
 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. spalio 14 d. 
 

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

institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 3.2.1. konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

NR. 03.2.1-LVPA-V-816 „Tarptautiškumas LT“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 2,9 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Remiama veikla – aukštos kokybės konsultacijų eksporto 

klausimais labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – 

MVĮ) grupėms, siekiant skatinti naujų eksporto rinkų paiešką 

ir esamų rinkų plėtrą: 

1.3.1. užsienio ekspertų (vienos srities specialistų, galinčių 

veikti skirtingose rinkose) ir atstovų (veikiančių įvairiose 

srityse, bet vienoje rinkoje) konsultacijos Lietuvos MVĮ 

grupėms Lietuvoje ir užsienyje, ieškant galimų pirkėjų  

tikslinėse užsienio rinkose; 

1.3.2. konsultacijos MVĮ grupėms apie rinkų pažinimo ir 

analizės priemones, eksporto plėtros ir užsienio klientų 

paieškos klausimais;  

1.3.3. konsultacijos dėl verslo klasterių kūrimo MVĮ, kurios 

dar nėra susibūrusios į klasterį, grupėms, kurių veiklos 

orientuotos kurti bendrus produktus ir siekti bendro eksporto 

augimo. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

X ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma 

projektams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros 

fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 
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Europos socialinio fondo); 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai 

finansuojami iš Europos socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių priemonių atveju): X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas turi atitikti Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 

4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – 

Eksporto plėtros gairės), 27, 27.2 punktų 27.2.5 papunktį bei 28 punktą.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas, jo veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Eksporto plėtros 

gairių 27.2 punkto „skatinti užmegzti verslo ryšius“ 27.2.5 papunktį „teikti aukštos 

kokybės konsultacijas eksporto klausimais mažosioms ir vidutinėms įmonėms, siekiant 

skatinti naujų eksporto rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą per tikslines priemones 

(užsienio platintojų ir agentų kvietimas į Lietuvą, analitinės konsultacijos apie rinkų 

pažinimo šaltinius ir priemones, užsienio ekspertų (atstovų) konsultacijos potencialių 

užsienio klientų paieškos klausimais, eksporto centro vadybininkų konsultacijos įmonių 

grupėms užsienio klientų paieškos klausimais, konsultacijos dar neeksportuojančioms 

įmonėms ieškant pirmojo užsienio kliento, fasilitacinės konsultacijos dėl klasterių 

kūrimo“ bei 28 punktą „VšĮ „Versli Lietuva“.  

Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 

27 punkto „Numatomos tokios eksporto plėtros į prioritetines eksporto rinkas, išskyrus 

rinkas valstybių, taikančių embargą, bet tik tiems eksportuojamiems iš Lietuvos 

Respublikos produktams ir paslaugoms, kuriems jos taiko šią priemonę, skatinimo 

veiklos...“ nuostatos įgyvendinimo. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama, vadovaujantis 
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Ūkio ministerijos interneto svetainėje pateikta informacija apie valstybes, taikančias 

embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Eksporto plėtros gairėse 

numatytų eksporto plėtros skatinimo veiklų ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkrečiu uždaviniu 

„Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ siektinus tikslus. 

Nebus remiamos konsultacijos dėl eksporto skatinimo valstybėse, taikančiose embargą 

eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projekto veiklos turi atitikti Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu  

Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ 

(toliau – Eksporto plėtros gairės), 17 punkto nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama ar projekto veiklos atitinka Eksporto plėtros gairių 17 punkto nuostatas – 

„Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros tikslai: išlaikyti turimas eksporto pozicijas 

užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės 

pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą“. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Eksporto plėtros gairėse 

numatytų eksporto plėtros skatinimo tikslų ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkrečiu uždaviniu 

„Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ siektinus tikslus. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Pareiškėjo patirtis teikiant aukštos kokybės konsultacijas eksporto skatinimo 

klausimais.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi patirtį teikti aukštos kokybės 

konsultacijas eksporto skatinimo klausimais. Aukštos kokybės konsultacija yra tokia 

konsultacija, kurią teikia atitinkamos kompetencijos asmuo, kuris gali būti pareiškėjo 

darbuotojas (t. y. darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais), pavaldumo 

(subordinacijos) ar kitais teisiniais santykiais su pareiškėju susijęs asmuo.  
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Konsultacijas eksporto klausimais teikiančio asmens kompetencija turi tenkinti šiuos 

reikalavimus:  

 Asmuo turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. 

 Asmuo per paskutinius tris metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 20 veikiančių 

MVĮ, priklausančių Eksporto plėtros gairių 22 punkte nurodytiems sektoriams, ir 

turi būti teikęs ne mažiau kaip 600 valandų konsultacijų eksporto skatinimo 

klausimais. 

 Asmuo turėti ne mažiau kaip dešimties įmonių, konsultuotų eksporto  skatinimo 

klausimais, teigiamus atsiliepimus (vertinimus).  

Šitie reikalavimai yra taikomi visai pareiškėjo suformuotai projektą vykdančių asmenų 

komandai. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1. konkretaus uždavinio „Padidinti 

MVĮ tarptautiškumą“ tikslų įgyvendinimo, remiant aukštos kokybės konsultacijų 

eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo teikimą tikslinėms grupėms 

veikiančioms MVĮ arba jų grupėms.  

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 4. Pareiškėjas užtikrina, kad konsultacijos bus teikiamos MVĮ grupei, o visi 

galutiniai naudos gavėjai bus veikiančios MVĮ.  

  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu ir projekto įgyvendinimo metu pareiškėjas užtikrina, kad 

visos jo teikiamos konsultacijos eksporto skatinimo klausimais yra skirtos veikiančių 

MVĮ grupėms, o visi galutiniai naudos gavėjai yra MVĮ.  

1. Vertinant paraišką būtina įsitikinti, kad pareiškėjas pats teiks konsultacijas MVĮ, 

kurios vykdo nuolatinę ūkinę komercinę veiklą, grupėms.  

Tikrinama pagal pareiškėjo paraiškoje pateiktą informaciją ir priemonės finansavimo 

sąlygų aprašo priede „Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos 

kriterijams įvertinti“ esančią informaciją. 

2. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas, prieš suteikdamas konsultacijas, 

turi įsitikinti, kad galutinis naudos gavėjas yra MVĮ.  

Tikrinama pagal galutinio naudos gavėjo pateiktą informaciją, taip pat kitą viešai 

prieinamą informaciją. 
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Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1. konkretaus uždavinio „Padidinti 

MVĮ tarptautiškumą“ tikslų įgyvendinimo, remiant aukštos kokybės konsultacijų 

eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo teikimą tikslinėms 

veikiančių MVĮ grupėms. 

Kriterijumi siekiama užtikrinti, kad aukštos kokybės konsultacijas eksporto skatinimo 

klausimais gaus jau veikiančios MVĮ. 
 
 
 
Ūkio viceministrė                   Rasa Noreikienė 
                (parašas) 


