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NUTARIMAS 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–

2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai 

atlikti (toliau – Stebėsenos komitetas) 2013 m. balandžio 30 d. posėdžio (organizuoto taikant rašytinę 

procedūrą) protokoliniu sprendimu Nr. 37P-3 (41), Stebėsenos komitetas n u t a r i a : 

 

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.  



 2 

4. Finansinio tarpininko siūlomas valdymo mokestis.* 
* Pirmenybė teikiama mažiausiam valdymo mokesčiui. 

 

2. 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–

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* 
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* 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėsenos komiteto pirmininkė    Loreta Maskaliovienė 

 


