PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo teikianti
institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kitos ministerijos
administruojamos
priemonės, kuriomis
siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

8.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti bendruomenėje
teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės
globos prie bendruomeninių paslaugų“ priemonė:
08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“

Veiksmų programos
Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka:
įgyvendinimo priemonės investicijos į infrastruktūrą“
kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų ES
fondų lėšų suma:

32,7 mln. EUR

Projektų atrankos
būdas:

Valstybės projektų planavimas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pagal priemonę
Socialinių
paslaugų
infrastruktūros
(pavyzdžiui,
remiamos veiklos: savarankiško arba grupinio gyvenimo namų, apsaugoto
būsto, specializuotų slaugos ir globos namų,
bendruomeninių vaikų globos namų, dienos centrų,
socialinės reabilitacijos įstaigų), reikalingos neįgaliųjų,
turinčių proto ir (ar) psichinę negalią, ir likusių be tėvų
globos vaikų socialinės globos namų pertvarkos procesui
įgyvendinti, kūrimas ir plėtra
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Galimi pareiškėjai:

Savivaldybių administracijos, biudžetinės įstaigos, viešosios
įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos,
labdaros ir paramos fondai

Galimi partneriai:

Savivaldybių administracijos, biudžetinės įstaigos, viešosios
įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos,
labdaros ir paramos fondai

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Papildomi reikalavimai netaikomi

Siekiami rezultatai:

„Neįgalių asmenų, gaunančių paslaugas
bendruomenėje, dalis nuo visų neįgaliųjų, gaunančių
socialines paslaugas“

80 %

„Globojamų (rūpinamų) vaikų, gaunančių socialinės
globos paslaugas bendruomenėje, dalis nuo visų
globojamų (rūpinamų) vaikų“

73 %

„Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros
objektai“

74
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Specialiojo projektų atrankos kriterijaus nustatymas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektai turi atitikti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų
globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14
d. įsakymu Nr. A1-83 (toliau – Veiksmų planas), 13.1.1 ir (ar) 13.3.9
papunkčių nuostatas ir 3 priedą

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar:
• projektų veiklos atitinka Veiksmų plano pirmojo tikslo uždavinių
įgyvendinimo pagrindines kryptis, nurodytas Veiksmų plano 13.1.1
ir (ar) 13.3.9 papunkčiuose;
• projektų pareiškėjai ir jų projektams įgyvendinti numatytos lėšų
sumos atitinka Veiksmų plano 3 priedą
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Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų keitimo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“

Kitos ministerijos
administruojamos
priemonės, kuriomis
siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

7.3.4. uždavinio: „Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo
sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių galimybių bei
nediskriminavimo dėl amžiaus, negalios ir kitų pagrindų principų
taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti diskriminavimo
apraiškas“ priemonė:
07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma:

0,72 mln. EUR

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Remiamos veiklos, skirtos moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui vietos
savivaldos lygmeniu stiprinti: švietimo ir mokymo veiklos, metodinės
medžiagos rengimas, adaptavimas ir konsultavimas, mokymų
programų rengimas, visuomenės informavimo kampanijos,
viešinimo renginiai, tyrimai, stebėsena ir vertinimas, keitimasis
patirtimi Lietuvoje ir užsienyje
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Galimas pareiškėjas:

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Galimi partneriai:

Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos statistikos
departamentas, nevyriausybinės organizacijos

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Papildomi reikalavimai netaikomi

Siekiami rezultatai:

„Dalis asmenų, kurie praktikoje taiko žinias ir
įgūdžius, įgytus dalyvaujant renginiuose,
skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei
diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje“

25 %

„Renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę
2500
bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje, dalyvavę
asmenys“
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Specialiojo projektų atrankos kriterijaus keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektai turi atitikti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–
2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017
metams, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-199 (toliau – Veiksmų
planas), 6.4 priemonę „Stiprinti moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą
vietos savivaldos lygmeniu“.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama projekto atitiktis Veiksmų plano 6.4 priemonei „Stiprinti
moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą vietos savivaldos lygmeniu“ (toliau –
Veiksmų plano priemonė), projekto vykdytojo atitiktis Veiksmų plano
priemonėje nurodytam atsakingam vykdytojui ir partnerių atitiktis
Veiksmų plano priemonėje nurodytoms kitoms įgyvendinančiosioms
institucijoms.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas taip pat ir projekto
įgyvendinimo metu.

