FORMAI PRITARTA
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d
įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“,
2015 m. birželio 30 d. protokolu Nr. 20

HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ TAIKYMO ANALIZĖ
I.
Nr.
1.

MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖ:
Klausimas
Ar projektų finansavimo sąlygų aprašo
(toliau – PFSA) numatytose intervencijų
srityse (naudos gavėjų grupėje) yra
susiduriama su moterų ir vyrų nelygybe?

Atsakymas
Taip
Ne

Atsakymą pagrįsti.

Ar intervencijos naudos gavėjų grupė turi
(gali turėti) specialiųjų, su moterų ir vyrų
lygybe susijusių poreikių?

2.

Jei taip, paaiškinti, ar į juos buvo
atsižvelgta rengiant PFSA? Jei
neatsižvelgta, kodėl nebuvo į juos
atsižvelgta?

Pastabos
PFSA nenumatoma
apribojimų, kurie turėtų
neigiamą poveikį lyčių
lygybės principo
įgyvendinimui. Asmens
teisių turėti kuo geresnę
sveikatą lygybė, nesvarbu
kokios jis būtų lyties, rasės,
socialinės padėties ir
profesijos, sveikatinimo
veiklos reguliavimo
principas yra įtvirtintas
Sveikatos sistemos įstatyme
(5 str. 1 d. 3) p.)

Taip
Ne
Netaikoma

Šis klausimas netaikomas, jei į prieš tai
esantį klausimą atsakoma neigiamai.
II.

Nr.
3.

NEDISKRIMINAVIMAS IR UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPO
TAIKYMAS:
Klausimas
Ar PFSA numatytose intervencijų srityse
(naudos gavėjų grupėje) yra susiduriama
su diskriminavimu dėl rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus,
negalios, lytinės orientacijos, etninės
priklausomybės, religijos?

Atsakymas
Taip
Ne

Pastabos
PFSA nenumatoma
apribojimų, kurie turėtų
neigiamą poveikį
nediskriminavimo principo
įgyvendinimui. Asmens
teisių turėti kuo geresnę
sveikatą lygybė, nesvarbu
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Atsakymą pagrįsti.

Ar intervencijos naudos gavėjų grupė
turi (gali turėti) specialiųjų, su
nediskriminavimu susijusių poreikių
(įskaitant specialiuosius poreikius,
kuriuos padėtų išspręsti universalaus
dizaino principo taikymas)?

4.

kokios jis būtų lyties, rasės,
tautybės, pilietybės
socialinės padėties ir
profesijos, sveikatinimo
veiklos reguliavimo
principas yra įtvirtintas
Sveikatos sistemos įstatyme
(5 str. 1 d. 3 p.)
Taip
Ne
Netaikoma

Jei taip, ar į juos buvo atsižvelgta
rengiant PFSA? Jei neatsižvelgta, kodėl
nebuvo į juos atsižvelgta?
Šis klausimas netaikomas, jei į prieš tai
esantį klausimą atsakoma neigiamai.
Ar PFSA yra nustatyti reikalavimai,
užtikrinantys, kad projektuose kuriama
infrastruktūra turi būti pritaikyta visoms
visuomenės grupėms (atnaujinant viešąją
infrastruktūrą šie reikalavimai yra
privalomi)? Jei reikalavimai nenustatyti,
paaiškinti, kodėl nenustatyti.

5.

Taip
Ne

Įgyvendinant priemonę
infrastruktūra nebus
kuriama.

Netaikoma

Šis klausimas netaikomas, jei
projektuose nebus kuriama
infrastruktūra.
III.
Nr.
6.

DARNUS VYSTYMASIS:

Klausimas
Ar PFSA nustatyti papildomi darnaus
vystymosi reikalavimai ir galimi
proaktyvūs veiksmai, skatinantys darnaus
vystymosi įgyvendinimą?
Jeigu ne, paaiškinti kodėl.

Atsakymas
Taip
Ne

Pastabos
Ne. PFSA nėra numatyta
veiklų,
kurios
turėtų
neigiamą poveikį darnaus
vystymosi
principo
įgyvendinimui.
Visuomenės sveikata ir jos
stiprinimas yra vienas iš
darnios plėtros prioritetų,
tad visi Sveikatos apsaugos
ministerijos
numatyti
įgyvendinti veiksmai bei
priemonės siekiant išlaikyti
gerą
šalies
gyventojų
sveikatą prisideda prie
darnios plėtros principų
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įgyvendinimo.
Ar yra galimybė PFSA nustatyti
reikalavimus vykdyti aplinkai palankius
(žaliuosius) pirkimus?

7.

Jeigu ne, paaiškinti kodėl.

Taip
Ne
Netaikoma

(Šis klausimas taikomas, jei pareiškėjas (ai) yra Vyriausybės įstaigos ir kitos
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
atskaitingos valstybės institucijos ir
įstaigos, Ministro Pirmininko tarnyba,
ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir
kitos ministerijoms pavaldžios valstybės
institucijos ir įstaigos.)
IV.
Nr.
8.

JAUNIMAS:

Klausimas
Ar pagal PFSA atsižvelgiant į naudos
gavėjų grupę yra numatytos priemonės
aktualioms jaunimo problemoms spręsti?

Atsakymas
Taip
Ne

Jei ne, paaiškinti, kodėl tokios priemonės
PFSA nenumatytos.

V.
Nr.
9.

10.

PFSA privalomi
reikalavimai vykdyti
aplinkai palankius
(žaliuosius) pirkimus –
nenustatyti. Pagal priemonę
numatytoms veikloms
įgyvendinti, nenumatoma
vykdyti žaliųjų pirkimų.

Pastabos
PFSA yra orientuotas į
tikslinę gyventojų grupę –
vaikus (iki 18 metų), visos
priemonės numatytos
aktualioms jaunimo
sveikatos problemoms
spręsti.

BENDRIEJI KLAUSIMAI:
Klausimas
Ar rengiant PFSA buvo konsultuojamasi
su moterų ir vyrų lygybės ir
nediskriminavimo (įskaitant universalaus
dizaino principą), darnaus vystymosi ir
jaunimo srityse dirbančiomis valstybės
institucijomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis, ekspertais, taip pat
asociacijomis ir pan.?
Ar PFSA yra numatyta galimybė
įgyvendinti viešinimo veiklas, susijusias
su horizontaliųjų principų taikymo
projekte viešinimu?
Jei ne, paaiškinti.

Atsakymas
Taip
Ne

Taip
Ne

Pastabos
Ne, nebuvo poreikio,
atsižvelgiant į PFSA
nurodytas tikslines grupes,
numatomas vykdyti veiklas.

Ne, papildomi reikalavimai
dėl horizontaliųjų principų
taikymo projekte viešinimo
PFSA nenumatyti. PFSA
nenumatyta, kad projektai
turi aktyviai prisidėti prie
horizontaliųjų principų
įgyvendinimo.
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