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

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

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

NR. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“

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

3.3.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ
produktyvumą“. Priemonės:
NR. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-VERSLAS LT“
NR. 03.3.1-LVPA-K-820 „PROCESAS LT“
NR. 03.3.1-IVG-T-810 „DALINIS PALŪKANŲ
KOMPENSAVIMAS“
NR. 03.3.1-FM-F-818 „INVEST FP“
NR. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“
NR. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+“.

Priemonei skirtų ES fondų lėšų suma 86 886 006
(mln. EUR):
Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir
kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus
naujiems ir esamiems produktams gaminti ir
paslaugoms teikti.
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Galimi pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

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:

Padidės pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta
MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui (2018 m.–14 550
Eur.; 2023 m. – 17 726 Eur.
Padidės investicijas gavusių įmonių darbo našumas
(2018 m. – 9,41 proc.; 2023 m. – 23,52 proc.)

PIRMOJO KVIETIMO REZULTATAI

Pareiškėjai pagal apskritis (bendri duomenys)
Alytaus; 12
Vilniaus; 35

Kauno; 37

Utenos; 14

Telšių; 7

Klaipėdos; 11

Tauragės; 2

Marijampolės; 8

Šiaulių; 14
Panevėžio; 12
Alytaus

Kauno

Klaipėdos

Marijampolės

Panevėžio

Šiaulių

Tauragės

Telšių

Utenos

Vilniaus

Projektai pagal planuojamą mokėti DU (Eur/mėn.)
1500
1338
1272

1233,44
1181,27
1178,72
1140,17
1139,37
1132,6
1120
1111
1097,85
1092,3
1081,79
1050
1050
986
936,3

934,5
919
914,73
858

Pareiškėjai pagal EVRK veiklas
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

4

Miškininkystė ir medienos ruoša

3

Maisto produktų gamyba

3

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

2

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

2

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

1

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

1

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

1

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba;
gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

1

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

1

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

1

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto
priemonėmis ir motociklais

1

Planuojama sukurti darbo vietų, proc.
Alytaus apskritis

3%

Kauno apskritis

22%

Klaipėdos apskritis
Marijampolės apskritis

33%

Panevėžio apskritis
Šiaulių apskritis

11%

Tauragės apskritis
Telšių apskritis

4%
5%
2%

Utenos apskritis

7%

12%

Vilniaus apskritis

1%

Regionui tenkanti investicijų suma, proc.
Alytaus apskritis
14%

6%

Kauno apskritis
Klaipėdos apskritis

Marijampolės apskritis

11%
35%

Panevėžio apskritis

Šiaulių apskritis

5%

Tauragės apskritis

1%

Telšių apskritis

19%

Utenos apskritis

5%
2%
2%

Vilniaus apskritis

1-ojo kvietimo rezultatai ir išvados
•

Daliai įmonių, gaunančių finansavimą pagal priemonę „Regio Invest LT+“, planuojama įsigyti įranga yra nauja
įmonės mastu, kitos dalies įmonių numatoma įsigyti įranga yra nauja šalies, Lietuvos ir kaimyninių Baltijos
šalių ar Europos mastu.
Ūkio ministerija siūlo paskatinti įmones diegtis modernesnę įrangą bei technologijas. Tuo tikslu pasiūlyti
1-asis ir 2-asis specialieji projektų atrankos kriterijai, kurie kaip tik ir padės atrinkti tuos projektus,
kuriuose numatoma diegti modernias technologijas: 1-asis kriterijus užtikrina atitikimą strateginiam
dokumentui (t. y. padės atrinkti tuos projektus, kurie prisidės prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros
2014–2020 metų programos veiksmų plano antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“
pirmojo uždavinio „Skatinti pramonės ir paslaugų įmonių jungimąsi į tinklus ir pramoninį
bendradarbiavimą“ konkretaus veiksmo 1.1 „Sudaryti palankias sąlygas mažų, labai mažų ir vidutinių
įmonių investicijoms į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą“
įgyvendinimo); 2-asis specialusis projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų įgyvendinami
projektai, kuriuose numatoma diegti tik modernią įrangą ir (arba) technologiją.

•

ES fondų investicijos buvo nukreiptos į didžiųjų miestų apskritis.
Ūkio ministerija siūlo labiau paskatinti įmones, veiklą vykdančias atokesniuose šalies regionuose,
investuoti į modernios įrangos ir technologijų diegimą. Tuo tikslu pasiūlytas 3-iasis specialusis projektų
atrankos kriterijus „Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes.“

•

Priemonė „Regio Invest LT+“ atitinka Ūkio ministerijos užsakymu 2014 m. atliktame vertinime „Europos
Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas“ pateiktą
rekomendaciją „Įrangos įsigijimui ir atnaujinimui subsidijas teikti tik SVV subjektams ir tik tuo atveju,
jeigu šios įrangos naudojimas atitinka Europos didelio poveikio technologijų strategiją arba įmonė
veikia sumanios specializacijos kryptyse arba technologinis atnaujinimas/išplėtimas (jei įmonė
nuosavomis lėšomis to negalėtų padaryti) būtinas eksporto tęstinumo užtikrinimui“ (toliau –
Rekomendacija), nes pagal priemonę ir buvo finansuojamas numatoma įsigyti įranga, pasižyminti
šiomis pagrindinėmis savybėmis:
Nauja įranga pagaminamas didesnis produkcijos kiekis per tą patį laiką, nei su sena.
Asortimento praplėtimas.
Kokybės didėjimas, naujos gaminių savybės.
Maksimalus gamybos proceso automatizavimas.
Mažesnis žaliavų ir energijos naudojimas, atliekų mažėjimas.
Naujas produkcijos dizainas.

Ūkio ministerija atsižvelgė į Rekomendaciją ir yra parengusi bei įgyvendina visą spektrą Veiksmų
programos 3 prioriteto priemonių, kurių metu:
subsidijos teikiamos tik labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, jeigu diegiamos įrangos
naudojimas atitinka Europos didelio poveikio technologijų strategiją (DPT pramonei LT+);
subsidijos teikiamos tik labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, jeigu įmonė veikia sumanios
specializacijos kryptyse („DPT pramonei LT+“, „Eco-inovacijos LT“, „Eco-inovacijos LT+“)
subsidijos teikiamos tik labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, jeigu būtinas technologinis
atnaujinimas/išplėtimas („Regio Invest LT+“. „DPT pramonei LT+“, „Eco-inovacijos LT+“)

Prioritetinis (ŪM) : specialusis (FM)
Ūkio ministerija siūlo nustatyti 5-ąjį kriterijų kaip prioritetinį projektų atrankos kriterijų (o ne specialųjį), nes 5-ojo
kriterijaus nustatymas kaip specialiojo kriterijaus neatitiktų Veiksmų programos intervencijų logikos, būtų perteklinis ir
ženkliai apribotų galimų pareiškėjų spektrą.
1. Priemonė „Regio Invest LT+“ yra skirta, kaip tai numatyta Veiksmų programoje, modernių technologijų diegimui,
pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams
gaminti ir paslaugoms teikti, tuo pačiu didinant labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių produktyvumą (3.3.1 konkretus
uždavinys).
Modernios technologijos nereiškia, kad planuojama įsigyti įranga, turi būti skirta gaminti produktą, remiantis
pareiškėjo turimu ar įsigytu MTEPI veiklos rezultatu (sukurta technologija ir (arba) prototipu). Nustačius 5-ąjį
kriterijų kaip specialųjį projektų atrankos kriterijų, būtų ženkliai apribotas galimų pareiškėjų ratas. Be to, tai būtų
prielaida finansavimą gauti toms įmonėms, kurios ir be ES fondų investicijų, galėtų įgyvendinti projektus. Labiausiai
tikėtina, kad šiuo atveju realiai pretenduoti gauti finansavimą galėtų tik nedidelė dalis vidutinių įmonių, gavusių
finansavimą pagal Veiksmų programos 1 prioritetą.
2. Ūkio ministerija, siekdama efektyvaus ir tikslingo ES lėšų panaudojimo, projektų atrankos kriterijus parengė,
vadovaudamasi kompleksiniu požiūriu:
Siūlomi 1-asis ir 2-asis specialieji projektų atrankos kriterijai padės atrinkti tuos projektus, kuriuose numatoma
diegti modernias technologijas: 1-asis kriterijus užtikrina atitikimą strateginiam dokumentui (t. y. padės atrinkti tuos
projektus, kurie prisidės prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos veiksmų plano
antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ pirmojo uždavinio „Skatinti pramonės ir paslaugų įmonių
jungimąsi į tinklus ir pramoninį bendradarbiavimą“ konkretaus veiksmo 1.1 „Sudaryti palankias sąlygas mažų, labai
mažų ir vidutinių įmonių investicijoms į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą“
įgyvendinimo); 2-asis specialusis projektų atrankos kriterijus padės užtikrinti, kad būtų įgyvendinami projektai,
kuriuose numatoma diegti tik modernią įrangą ir (arba) technologiją.)
Siūlomas 3-asis specialusis projektų atrankos kriterijus geriau užtikrins investicijų į regionus atėjimą.
Siūlomas 5-asis prioritetinis projektų atrankos kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kuriuose planuojama
įsigyti įrangą, skirtą gaminti produktą, remiantis pareiškėjo turimu ar įsigytu MTEPI veiklos rezultatu (sukurta
technologija ir (arba) prototipu)).
Nustatyta, kad prioritetą skiriant projektams, atsižvelgiant į Sumanios specializacijos strategiją, tampa perteklinis ir
didinantis priemonės administravimo kaštus.
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1-ojo kvietimo metu taikyti projektų atrankos kriterijai

Taikymas 2-ojo kvietimo metu

1. Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros
2014–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 (toliau –
Programa).
2. Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos
teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų
savivaldybes.

Keičiamas, patikslinta formuluotė.

Keičiamas. Patikslinta formuluotė (įtraukti
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonai). Šis
kriterijus
tampa
3-uoju
specialiuoju
projektų atrankos kriterijumi.
3. Pareiškėjo privačių investicijų dydis į investicijų projektą ne Naikinamas.
mažesnis kaip 0,2 mln. eurų ir nuo investicijų projekto pradžios
pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 10 (dešimt) tiesiogiai su
investicijų projektu susijusių naujų darbo vietų ir išlaikys šias
darbo vietas ne mažiau kaip 3 metus nuo pirmosios priėmimo į
darbo vietą dienos.
4. Tiesiogiai su investicijų projektu susijusių sukurtų naujų Naikinamas.
darbo vietų skaičius.
5. Tiesiogiai su investicijų projektu susijusios sukurtos darbo Naikinamas.
vietos turi būti kokybiškos.
6. Pareiškėjo bendras projekto investicijų dydis.
7. Projektas prisideda prie konkrečios Integruotų teritorijų
vystymo programos (toliau – ITVP) tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo.
8. Projektas prisideda prie įmonės darbo našumo augimo.

Naikinamas.
Keičiamas. Šis kriterijus tampa 10-uoju
projektų atrankos kriterijumi.
Keičiamas. Patikslinta formuluotė. Šis
kriterijus tampa 4-uoju projektų atrankos
kriterijumi.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos 1. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–
2020 metų programos veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio
kriterijaus
ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 „Dėl Investicijų skatinimo ir
pavadinimas:

pramonės plėtros 2014–2020 metų programos veiksmų plano patvirtinimo“
(toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų
programos veiksmų planas) tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti
pramonę“ pirmojo uždavinio „Skatinti pramonės ir paslaugų įmonių jungimąsi
į tinklus ir pramoninį bendradarbiavimą“ konkretaus veiksmo 1.1 „Sudaryti
palankias sąlygas mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ)
investicijoms į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią
ir plėtrą“ įgyvendinimo.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės
plėtros 2014–2020 metų programos veiksmų plano antrojo tikslo
„Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ pirmojo uždavinio „Skatinti
pramonės ir paslaugų įmonių jungimąsi į tinklus ir pramoninį
bendradarbiavimą“ konkretaus veiksmo 1.1 „Sudaryti palankias sąlygas MVĮ
investicijoms į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią
ir plėtrą“ įgyvendinimo.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas

Projektų atrankos kriterijaus
pavadinimas:

2. Projekte diegiama įranga ir (arba) technologija yra nauja
įmonės mastu, o įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne
anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų.

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekte diegiama įranga ir (arba) technologija
yra nauja įmonės mastu (remiamasi Bendru Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei Europos
Sąjungos statistikos tarnybos leidiniu „Oslo vadovas.
Duomenų apie inovacijas rinkimo ir jų aiškinimo gairės“,
trečioji laida), o tokios įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne
anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo metų (pvz., jei
kvietimas skelbiamas 2016 m., tokios įrangos modelis turi būti
pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2013 m.).
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

3. Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos
teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir
rajonų savivaldybes.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar projektus numatoma įgyvendinti Lietuvos
Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes.
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Teikiamas tvirtinti: Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Pareiškėjo darbo našumo augimas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas akumuliuotai nuo paraiškos
pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės
didesnį darbo našumo augimo potencialą.
A= (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P), kur
A – akumuliuotas augimas;
P – darbo našumas finansiniais metais prieš paraiškos pateikimo momentą;
N+1 – darbo našumas pirmaisiais finansiniais metais po projekto
įgyvendinimo;
N+2 – darbo našumas antraisiais finansiniais metais po projekto
įgyvendinimo;
N+3 – darbo našumas trečiaisiais finansiniais metais po projekto
įgyvendinimo.
Daugiau balų suteikiama didesnį darbo našumo augimą numatantiems MVĮ
projektams.

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

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

5. Projekte planuojama įsigyti įrangą, skirtą gaminti
produktą, remiantis pareiškėjo turimu ar įsigytu mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau –
MTEPI) veiklos rezultatu (sukurta technologija ir (arba)
prototipu).

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Prioritetas bus teikiamas tiems projektams, kuriuose yra
planuojama įsigyti įrangą, skirtą gaminti produktą, remiantis
pareiškėjo turimu ar įsigytu MTEPI veiklos rezultatu (sukurta
technologija ir (arba) prototipu). Vertinama, ar sukurta
technologija ir (arba) prototipas yra MTEPI veiklos
rezultatas, remiantis Bendru Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos bei Europos Sąjungos statistikos
tarnybos leidiniu „Oslo vadovas. Duomenų apie inovacijas
rinkimo ir jų aiškinimo gairės“, trečioji laida.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną) projektų
atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

6. Tiesiogiai su investicijų projektu susijusiose naujai sukurtose
darbo vietose numatomas mokėti vidutinis darbo užmokestis yra
didesnis negu savivaldybės, kurioje bus įgyvendinamas projektas,
teritorijoje mokamų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatyta, kad
tiesiogiai su investicijų projektu susijusiose naujai sukurtose darbo
vietose numatomas mokėti vidutinis darbo užmokestis yra didesnis
(proc.) už vidutinį darbo užmokestį savivaldybės teritorijoje, kurioje
bus įgyvendinamas projektas. Kuo didesnis skirtumas (proc.) tarp
vidutinio savivaldybės, kurios teritorijoje bus įgyvendinamas
projektas, darbo užmokesčio ir numatomo mokėti vidutinio darbo
užmokesčio tiesiogiai su investicijų projektu susijusiose naujai
sukurtose darbo vietose, tuo daugiau balų bus skiriama.

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną) projektų
atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos kriterijaus
pavadinimas:

7. Santykis tarp pareiškėjo privačių investicijų sumos ir
prašomos finansavimo sumos (proc.) yra didesnis.

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetas bus teikiamas tiems projektams, kurių santykis tarp
pareiškėjo privačių investicijų sumos ir prašomos finansavimo
sumos (projekto vertės) bus didesnis, suteikiant balus pagal
tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos
įmonės, vidutinės įmonės.
Skaičiuojama pagal formulę:
Y=(X/P) x 100 proc.
Kur,
Y – privačių investicijų dalis į projektą (proc.).
X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos (Eur).
P – prašomo finansavimo suma (Eur).

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

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

8. Pareiškėjas sukurs tiesiogiai su investicijų projektu
susijusias naujas darbo vietas ir išlaikys šias darbo vietas
ne mažiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Prioritetas bus teikiamas tiems projektams, kuriuose
pareiškėjas sukurs daugiau tiesiogiai su investicijų projektu
susijusių naujų darbo vietų ir išlaikys šias darbo vietas ne
mažiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo.

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

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

9. Projektą numatoma įgyvendinti apskrityse, kuriose,
remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento
Oficialiosios statistikos portalu, yra didesnis nedarbo lygis.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kurie bus
įgyvendinami apskrityse, kuriose, remiantis Lietuvos
Respublikos
statistikos
departamento
Oficialiosios
statistikos portalu http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniurodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=70e1de4ffb99-42aa-b817-ce9bbc8ef1ea, yra didesnis nedarbo lygis.

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną) projektų
atrankos kriterijus

Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

10. Projektas prisideda prie konkrečios Integruotų teritorijų
vystymo programos (toliau – ITVP) tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Prioritetas bus teikiamas projektams, kurie prisidės prie
konkrečios ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Bus
vertinama, ar projektas yra įgyvendinamas tikslinėje
teritorijoje arba su tiksline teritorija susietoje teritorijoje ir
prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto
rezultato rodiklio pasiekimo.

