). Reikšmė nurodoma paraiškoje ir automatiškai
perkeliama į projekto sutartį, mokėjimo prašymus ir ataskaitas po projekto
finansavimo pabaigos.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Tęsinys

Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

P – pokyčio stebėsenos rodiklis (kintamasis):
„Įmonės, dalyvavusios projekto veiklose, investicijos į technologines ekoinovacijas“
Nurodomas įmonės, dalyvavusios projekto veiklose, investicijų į technologines
ekoinovacijas pokytis, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp investicijų per 3
metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir investicijų paraiškos pateikimo
metais.
Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose pareiškėjo investicijų dalis į
technologines ekoinovacijas bus didesnė (proc.).
Skaičiuojant privačias investicijas susigrąžintinas pridėtinės vertės mokestis nėra
įskaičiuojamas.
Šiam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui taikomas didžiausias vertinimo svorio
koeficientas.

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

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2019 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 44P-12(48).
6. Pareiškėjo projekte planuojamų gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų
ekologinio projektavimo savybių kiekis.
Prioritetinis balas suteikiamas, kai projekto metu planuojami gaminti gaminiai ir (arba)
teikiamos paslaugos apima kuo daugiau ekologinio projektavimo savybių:
mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis;
naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių
kenksmingų medžiagų;
gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.
Daugiau balų bus suteikiama projektams, kurie įdiegs didesnį ekologinio projektavimo
savybių skaičių. Jei projekte planuojama gaminti kelis gaminius ar teikti kelias paslaugas,
tai tokiu atveju yra skaičiuojama visų planuojamų gaminti gaminių ir teikiamų paslaugų
ekologinio projektavimo savybių suma.
Projektai bus surikiuojami nuo daugiausiai iki mažiausiai ekologinio projektavimo
savybių turinčių planuojamų gaminti gaminių ar planuojamų teikti paslaugų.
Tuo atveju, jei projekte planuojama atnaujinti gaminį ar teikiamą paslaugą, tai
skaičiuojamos tik papildomos savybės.
Šis kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta gaminti gaminius ir (arba) teikti
paslaugas.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2019 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 44P-12(48).

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

7. Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja
oro, vandens tarša, susidaro mažiau atliekų), procentais.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinus mažėja neigiamas ūkinės veiklos
poveikis aplinkai, proc.:
Mažėja oro tarša (duomenų šaltiniai – esamas TIPK kaip tai numatyta Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528
„Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės) arba taršos leidimas, kaip tai numatyta
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės); aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų
teršalų inventorizacijos ataskaita, kaip tai numatyta Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų
teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų
išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“; aplinkos oro
apsaugos metinė ataskaita, kaip tai numatyta Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir
ataskaitų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Tęsinys

Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

2. Mažėja vandens tarša (duomenų šaltiniai – esamas TIPK leidimas, kaip tai
numatyta Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklėse; taršos leidimas, kaip tai numatyta Taršos leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse.)
3. Susidaro mažiau atliekų (duomenų šaltinis – esamas TIPK leidimas, taip, kaip tai
numatyta Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklėse; Atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita,
rengiama vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų
teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir
ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir užpildytas atliekų susidarymo apskaitos
žurnalas, kurio elektroninę formą (pateiktą Excel formatu ir galiojančią nuo 2016 m.
sausio 1 d.) galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje
http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=822d583c-fc7a-4149-99aae51dc9f8fe8d).
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinus,
sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai.
Lyginami duomenys paraiškos pateikimo metu su duomenimis trys metai po
projekto įgyvendinimo pabaigos.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Tęsinys

Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

P1=((T1 n-T 1 (n+3) )/ T1 n)*100;
P2=((T 2n –T 2 (n+3))/ T 2n)*100;
P3=((T 3n –T 3 (n+3))/ T 3n)*100.
T:
T1 – Mažėja oro tarša.
T2 – Mažėja vandens tarša.
T3 – Susidaro mažiau atliekų.
n – paraiškos pateikimo metai.
n+3 – tretieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos.
P – neigiamo poveikio aplinkai pokytis.
Kriterijus vertinamas trimis aspektais:
mažėja oro tarša,
mažėja vandens,
susidaro mažiau atliekų.
Didžiausias neigiamo poveikio aplinkai pokytis pagal kiekvieną kriterijaus dalį atskirai (oro tarša, vandens tarša,
mažesnis atliekų kiekis) yra vertinamas 5 balais.
Daugiau balų (vedamas aritmetinis gautų įvertinimų pagal atskiras šio kriterijaus dalis vidurkis) suteikiama tiems
projektams, kuriuose po trejų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos lyginant su paraiškos pateikimo momentu
daugiausia sumažės neigiamas poveikis aplinkai.
Šis kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta diegi technologinius procesus, kuriuos įdiegus mažėja
neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai.
Šio prioritetinio projektų atrankos kriterijaus vertinimo svorio koeficientas – 4.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2019 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 44P-12(48).
8. Pareiškėjas planuoja gaminti gaminius, sudarytus iš savo antrinių žaliavų ir (arba)
teikti paslaugą, kurios metu būtų naudojamos savo antrinės žaliavos.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis balas suteikiamas, kai pareiškėjas planuoja gaminti gaminius,
sudarytus iš savo antrinių žaliavų ir (arba) teikti paslaugą, kurios metu būtų
naudojamos savo antrinės žaliavos.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Keitimas
9. Pareiškėjas perorientuoja gamybą, siekdamas atsisakyti gamyboje naudojamų
medžiagų, kurioms yra taikomi 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos (ES) 2019/904 „Dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai
mažinimo“ (toliau – Direktyva) ir kitų ES ir (arba) nacionalinių teisės aktų apribojimai

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetas suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendindamas pareiškėjas
perorientuoja gamybą, siekdamas atsisakyti gaminių iš medžiagų, kurioms yra nėra
taikomi Direktyvos ir kitų ES ir (arba) nacionalinių teisės aktų apribojimai.

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

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Stebėsenos komiteto 2019 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 44P-12(48).
10. Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos atitinka Prioritetinių mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
prioritetų įgyvendinimo programos (toliau – sumaniosios specializacijos programa),
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr.
411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos
(sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“,
nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto įgyvendinimo tematiką.
Prioritetas teikiamas tiems pareiškėjams, kurių įgyvendinamas projektas atitinka
sumaniosios specializacijos programos nuostatas ir bent vieno šioje programoje
nustatyto prioriteto įgyvendinimo tematiką.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos
tobulinimas darbo vietoje“

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

9.4.3 konkretus uždavinys „Didinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą“
Priemonės:
Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“;
Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“;
Nr. 09.4.3-ESFA-T-814 „Kompetencijos LT“;
Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos,
prognozavimo ir plėtros mechanizmai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“;
Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų
darbuotojams“;
Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

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

11,01 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas

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

Tęsinys

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
(Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“)

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

1) įmonių darbuotojų mokymas pameistrystės forma, skirtas kvalifikacijai arba jos
daliai įgyti;
2) įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje, skirtas kvalifikacijai tobulinti.

Galimi pareiškėjai:

Privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės

Galimi partneriai:

Licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys,
prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

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

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
(Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo
vietoje“)

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir neturi būti suderintas su kitomis
ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES
finansinės paramos ar kitos tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis lėšomis
finansuojamų priemonių veiklomis, t. y. priemonė gali būti įgyvendinama
savarankiškai.

Siekiami rezultatai:

Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose (2023 m. – 85 proc.).

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

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), keista 2018-09-20 nutarimu
Nr. 44P-4(34)
1. Projektu prisidedama prie 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
programa), trečiojo tikslo „Sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams prisitaikyti prie
kintančių ekonomikos sąlygų ir aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais
žmogiškaisiais ištekliais“ pirmojo uždavinio „Didinti studijų ir profesinio mokymo
atitiktį darbo rinkos poreikiams“ įgyvendinimo.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai.
Vertinama, ar projektu prisidedama prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros
programos trečiojo tikslo „Sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams prisitaikyti prie
kintančių ekonomikos sąlygų ir aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais
žmogiškaisiais ištekliais“ pirmojo uždavinio „Didinti studijų ir profesinio mokymo
atitiktį darbo rinkos poreikiams“ įgyvendinimo.
Bus vertinama projekto veiklų atitiktis siekiant šių Investicijų skatinimo ir pramonės
plėtros programos trečiojo tikslo pirmojo uždavinio nuostatų įgyvendinimo:
- „Kad studijos ir profesinis mokymas atitiktų darbo rinkos poreikius, būtina užtikrinti
mokymo programų pasiūlą, kuri atitiktų nuolat kintančius verslo poreikius ir darbo
rinkos pasaulines tendencijas, – sukurti operatyvaus mokymo įstaigų reagavimo į
nuolat kintančią padėtį darbo rinkoje mechanizmus, leidžiančius kuo greičiau
pritaikyti darbo jėgą prie nuolat kintančių verslo poreikių ir pažangiųjų technologijų.“;

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

- „Ne mažiau svarbu plėtoti tęstinio profesinio mokymo grandį, skirtą darbo rinkos
poreikiams operatyviai tenkinti ir ūkio žmogiškųjų išteklių kompetencijai sparčiai
tobulinti ar žmogiškiesiems ištekliams perkvalifikuoti. Beveik visos profesinio
mokymo įstaigos orientuotos į pirminį profesinį mokymą, tačiau profesinio mokymo
paklausa kinta – didėja tęstinio profesinio mokymosi paklausa. Nėra veikiančių
finansinių mechanizmų, skatinančių tęstinį profesinį mokymą ir žmogiškųjų išteklių
konkurencingumo užtikrinimą. Kadangi tęstinio mokymosi poreikis ūkyje didėja, būtų
tikslinga didinti dirbančių asmenų konkurencingumą ir teikti suaugusiųjų tęstinio
profesinio mokymo paslaugas.“;
- „Siekiant geriau pritaikyti mokinio žinias ir įgūdžius konkrečiai darbo vietai, būtina
plėtoti praktines mokymo formas darbo vietoje, taip pat pameistrystę. Nors
pameistrystės mokymo forma įteisinta Lietuvos Respublikos profesinio mokymo
įstatyme, tačiau iš tiesų ji neveikia, nes netobuli įstatymo įgyvendinamieji teisės
aktai. Darbdaviai neskatinami mokyti pameistrių – nėra mokestinių lengvatų, kurios,
pavyzdžiui, leistų įmonėms mažinti pelno mokestį pagal jų investicijas į pameistrių
mokymo procesą. Būtina šviesti įmones, supažindinti jas su šia mokymo forma ir jos
nauda. Tikslinga sudaryti galimybes operatyviai rengti neformaliojo švietimo
programas, reikalingas darbdaviams ir atitinkančias jų poreikius“.

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

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), keista 2017-06-15 nutarimu
Nr. 44P-3.1 (25) ir 2018-09-20 nutarimu Nr. 44P-4(34)
2. Pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) bendroje
pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro paties pareiškėjo ir paties
partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) pagamintos produkcijos
pardavimas.
Kriterijus taikomas 2 veiklai.
Vertinama, ar pareiškėjas ir partneris (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo)
yra įmonė, kuri pati gamina produkciją (teikia paslaugas), t. y. bendrų pardavimų
struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų turi sudaryti paties pareiškėjo ir paties
partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) pagamintos produkcijos
pardavimas, vertinant pagal paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės
atskaitomybės dokumentus.

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

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), keista 2018-09-20 nutarimu
Nr. 44P-4(34)
3. Pareiškėjas ir partneris (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) yra įmonė,
kiekviena veikianti ne trumpiau kaip vienus metus iki paraiškos pateikimo ir kurių
kiekvienos vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos
pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė
vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) iki paraiškos pateikimo yra ne
mažesnės kaip 50 000 Eur.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai.
Vertinama, ar pareiškėjas ir partneris (privatusis juridinis asmuo) yra įmonė, kuri turi
pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Pakankamai patirties
turinčia įmone laikoma įmonė, kuri:
• veikia ne trumpiau kaip vienus metus iki paraiškos pateikimo;
• yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos pagal pastarųjų trejų
finansinių metų iki paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo
dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) iki paraiškos
pateikimo patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip
50 000 Eur.
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.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Tęsinys
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro ir (arba)
pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją.
Pajamos vertinamos pagal pelno (nuostolių) ataskaitos, užpildytos pagal 3-iojo
verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“, patvirtinto Audito ir
apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-40 „Dėl 3iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“, 1 priede
pateiktą formą, nurodant pardavimo pajamas.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Patvirtinta 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), keista 2017-06-15 nutarimu
Nr. 44P-3.1 (25) ir 2018-09-20 nutarimu Nr. 44P-4(34)
4. Ne mažiau kaip 70 procentų mokymo laiko turi būti skirta praktiniam mokymui
(netaikoma, jei formalaus mokymo programoje ar jos modulyje praktinio ir teorinio
mokymo santykis yra kitoks).
Kriterijus taikomas 2 veiklai.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekte numatyta, kad ne mažiau kaip 70 procentų mokymo laiko bus
skirta praktiniam mokymui.
Vertinama informacija, nurodyta mokymo programoje, kuri turės būti pateikiama
kartu su paraiška. Kriterijus netaikomas, jei formalaus mokymo programoje ar jos
modulyje praktinio ir teorinio mokymo santykis yra mažesnis nei 70 procentų.

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

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), keista 2017-06-15 nutarimu
Nr. 44P-3.1 (25) ir 2018-09-20 nutarimu Nr. 44P-4(34)
5. Ne mažiau kaip 70 proc. pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis
juridinis asmuo) pajamų sudaro pajamos, gaunamos iš veiklų, kurios 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.
Kriterijus taikomas 1 veiklai.
Vertinama, ar pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo)
pajamos, gaunamos iš veiklų, kurios priskiriamos EVRK 2 red. C sekcijai, sudaro ne
mažiau kaip 70 proc. visų pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis
asmuo) pajamų, vertinant pagal paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės
atskaitomybės dokumentus.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

6. Projekto partneris (verslo asociacija) veikia ne mažiau nei 5 3 metus iki paraiškos
pateikimo ir vienija ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą vykdančių
juridinių asmenų.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai, jei projekte dalyvauja partneris.
Vertinama, ar projekto partneris (verslo asociacija) ne trumpiau kaip 5 3 metus iki
paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų (apdraustieji
suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio
draudimo įstatyme) ir vienija ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą
vykdančių juridinių asmenų.
Vertinama pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenų bazės duomenis ir
paraiškoje pateiktą informaciją (pareiškėjas turi pateikti laisvos formos projekto
partnerio (verslo asociacijos) vienijamų juridinių asmenų sąrašą arba nuorodą į
šaltinį, kuriame skelbiamas projekto partnerio (verslo asociacijos) vienijamų juridinių
asmenų sąrašas).
Kriterijus taikomas įmonių darbuotojų mokymui darbo vietoje, skirtam kvalifikacijai
tobulinti.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Patvirtinta 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), keista 2018-09-20 nutarimu
Nr. 44P-4(34)
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

7. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė, kaip tai
apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas ir partneris yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau
– MVĮ), kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatyme.
Vertinama remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, pareiškėjo pateikta
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas
tiems projektams, kuriuose dalyvauja daugiau MVĮ, skaičiuojant ir pareiškėją, ir
partnerius. Jei pareiškėjas ir nė vienas iš partnerių nėra MVĮ, balai nėra skiriami.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Keitimas
8. Projektu numatoma mokyti kuo didesnį skaičių darbuotojų.
Kriterijus taikomas 1 ir 2 veiklai.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinamas numatomų mokyti darbuotojų skaičius. Prioritetas teikiamas tiems
projektams, kuriais siekiama mokyti daugiau darbuotojų. Vertinama pagal paraiškoje
pateiktą informaciją.
Šiam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui taikomas didžiausias vertinimo
svorio koeficientas.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), keista 2017-06-15 nutarimu
Nr. 44P-3.1 (25) ir 2018-09-20 nutarimu Nr. 44P-4(34)

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

9. Ne vėliau nei per 10 dienų nuo mokymo pabaigos su ne mažiau kaip 50 procentų
pameistrystės forma mokytų darbuotojų bus sudaryta darbo sutartis visam etatui ir
ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui atlikti funkcijoms pagal mokyme įgytas
kompetencijas.
Kriterijus taikomas 1 veiklai.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, kokią dalį darbuotojų, mokytų pameistrystės forma, pareiškėjas ir
partneris (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) ne vėliau kaip per 10 dienų
nuo darbuotojų mokymo pabaigos numato įdarbinti pagal darbo sutartį visam etatui
ir ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui funkcijoms pagal mokyme įgytas
kompetencijas atlikti.
Vertinama pagal paraiškoje ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo prieduose
pateiktą informaciją.
Aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriuose planuojamų įdarbinti mokyme
dalyvavusių darbuotojų dalis (ne mažiau kaip 50 procentų) yra didesnė.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

10. Organizuotas mokytų darbuotojų įgytų kompetencijų vertinimas.
Kriterijus taikomas 2 veiklai.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas yra pateikęs dokumentus (bendradarbiavimo sutartį,
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, įmonės deklaraciją), užtikrinančius, kad
įmonė arba verslo asociacija per 2 mėn. nuo mokymų baigimo įvertins mokymą
baigusių darbuotojų kompetencijas ir išduos darbuotojų kompetencijas
patvirtinančius pažymėjimus. Aukštesnis įvertinimas (daugiau balų) skiriamas tiems
projektams, kuriais numatoma, kad mokymą baigusių darbuotojų kompetencijas
įvertins ir pažymėjimą išduos verslo asociacija. Mažesnis įvertinimas (mažiau balų)
skiriamas tiems projektams, kuriais numatoma, kad mokymą baigusių darbuotojų
kompetencijas įvertins ir pažymėjimą išduos įmonė. Balai neskiriami, jei projektu
nenumatoma organizuoti mokymą baigusių darbuotojų kompetencijų vertinimo ir
išduoti kompetencijas patvirtinančių pažymėjimų.

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

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Nustatymas
11. Partneris (-iai) yra licencijuotas (-i) profesinio mokymo teikėjas (-ai).
Kriterijus taikomas 1 veiklai.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama ar partneris (-iai) turi licenciją, registruotą Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos sistemoje AIKOS https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Licencijos-irleidimai
mokyti/SitePages/Pagrindinis.aspx?ss=2e66a5b6-707c-45db-91c133f0c0763b05 ir suteikiančią teisę vykdyti profesinio mokymo veiklas. Prioritetiniai
balai suteikiami tiems projektams, kuriuose kaip partneris dalyvauja licencijuotas
profesinio mokymo teikėjas. Jei partneris nėra licencijuotas profesinio mokymo
teikėjas, balai nėra skiriami.

Ačiū už dėmesį!

