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SIŪLOMA: 

 

1. Patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. 

liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 1 d. 

Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2012)3491, 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 

paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės „JESSICA 

kontroliuojantysis fondas“ remtinoms veikloms – JESSICA kontroliuojančiojo fondo valdomų finansų 

inžinerijos priemonių, kuriomis bus pagerintos daugiabučių namų atnaujinimo projektų finansavimo 

sąlygos, įgyvendinimui (Kriterijai skirti atrinkti finansiniams tarpininkams pagal IV kvietimą. Kvietimo 

suma – 207 mln. Lt) – naujuosius specialiuosius bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų 

lėšų projektų (toliau – projektų) atrankos kriterijus ir jų paaiškinimus: 
 

Nauji specialieji atitikties projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 

 

1. Pareiškėjo tinkamumas įgyvendinti finansų inžinerijos priemones.* 

* Pareiškėjas privalo užtikrinti atitiktį teisės aktų finansų įstaigai keliamiems reikalavimams, kaip tai 

nustato Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 91-3891). 

 

Nauji specialieji prioritetiniai projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 

 

1. Finansinio tarpininko organizaciniai, administraciniai, rizikos valdymo ir paskolų 

susigrąžinimo pajėgumai, paskolų stebėsenos ir atsiskaitymo procedūros bei atitinkama 

patirtis.* 

* Pirmenybė teikiama:  

- profesionaliems, patikimiems ir nepriklausomiems organizaciniams, administraciniams, rizikos 

valdymo ir paskolų susigrąžinimo pajėgumams, efektyvioms finansų inžinerijos priemonės 

valdymo struktūroms, aiškioms ir efektyvioms paskolų stebėsenos ir atsiskaitymo procedūroms; 

- finansinio tarpininko turimai patirčiai paskolų daugiabučių namų atnaujinimui finansuoti teikimo 

ir ES fondų administravimo srityse. 

2. Finansinio tarpininko investavimo strategija.* 
* Pirmenybė teikiama aiškiai ir pagrįstai finansų inžinerijos priemonės valdymo metodologijai, 

aiškioms ir patikimoms bendradarbiavimo ir pasitraukimo strategijoms.  

3. Finansinio tarpininko rizikos prisiėmimas.* 

* Pirmenybė teikiama didesnei finansinio tarpininko prisiimamos rizikos daliai.  

4. Finansinio tarpininko siūlomas valdymo mokestis.* 

* Pirmenybė teikiama mažiausiam valdymo mokesčiui. 
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Argumentai: 

2013 m. kovo 15 d. Aplinkos ministerija, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra ir savivaldybės 

pasirašė partnerystės sutartis dėl daugiabučių namų renovacijos pagal priemonės Nr. VP3-1.1-AM-01-V 

„JESSICA kontroliuojantysis fondas“ naująjį įgyvendinimo modelį, pagal kurį paskolas gali imti 

bendrojo naudojimo objektų valdytojai. Atsižvelgiant į tai, kad numatoma skelbti naują kvietimą 

finansiniams tarpininkams atrinkti, būtina patvirtinti naujus specialiuosius atitikties ir prioritetinius 

projektų atrankos kriterijus, kurie suteiktų galimybę finansinių tarpininkų atrankoje dalyvauti 

platesniam pareiškėjų ratui (t.y. ne tik bankams, bet ir kitoms finansų įstaigoms). 

Šiuo metu savivaldybės jau vykdo 840 daugiabučių namų atnaujinimo investicinių planų 

rengimo pirkimus. Planuojama, kad minėtų daugiabučių namų atnaujinimo darbai prasidės jau 2013 m. 

liepos mėnesį, todėl iki to laiko būtina turėti atrinktus finansinius tarpininkus. Atsižvelgiant į tai, kad 

finansinių tarpininkų atranka užtrunka mažiausiai 2 mėnesius, būtina nedelsiant skelbti kvietimą jiems 

atrinkti. Kvietimo vertė – 207 mln. lt. 

 

 

NUTARTA: 

 

1. Patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. 

liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 1 d. 

Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2012)3491, 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 

paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės „JESSICA 

kontroliuojantysis fondas“ remtinoms veikloms – JESSICA kontroliuojančiojo fondo valdomų finansų 

inžinerijos priemonių, kuriomis bus pagerintos daugiabučių namų atnaujinimo projektų finansavimo 

sąlygos, įgyvendinimui (Kriterijai skirti atrinkti finansiniams tarpininkams pagal IV kvietimą. Kvietimo 

suma – 207 mln. Lt) – naujuosius specialiuosius bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų 

lėšų projektų (toliau – projektų) atrankos kriterijus ir jų paaiškinimus: 
 

Nauji specialieji atitikties projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 

 

1. Pareiškėjo tinkamumas įgyvendinti finansų inžinerijos priemones.* 

* Pareiškėjas privalo užtikrinti atitiktį teisės aktų finansų įstaigai keliamiems reikalavimams, kaip tai nustato 

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 91-3891). 

 

Nauji specialieji prioritetiniai projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 

 

1. Finansinio tarpininko organizaciniai, administraciniai, rizikos valdymo ir paskolų susigrąžinimo 

pajėgumai, paskolų stebėsenos ir atsiskaitymo procedūros bei atitinkama patirtis.* 

* Pirmenybė teikiama:  

- profesionaliems, patikimiems ir nepriklausomiems organizaciniams, administraciniams, rizikos valdymo 

ir paskolų susigrąžinimo pajėgumams, efektyvioms finansų inžinerijos priemonės valdymo struktūroms, 

aiškioms ir efektyvioms paskolų stebėsenos ir atsiskaitymo procedūroms; 

- finansinio tarpininko turimai patirčiai paskolų daugiabučių namų atnaujinimui finansuoti teikimo ir ES 

fondų administravimo srityse. 

2. Finansinio tarpininko investavimo strategija.* 
* Pirmenybė teikiama aiškiai ir pagrįstai finansų inžinerijos priemonės valdymo metodologijai, aiškioms ir 

patikimoms bendradarbiavimo ir pasitraukimo strategijoms.  

3. Finansinio tarpininko rizikos prisiėmimas.* 

* Pirmenybė teikiama didesnei finansinio tarpininko prisiimamos rizikos daliai.  

4. Finansinio tarpininko siūlomas valdymo mokestis.* 
* Pirmenybė teikiama mažiausiam valdymo mokesčiui. 
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Iš 33 Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 

metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti 

(toliau – Stebėsenos komitetas) narių balsavime dalyvavo 32 nariai: 

1. Loreta Maskaliovienė – Finansų ministerija; 

2. Ramūnas Dilba – Finansų ministerija; 

3. Gintaras Adžgauskas – Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas; 

4. Rita Armonienė – Ūkio ministerija; 

5. Aušra Baliukonienė – Finansų ministerija; 

6. Adolfas Baublys – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto institutas; 

7. Sigitas Besagirskas – Lietuvos pramonininkų konfederacija; 

8. Rimantas Čapas – Lietuvos savivaldybių asociacija; 

9. Gediminas Černiauskas – Sveikatos apsaugos ministerija; 

10. Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai; 

11. Erika Furman – Kūlturos ministerija; 

12. Saulius Gaigalas – Ministro Pirmininko tarnyba; 

13. Danguolė Grigolovičienė – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 

14. Tomas Gulbinas – Užsienio reikalų ministerija; 

15. Saulius Kerza – Susisiekimo ministerija; 

16. Algis Krupavičius – Lietuvos mokslo taryba; 

17. Edgaras Leichteris – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“; 

18. Vaidotas Levickis – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija; 

19. Vaidotas Nikžentaitis – Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos; 

20. Raimondas Paškevičius – Švietimo ir mokslo ministerija; 

21. Almantas Petkus – Aplinkos ministerija; 

22. Arūnas Grumadas  – Vidaus reikalų ministerija; 

23. Loreta Senkutė – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; 

24. Marius Skarupskas – Ūkio ministerija; 

25. Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerija; 

26. Kęstutis Navickas – Aplinkosaugos koalicija; 

27. Jūratė Šeduikienė – Moterų informacijos centras; 

28. Rimantas Šidlauskas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija; 

29. Danutė Šlionskienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija; 

30. Aivaras Tušas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

31. Ieva Žilionienė – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos; 

32. Kęstutis Štaras – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga. 

 

 „UŽ“ balsavo 32 Stebėsenos komiteto nariai, „PRIEŠ“ – nėra. 

 

 

SIŪLOMA: 

 

Ūkio ministerijos pasiūlymai: 

 

1. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. 

liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. liepos 25 d. 

Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2012)5383 (toliau – Ekonomikos augimo veiksmų programa), 1 

prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra“ priemonės „Inogeb LT–1“ remiamoms veikloms – modernių technologijų ir 

inovacijų populiarinimas, visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumo ugdymas, inovacijų partnerystės 

skatinimas, inovacijų paramos paslaugų paklausos didinimas (pavyzdžiui, viešo pobūdžio informacinės 

medžiagos (taip pat garso ir vaizdo) kūrimas, rengimas ir sklaida arba kūrimo, rengimo ir sklaidos 

organizavimas ar koordinavimas, viešo pobūdžio informacijos portalų, duomenų bazių kūrimas ar jų 

turinio informacinis palaikymas, dalyvavimas panašią veiklą plėtojančių užsienio ar tarptautinių 

organizacijų projektuose); inovacijų paramos paslaugų, skirtų konkretiems naudos gavėjams, teikimas 

http://www.ukmin.lt/lt/kontaktai/funkcijos/51ES.php
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šiose srityse: technologiniai auditai, technologijų apžvalgos, rinkos analizės ir naujų produktų 

rinkodara, technologijų perdavimas ir perėmimas, inovacijų partnerių paieška, konsultavimas 

intelektinės (pramoninės) nuosavybės teisių apsaugos klausimais; konsultavimas MTTP projektų 

klausimais, konsultavimas naujų produktų pateikimo į rinką (testavimo, sertifikavimo, ženklinimo, kita) 

klausimais, konsultavimas MTTP ir inovacinių projektų finansavimo šaltinių paieškos ir pasirinkimo 

klausimais, konsultavimas šiuolaikiškų vadybos metodų diegimo klausimais, konsultavimas naujų 

inovacinių įmonių steigimo klausimais – specialiųjų bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos 

fondų lėšų projektų (toliau – projektų) atrankos kriterijų ir jų paaiškinimų pakeitimą: 

 

Specialiųjų atitikties projektų atrankos kriterijų ir jų paaiškinimų pakeitimai: 

 

1. Projektas turi atitikti Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1047, nuostatas. 

Projektas turi atitikti Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 163 (Žin., 2010, Nr. 23-1075), 

įgyvendinimo priemonę, nurodytą Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos įgyvendinimo 

2010–2013 metų priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-750/V-1692 (Žin., 

2010, Nr. 121-6192; 2011, Nr. 20-1003).* 
* Projektai turi prisidėti prie Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos 4 uždavinio „Skatinti 

inovacijas ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinę (technologinę) plėtrą (MTEP), plėtojant privataus ir viešojo 

sektorių partnerystę bei sudarant privataus verslo investavimo į MTEP paskatas“ 35 priemonės  „Teikti finansinę 

paramą viešosioms inovacijų paramos paslaugoms teikti inovacinės veiklos versle dalyviams" įgyvendinimo. 

Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos 23.2.2 punkte 

nurodyto tikslo strategijos tikslo „Ugdyti kūrybingą ir inovatyvią visuomenę“ uždavinio „Skatinti įvairių 

lygmenų ugdymo ir privataus sektorių verslumą“ priemonių įgyvendinimo plano 2.2.1. priemonę „Teikti 

finansavimą inovacijų paramos įstaigų inicijuojamiems inovacijų populiarinimo, visuomenės, ypač 

jaunimo, kūrybiškumo ugdymo, inovacijų partnerystės skatinimo ir inovacijų paramos paslaugų teikimo 

projektams įgyvendinti“. 

3. Pareiškėjas turi ne mažesnę nei 1 3 metų patirtį vykdant pagal šią priemonę remtinas veiklas* 
* Tikslas – remti realios inovacijų paramos paslaugų teikimo patirtį turinčius juridinius asmenis.  

5. Projektas turi atitikti pareiškėjo 3 metų veiklos strategiją.* 
*Tikslas – skatinti pareiškėjus vykdyti tas projekto veiklas, kurios orientuotos į strategijoje numatytų  

tikslų ir uždavinių pasiekimą. 

 

Specialiųjų prioritetinių projektų atrankos kriterijų ir jų paaiškinimų pakeitimai: 

 

2. Projekto kompleksiškumas ir rezultatyvumas* 
* Siekiama paskatinti projektus, kuriuose derinamos neekonominės ir ekonominės veiklos, užtikrinamas veiklų 

papildomumas, siūlomas konkretus veiklų derinys, leidžiantis užtikrinti didesnį rezultatyvumą. Rezultatyvumas 

turi būti išreikštas aiškiais ir pamatuojamais stebėsenos rodikliais.   

5. Projekto orientacija į naujų inovatyvių technologinių įmonių (start-up, spin-off) steigimuisi ir (ar) 

plėtrai suaktyvinti skirtas veiklas.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, orientuotiems į naujų inovatyvių technologinių įmonių steigimuisi ir (ar) 

plėtrai suaktyvinti skirtas veiklas. 

6. Projekto orientacija į specifines, aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų įmonių steigimuisi ir 

plėtrai skirtas, veiklas* 
* Prioritetas bus suteikiamas projektams, orientuotiems į specifines, aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų

1
 

įmonių steigimuisi ir plėtrai skirtas, veiklas. 

                                                 
1
 Pagal nacionalinį Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) patvirtintą LR statistikos departamento 

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. reglamentu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877) prie aukštų ir vidutiniškai 

aukštų technologijų priskiriama: chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20); pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir 

farmacinių preparatų gamyba (21);  kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26); elektros įrangos gamyba (27); 

niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28); variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 

(29); kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30); medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų 

gamyba (32.5).  
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7. 6. Projekto veiklų  ekonominis savarankiškumas (self-sustainability) pasibaigus projektui* 
* Papildomi prioritetiniai balai bus suteikiami tik tuo atveju, jei  pareiškėjas sugeba pagrįsti projekto veiklų 

ekonominį savarankiškumą, jam pasibaigus. 

8. 7. Projekto sąsajos su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Integruotų mokslo, studijų ir 

verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros programų įgyvendinimu.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kurių veiklos prisideda prie Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) 

kūrimo ir plėtros programų įgyvendinimo, t.y. projektai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

numatytų slėnių teritorijoje. 

8. Projekto indėlis skatinant šalies įmones aktyviau plėtoti MTTP ir  (ar) inovacijų veiklas.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, didinantiems įmonių investicijas į MTTP ir (ar) inovacijų veiklas, 

kuriant naujus produktus ir (ar) paslaugas. 

9. Projekto orientacija į technologijų perdavimui skirtas veiklas.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kuriais siekiama praktinio tyrimų žinių panaudojimo ir komercinimo.    

 

 

Argumentai: 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimas Nr. 1047, 

kuriuo patvirtinta Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programa, 

nebegalioja, Ūkio ministerija vietoj jos siūlo nurodyti aktualius strateginius dokumentus – Lietuvos 

inovacijų 2010-2020 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 

d. nutarimu Nr. 163, ir Lietuvos inovacijų 2010-2020 metų strategijos įgyvendinimo 2010-2013 metų 

priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-750/V1692.  

Taip pat Ūkio ministerija, įvertinusi ankstesnio priemonės kvietimo patirtį, siūlo pakoreguoti 

galiojančius ir patvirtinti naujus specialiuosius atitikties ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus, 

kurie užtikrins pareiškėjų teikiamų paslaugų kokybę, paskatins įmonių investicijas į MTTP ir 

inovacijas, kuriant naujus produktus ir paslaugas, bei tyrimų žinių praktinį panaudojimą ir komercinimą. 

 

NUTARTA: 

 

1. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. 

liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. liepos 25 d. 

Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2012)5383 (toliau – Ekonomikos augimo veiksmų programa), 1 

prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra“ priemonės „Inogeb LT–1“ remiamoms veikloms – modernių technologijų ir 

inovacijų populiarinimas, visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumo ugdymas, inovacijų partnerystės 

skatinimas, inovacijų paramos paslaugų paklausos didinimas (pavyzdžiui, viešo pobūdžio informacinės 

medžiagos (taip pat garso ir vaizdo) kūrimas, rengimas ir sklaida arba kūrimo, rengimo ir sklaidos 

organizavimas ar koordinavimas, viešo pobūdžio informacijos portalų, duomenų bazių kūrimas ar jų 

turinio informacinis palaikymas, dalyvavimas panašią veiklą plėtojančių užsienio ar tarptautinių 

organizacijų projektuose); inovacijų paramos paslaugų, skirtų konkretiems naudos gavėjams, teikimas 

šiose srityse: technologiniai auditai, technologijų apžvalgos, rinkos analizės ir naujų produktų 

rinkodara, technologijų perdavimas ir perėmimas, inovacijų partnerių paieška, konsultavimas 

intelektinės (pramoninės) nuosavybės teisių apsaugos klausimais; konsultavimas MTTP projektų 

klausimais, konsultavimas naujų produktų pateikimo į rinką (testavimo, sertifikavimo, ženklinimo, kita) 

klausimais, konsultavimas MTTP ir inovacinių projektų finansavimo šaltinių paieškos ir pasirinkimo 

klausimais, konsultavimas šiuolaikiškų vadybos metodų diegimo klausimais, konsultavimas naujų 

inovacinių įmonių steigimo klausimais – specialiųjų bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos 

fondų lėšų projektų (toliau – projektų) atrankos kriterijų ir jų paaiškinimų pakeitimą: 

 

Specialiųjų atitikties projektų atrankos kriterijų ir jų paaiškinimų pakeitimai: 

 

1. Projektas turi atitikti Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 163 (Žin., 2010, Nr. 23-1075), 

įgyvendinimo priemonę, nurodytą Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos įgyvendinimo 2010–
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2013 metų priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-750/V-1692 (Žin., 2010, Nr. 121-6192; 

2011, Nr. 20-1003).* 
* Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos 23.2.2 punkte nurodyto tikslo 

strategijos tikslo „Ugdyti kūrybingą ir inovatyvią visuomenę“ uždavinio „Skatinti įvairių lygmenų ugdymo ir 

privataus sektorių verslumą“ priemonių įgyvendinimo plano 2.2.1. priemonę „Teikti finansavimą inovacijų 

paramos įstaigų inicijuojamiems inovacijų populiarinimo, visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumo ugdymo, 

inovacijų partnerystės skatinimo ir inovacijų paramos paslaugų teikimo projektams įgyvendinti“. 

3. Pareiškėjas turi ne mažesnę nei 3 metų patirtį vykdant pagal šią priemonę remtinas veiklas* 
* Tikslas – remti realios inovacijų paramos paslaugų teikimo patirtį turinčius juridinius asmenis.  

5. Projektas turi atitikti pareiškėjo 3 metų veiklos strategiją.* 
*Tikslas – skatinti pareiškėjus vykdyti tas projekto veiklas, kurios orientuotos į strategijoje numatytų  tikslų ir 

uždavinių pasiekimą. 

 

Specialiųjų prioritetinių projektų atrankos kriterijų ir jų paaiškinimų pakeitimai: 

 

2. Projekto kompleksiškumas ir rezultatyvumas* 
* Siekiama paskatinti projektus, kuriuose derinamos neekonominės ir ekonominės veiklos, užtikrinamas veiklų 

papildomumas, siūlomas konkretus veiklų derinys, leidžiantis užtikrinti didesnį rezultatyvumą. Rezultatyvumas 

turi būti išreikštas aiškiais ir pamatuojamais stebėsenos rodikliais.   

5. Projekto orientacija į inovatyvių technologinių įmonių steigimuisi ir (ar) plėtrai suaktyvinti skirtas 

veiklas.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, orientuotiems į inovatyvių technologinių įmonių steigimuisi ir (ar) plėtrai 

suaktyvinti skirtas veiklas. 

6. Projekto veiklų  ekonominis savarankiškumas (self-sustainability) pasibaigus projektui* 
* Papildomi prioritetiniai balai bus suteikiami tik tuo atveju, jei  pareiškėjas sugeba pagrįsti projekto veiklų 

ekonominį savarankiškumą, jam pasibaigus. 

7. Projekto sąsajos su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Integruotų mokslo, studijų ir verslo 

centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros programų įgyvendinimu.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kurių veiklos prisideda prie Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) 

kūrimo ir plėtros programų įgyvendinimo, t.y. projektai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

numatytų slėnių teritorijoje. 

8. Projekto indėlis skatinant šalies įmones aktyviau plėtoti MTTP ir  (ar) inovacijų veiklas.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, didinantiems įmonių investicijas į MTTP ir (ar) inovacijų veiklas, kuriant 

naujus produktus ir (ar) paslaugas. 

9. Projekto orientacija į technologijų perdavimui skirtas veiklas.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kuriais siekiama praktinio tyrimų žinių panaudojimo ir komercinimo.    

 

 

Iš 33 Stebėsenos komiteto narių balsavime dalyvavo 32 nariai: 

1. Loreta Maskaliovienė – Finansų ministerija; 

2. Ramūnas Dilba – Finansų ministerija; 

3. Gintaras Adžgauskas – Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas; 

4. Rita Armonienė – Ūkio ministerija; 

5. Aušra Baliukonienė – Finansų ministerija; 

6. Adolfas Baublys – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto institutas; 

7. Sigitas Besagirskas – Lietuvos pramonininkų konfederacija; 

8. Rimantas Čapas – Lietuvos savivaldybių asociacija; 

9. Gediminas Černiauskas – Sveikatos apsaugos ministerija; 

10. Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai; 

11. Erika Furman – Kūlturos ministerija; 

12. Saulius Gaigalas – Ministro Pirmininko tarnyba; 

13. Danguolė Grigolovičienė – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 

14. Tomas Gulbinas – Užsienio reikalų ministerija; 

15. Saulius Kerza – Susisiekimo ministerija; 

16. Algis Krupavičius – Lietuvos mokslo taryba; 

http://www.ukmin.lt/lt/kontaktai/funkcijos/51ES.php
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17. Edgaras Leichteris – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“; 

18. Vaidotas Levickis – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija; 

19. Vaidotas Nikžentaitis – Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 

20. Raimondas Paškevičius – Švietimo ir mokslo ministerija; 

21. Almantas Petkus – Aplinkos ministerija; 

22. Arūnas Grumadas  – Vidaus reikalų ministerija; 

23. Loreta Senkutė – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; 

24. Marius Skarupskas – Ūkio ministerija; 

25. Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerija; 

26. Kęstutis Navickas – Aplinkosaugos koalicija; 

27. Jūratė Šeduikienė – Moterų informacijos centras; 

28. Rimantas Šidlauskas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija; 

29. Danutė Šlionskienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija; 

30. Aivaras Tušas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

31. Ieva Žilionienė – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos; 

32. Kęstutis Štaras – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga. 

 

 „UŽ“ balsavo 31 Stebėsenos komiteto narys, „PRIEŠ“ – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėsenos komiteto pirmininkė    Loreta Maskaliovienė 

 


