PRIEDAS
prie Komiteto 2017 m. gruodžio14 d.
posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44 P-8 (30)
Komitetas 2017 m. gruodžio 14 d. posėdyje patvirtino:
1. VP 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ AM administruojamos priemonės Nr. 05.3.2APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas“ projektų atrankos kriterijų keitimą ir nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi prisidėti prie Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“, 24 punkte numatytos vizijos ir (ar) 26
punkte numatyto bent vieno tikslo įgyvendinimo.
(Taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja
statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“,
„Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų valymo įrenginių
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“).
Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. vasario 1 d. LRV nutarimu Nr. 88 patvirtinta Vandenų
srities plėtros 2017–2023 metų programa, kuri įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d., šis kriterijus
taikomas projektams, kurie atrinkti iki 2017 m. vasario 9 d.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015
metų plėtros strategijos 24 punkte numatytos vizijos ir (ar) 26 punkte numatyto bent vieno tikslo įgyvendinimo:
1. tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumą ir gerinti jų kokybę;
2. tikslas – siekti apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti savivaldybės geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.
(Taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja
statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“,
„Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų valymo įrenginių
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“).*
* Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos projekto veiklos atitinka
savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo
priemones.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą.
(Taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja
statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“,
„Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų valymo įrenginių
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros inventorizacija“).*
* Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje projekto veiklos atitinka regiono plėtros
plano atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos
sritį.
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5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi prisidėti prie Vandenų srities plėtros
2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano
patvirtinimo”, 17 punkte nustatyto uždavinio ir 17.2 papunktyje nustatytos priemonės įgyvendinimo.
(Taikoma veiklai „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
inventorizacija“).*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos 17 punkte
nustatyto uždavinio – didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veiklos efektyvumą,
teikiamų paslaugų kokybę ir 17.2 papunktyje nustatytos priemonės – vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų inventorizaciją – įgyvendinimo.

6. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi prisidėti prie Vandenų srities plėtros
2017–2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d.
nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“, 79 punkte
nurodyto tikslo ir 80.1 papunktyje nustatyto uždavinio, įgyvendinimo.
(Taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“,
„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų surinkimo
tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja
statyba“).
Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. vasario 1 d. LRV nutarimu Nr. 88 patvirtinta Vandenų srities
plėtros 2017–2023 metų programa, kuri įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d., šis kriterijus taikomas
projektams, kurie atrinkti nuo 2017 m. vasario 10 d.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos 79 punkte
nurodyto tikslo ir 80.1 papunktyje numatyto uždavinio – plėtoti ir renovuoti geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo infrastruktūrą – įgyvendinimo.

2. VP 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.1
„Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“
SADM administruojamos priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-K-417 „Smurto artimoje aplinkoje
prevencija“ projektų atrankos kriterijų nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Valstybinės smurto artimoje
aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-182 (toliau – Veiksmų planas), 1.1.1, 1.1.2,
1.1.4, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.5, 2.1.9 papunkčiuose nurodytas priemones.*
* Vertinama projektų veiklų atitiktis Veiksmų plano 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.5, 2.1.9
papunkčiuose nurodytoms priemonėms.

2. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto kokybė: planuojama informacinė kampanija
ir jos įgyvendinimo priemonės.*
* Vertinant informacinę kampaniją ir jos įgyvendinimo priemones, turi būti įvertinti šie kokybiniai
aspektai:
– informacinės kampanijos inovatyvumas, strategiškumas, nuoseklumas;
– informacinės kampanijos aprašymo detalumas, aiškumas, nuoseklumas;
– informacinės kampanijos tikslų ir siekiamų rezultatų orientacija į visuomenės nuomonės pokytį, tikslų
atitikimas Veiksmų plano tikslams ir uždaviniams;
– numatytų viešinimo veiklų (priemonių) atitikimas informacinės kampanijos tikslams bei siekiamiems
rezultatams, jų pagrįstumas, inovatyvumas, įvairovė, patrauklumas, tarpusavio sąsajos ir papildomumas,
informacinių veiklų aprėptis, atskirų visuomenės grupių pasiekiamumas ir jo kiekybinė išraiška.
Atliekamas ekspertinis vertinimas, skiriant nuo 0 iki X balų. Vertinama paraiškoje ir paraiškos priede
pateikta informacija, taip pat kita viešai prieinama informacija.
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3. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas turi projektų įgyvendinimo patirties
smurto artimoje aplinkoje prevencijos, nukentėjusiųjų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo srityse.*
* Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jei pareiškėjas yra
įgyvendinęs projektus, finansuotus:
– valstybės biudžeto lėšomis ir įgyvendintus pagal Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos
ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2009 metų planą, Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos ir
jos įgyvendinimo priemonių 2010–2012 metų planą, Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos ir
jos įgyvendinimo priemonių 2013 metų planą, Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos
teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 m. programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą;
– Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės,
paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ lėšomis;
– Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų programos ir
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų finansavimo schemos
(Nevyriausybinių organizacijų fondo) lėšomis;
– Europos Komisijos lėšomis ir įgyvendintus pagal Europos Komisijos Daphne III programą (2007–2013
m.) (toliau – Daphne III programa);
– Europos Komisijos lėšomis ir įgyvendintus pagal Europos Komisijos Teisių, lygybės ir pilietiškumo
programą 2014–2020 m. laikotarpiu (toliau 2014–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa).
Daugiau balų skiriama pareiškėjui, kurio minėtų fondų (programų) lėšomis finansuotų įgyvendintų
projektų, kuriuose jis buvo pareiškėjas, yra daugiau. Skaičiuojant Daphne III programos ir 2014– 2020 m
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis finansuotus projektus, įtraukiami ir tie projektai, kuriuose
pareiškėjas dalyvavo ir kaip partneris.
Vertinant projekto atitiktį šiam kriterijui skaičiuojami minėtų fondų (programų) lėšomis finansuoti
projektai, kurie buvo sėkmingai įgyvendinti, t. y. buvo pasiekti suplanuoti rodikliai ir nebuvo fiksuota
reikšmingų pažeidimų. Reikšmingu pažeidimu laikomi pažeidimai, kurie pagal minėtų fondų (programų) lėšų
administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas yra susiję su nusikalstama ir (arba) korupcine veika
arba susiję su sisteminiu pažeidimu, kuris yra pasikartojančio pobūdžio ir padarytas dėl didelių projekto
vykdytojo trūkumų.
Vertinama informacija, pateikta paraiškos priede.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto kokybė: planuojami mokymai, seminarai,
supervizijos.*
* Vertinant suplanuotus mokymus, seminarus, supervizijas (toliau – mokymai), turi būti įvertinti šie
kokybiniai aspektai:
– mokymų organizavimo aprašymo detalumas, nuoseklumas, pagrįstumas;
– ar projekte planuojamų mokymų apimtys ir mokymų dalyvių teritorinė aprėptis viršija projektų
finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nustatytus minimalius reikalavimus;
– ar pasiūlytos papildomos (nei numatyta Apraše) mokymų temos;
– kiek tiksliai įvardytos ir pagrįstos tikslinės grupės, išnagrinėtos ir išsamiai aprašytos tikslinės grupės
problemos ir poreikiai (ypač supervizijų atveju), aprašytas ir pagrįstas adekvatus atstovavimas Apraše
nurodytoms tikslinėms grupėms;
– ar numatyti dalyvių motyvavimo ir įtraukimo į mokymus būdai, kiek jie gali būti veiksmingi;
– ar numatytos mokymų kokybės užtikrinimo priemonės, kiek jos gali būti veiksmingos;
– ar projekte numatyti pasiekti įgyvendinimo stebėsenos rodikliai viršija Apraše nustatytus reikalavimus;
– supervizijų organizavimo pagrįstumas, tinkamumas: dalyvių skaičius, trukmė, komandos formavimo
principai, ar numatyti supervizijų tęstinumo užtikrinimo būdai.
Vertinama informacija, pateikta paraiškoje ir paraiškos priede.
Atliekamas ekspertinis vertinimas, skiriant nuo 0 iki X balų.
Kriterijus pasirinktas siekiant kompleksiškai įvertinti projekto kokybę, t. y. planuojamų mokymų,
seminarų, supervizijų kokybinius aspektus.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) –
nevyriausybine (-ėmis) organizacija (-omis).*
* Paraiškos vertinimo metu prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuos pareiškėjas įsipareigoja
įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) – nevyriausybine (-ėmis) organizacija (-omis). Prioritetiniai balai
skiriami, jei partneris (-iai) atitinka šiuos reikalavimus:
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– yra įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikia ne trumpiau nei 3 metus iki paraiškos pateikimo
datos;
– jo steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo sandoryje arba veiklos nuostatuose), patvirtintuose ar
pakeistuose ne vėliau nei prieš 3 metus iki paraiškos pateikimo dienos, nurodyti pagrindiniai veiklos tikslai ir
uždaviniai yra smurto artimoje aplinkoje prevencija ir (arba) pagalbos teikimas smurtą artimoje aplinkoje
patyrusiems asmenims ir (arba) lyčių lygybės skatinimas ir (arba) moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas ir
(arba) moterų padėties gerinimas;
– jo organizacijoje ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos kiekvieną mėnesį
dirbo ne mažiau 4 (keturi) apdraustieji. Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio
socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Duomenys bus tikrinami vadovaujantis rekvizitai.vz.lt pateiktais
duomenimis;
– kartu su paraiška yra pateikta partnerio deklaracija, partnerio, kuris yra nevyriausybinė organizacija,
deklaracija bei jungtinės veiklos sutartis tarp pareiškėjo ir partnerio;
– jungtinės veiklos sutartyje aiškiai ir konkrečiai apibrėžta partnerio atsakomybė ir funkcijos projekte,
nurodytos partnerio planuojamos vykdyti projekto veiklos, siekiami rodikliai.
Daugiau balų skiriama pareiškėjui, jei jis įgyvendina projektą su didesniu skaičiumi partnerių –
nevyriausybinių organizacijų, kurios atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo organizacijos metinės pajamos 2015 m. ir
2016 m. yra ne mažesnės kaip 50 tūkst. eurų.*
* Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjo organizacijos
metinės pajamos 2015 m. ir 2016 m. yra ne mažesnės kaip po 50 tūkst. eurų kiekvienais iš nurodytų metų.
Jei pareiškėjas atitinka šį kriterijų, projektui skiriama X balų, jei neatitinka – 0 balų.
Vertinimas atliekamas vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis, t. y. pareiškėjo VĮ Registrų centrui
pateikta 2016 m. veiklos rezultatų ataskaita (vertinami duomenys už 2015–2016 m.).
Kriterijus taikomas vertinimo metu.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo finansinės ataskaitos yra audituotos.*
* Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjo finansinės
ataskaitos yra audituotos.
Balai skiriami, jei kartu su paraiška yra pateikta finansinių ataskaitų audito išvada (toliau – audito
išvada) už 2014 metus ir (arba) 2015 metus ir (arba) 2016 metus, kurioje išdėstyta teigiama, besąlyginė
nuomonė, rodanti, kad organizacijos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai
atskleidžia organizacijos finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, arba sąlyginė nuomonė, rodanti,
kad organizacijos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai atskleidžia
organizacijos finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, tačiau yra tam tikrų neatitikimų.
Finansinių ataskaitų audito išvados parengimo data negali būti vėlesnė kaip kvietimo teikti paraiškas
paskelbimo data.
Jei pareiškėjas atitinka šį kriterijų, projektui skiriami X balai, jei neatitinka – 0 balų.
Kriterijus taikomas vertinimo metu.

3. VP 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.2
„Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ SAM administruojamos priemonės Nr.
08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ projektų
atrankos kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti:
- Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, 3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų
profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 4
priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ ir (arba) 5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos
ligų mažinimo krypties aprašas“ ir (arba)
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- Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau – Vėžio
kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16
d. įsakymu Nr. V-814 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos
patvirtinimo“, nuostatas ir Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos
įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių plano (toliau – Vėžio kontrolės programos priemonių
planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu
Nr. V-1419, priemones (toliau – Vėžio kontrolės programos įgyvendinimo priemonių planas).*
* Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
veiksmų plano
3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių
mažinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 35 punkte iškelto tikslo, 37 punkte nustatyto uždavinio ir
įgyvendina 37.1 ir (arba) 37.2 ir (arba) 37.3 ir (arba) 37.5 ir (arba) 37.6 ir (arba) 37.7 ir (arba) 37.9 ir (arba)
37.14 ir (arba) 37.15 papunkčiuose numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 29 punkte iškelto tikslo, 32 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 32.2
(veiklas, susijusias su įgyvendinamų veiksmų stebėsena ir vertinimu), 32.2.2 (veiklas, susijusias su
rekomendacijų parengimu dėl fizinio aktyvumo didinimo intervencijų įgyvendinimo praktikoje) ir (arba) 32.2.3
(veiklas, susijusias su rūkymo paplitimui mažinti skirtų rekomendacijų parengimu dėl intervencijų įgyvendinimo
praktikoje bei informacijos sklaida apie metimo rūkyti galimybes ir metodikas; rūkančių ir nerūkančių
informavimą apie tabako dūmų aplinkoje galimas neigiamas pasekmes sveikatai) ir (arba) 32.2.7 ir (arba)
32.2.8 ir (arba) 32.2.9 papunkčiuose numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 20 punkte nustatyto tikslo, 23 punkte iškelto uždavinio ir įgyvendina 23.2.1 ir
(arba) 23.2.2 (veiklas, susijusias su rūkymo paplitimui mažinti skirtų rekomendacijų parengimu dėl intervencijų
įgyvendinimo praktikoje bei informacijos sklaida apie metimo rūkyti galimybes ir metodikas; rūkančių ir
nerūkančių informavimą apie tabako dūmų aplinkoje galimas neigiamas pasekmes sveikatai) ir (arba) 23.2.3 ir
(arba) 23.2.4 (veiklas, susijusias su rekomendacijų parengimu dėl fizinio aktyvumo didinimo intervencijų
įgyvendinimo praktikoje) ir (arba) 23.2.6 ir (arba) 23.2.7 ir (arba) 23.2.8 ir (arba) 23.3 (veiklas, susijusias su
visuomenės ir pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimu) papunkčiuose
numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
Vėžio kontrolės programos nuostatas, t. y. siekia 168 punkte ir (arba) 169.2 ir (arba) 169.3 papunkčiuose
numatytų tikslų bei uždavinių ir įgyvendina 30.1 ir (arba) 30.5.1 ir (arba) 30.5.2 ir (arba) 53.4 (veiklas,
susijusias su Europos mokslininkų parengtų gairių pritaikymu, siekiant kokybiškai vykdyti atrankinės patikros
dėl onkologinių ligų programas) ir (arba) 160.2.1.3 papunkčiuose numatytas veiklų kryptis ir Vėžio kontrolės
programos įgyvendinimo priemonių plano 2.1 (veiklas, skirtas nacionaliniu lygiu vykdyti informacijos sklaidą
apie onkologinių ligų rizikos veiksnius, onkologines ligas ir jų prevenciją, atsižvelgiant į mokslo įrodymais
pagrįstą informaciją, viešinti Europos kovos su vėžiu kodekso nuostatas), 2.4, 2.5, 3.8 papunkčiuose numatytas
priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus).

4. VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
konkretaus uždavinio 9.4.1 „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos
poreikiams ir patrauklumą“ ŠMM administruojamos priemonės Nr. 09.4.1-ESFA-V-735 „Paskatos
ir pagalba besimokantiesiems“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Profesinio mokymo plėtros
2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo”, Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-536 „Dėl
Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjasi atitinka Profesinio mokymo plėtros 2014–2016
metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu
Nr. V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo”, bent vieną iš 6.3.1,
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7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą pareiškėją. Mokymosi visą gyvenimą
plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, 1 priedo 2.1.3.1 ir 2.1.3.4 papunkčiuose nurodytas veiklas ir pareiškėjus, įgaliotus Švietimo ir
mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-687 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ ir 2017 m. spalio 16 d.
įsakymu Nr. V-784 „Dėl įgaliojimų suteikimo“.
2.1.3.1 papunktis taikomas veiklai „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje
aplinkoje“.
2.1.3.4 papunktis taikomas veiklai „Mokinių iš socialiai jautrių grupių rėmimas profesiniame
mokyme“.

5. VP 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.1 „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje
infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ AM administruojamos priemonės Nr. 04.3.1-FM-F002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ projektų atrankos kriterijų keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutinių naudos gavėjų įgyvendinamo projekto atitiktis
Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos
patvirtinimo“ (toliau – Programa) nuostatoms13 punkte nustatytoms sąlygoms.*
* Vertinama, ar savivaldybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektas
atitinka Programos 13 punkte nustatytas sąlygas:
1. projektą įgyvendinant, bus padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta
mažiausiai C energinio naudingumo klasė, padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų ploto naudojimo
efektyvumas;
2. siekiant didinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą arba taupyti energiją, pasirenkama
Programos 1 priede nurodyta veikla „viešojo pastato atnaujinimas“ ir (ar) veikla „viešajam pastatui
funkcionuoti reikalingos inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas“ ir atliekami pasirinkti Programos 2 priede
nurodyti veiksmai (energijos vartojimo efektyvumo priemonės);
3. parengiamas toks viešojo pastato investicijų projektas, kuriame vadovaujantis Programa pagrįsta,
kad investicijų projekto įgyvendinimo alternatyva, apimanti Programos 1 priede nurodytą veiklą „viešojo
pastato atnaujinimas“ ir (arba) veiklą „viešajam pastatui funkcionuoti reikalingos inžinerinės infrastruktūros
atnaujinimas“, yra optimali pagal investicijų projekte apskaičiuotas finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmes;
43. bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir bent 51 procentas viso
pastato ploto naudojamas pastatų valdytojų, nurodytų Programos 4.8 papunktyje, taip pat yra visų pastato
patalpų savininkų rašytinis susitarimas dėl pastato energijos vartojimo efektyvumo projekto vykdymo.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Galutiniųo naudos gavėjųo įgyvendinamoe projektoe
užtikrinama, kad viešasis pastatas pagal tikslinę naudojimo paskirtį įgyvendinus energinio efektyvumo
didinimo projektą bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų.atitiktis Kvietimo rengti savivaldybėms
nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų
projektus, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-297
„Dėl kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo
efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus“ (toliau – Kvietimas), nuostatoms.*
* Vertinama, ar savivaldybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektas
atitinka Kvietimą, t. y. ar projekte: užtikrinta, kad atrinktas viešasis pastatas, kuriam numatoma rengti
investicijų projektą, pagal tikslinę naudojimo paskirtį įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą, bus
naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų;. Priklausomai nuo pastato tikslinės paskirties šio pastato naudojimas
pagal paskirtį turi būti suderintas su atitinkama Lietuvos Respublikos ministerija pagal kompetenciją
atsižvelgiant į valdomo viešojo pastato paskirtį.numatyta, kad numatomos investicijos į pastato energijos
vartojimo efektyvumo didinimą, įvertinus Programos 3 priede pateiktus finansinės ir ekonominės analizės
duomenis, atsiperka sutaupytos energijos sąskaita per Kvietime nurodytą laikotarpį.
6. VP 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.2
„Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ SAM administruojamos priemonės Nr.
08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ projektų
atrankos kriterijaus keitimą:
6

1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų
planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-815,
1 priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties
aprašas“ ir (arba)
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos,
gydymo bei socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ ir (arba)
3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo
išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo
krypties aprašas“ ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo
krypties aprašas“ nuostatas. ir (arba)
6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties
aprašas“ ir (arba)
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo
krypties aprašas“ nuostatas
ir (arba)
Projektai turi atitikti Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų
plano (toliau – Sveiko senėjimo veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825,
1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros
krypties aprašas“ ir (arba)
2 priedo „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“ ir (arba)
3 priedo „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“ ir (arba)
4 priedo „Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo krypties aprašas“ ir (arba)
5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo
optimizavimo krypties aprašas“ ir (arba)
6 priedo „Uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų ir negalios dėl jų prevencijos
krypties aprašas“ nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
veiksmų plano
1 priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“
nuostatas, t. y. siekia 21 punkte iškelto tikslo, 22.2 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina 24.4 papunktyje
(veiklos, susijusios su gydytojų pulmonologų pritraukimu ir pakopinių kompetencijų modelio sukūrimu ir
įdiegimu, taip pat gydytojų rezidentų skatinimu diegiant pakopinių kompetencijų modelį) numatytą priemonę
(nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei
socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 7 punkte
iškelto tikslo, 8.2 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina 9.5.10 papunktyje numatytą priemonę
(nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 35 punkte iškelto tikslo, 36.2 papunktyje
nustatyto uždavinio ir įgyvendina 38.12 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų
vykdytojus);
ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 29 punkte iškelto tikslo, 30.2 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina 33.1.6
papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo srities
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krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 20 punkte nustatyto tikslo, 21.1 papunktyje iškelto uždavinio ir
įgyvendina 23.4.3 papunktyje numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus) ir (arba) 21.2
papunktyje iškelto uždavinio ir įgyvendina 24.4 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų
vykdytojus);
ir (arba)
6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašas“
nuostatas, t. y. siekia 20 punkte iškelto tikslo, 21.1 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina 22.3
papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 42 punkte iškelto tikslo, 43.2 papunktyje nustatyto uždavinio ir įgyvendina 511
punkte numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus)
ir (arba)
Sveiko senėjimo veiksmų plano
1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 17 punkte iškelto tikslo, 19 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 30.8
papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
2 priedo „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 7 punkte iškelto tikslo, 8
punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 11.5 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų
vykdytojus);
ir (arba)
3 priedo „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 12 punkte iškelto tikslo,
14 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 23.4 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir
projektų vykdytojus);
ir (arba)
4 priedo „Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 21
punkte iškelto tikslo, 22 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 32.6 papunktyje numatytą priemonę
(nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo
krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 25 punkte iškelto tikslo, 27 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina
50.2 papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
6 priedo „Uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų ir negalios dėl jų prevencijos krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 10 punkte iškelto tikslo, 11 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 21.8
papunktyje numatytą priemonę (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus).

7. VP 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.2
„Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ SAM administruojamos priemonės Nr.
08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
onkologinių ligų srityje“ projektų atrankos kriterijaus keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos
ir kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau – Vėžio kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814, nuostatas ir (arba)
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo
veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. V-825, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų
plėtros krypties aprašas“ nuostatas
ir
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–
2019 metais priemonių plano (toliau – Vėžio kontrolės programos priemonių planas), patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419,
priemones.*
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* Projektas (veiklos ir pareiškėjai) turi:
atitikti bent vieną iš Vėžio kontrolės programos 53.1, 53.4 (veikla, susijusi su sveikatos priežiūros
specialistų, teikiančių pagal atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programas paslaugas, mokymais) 53.7,
160.2.1.2, 160.2.2.1, 160.2.2.4, 160.3.1, 160.3.2.1, 160.3.3.2 papunkčiuose numatytą veiklos kryptį
ir (arba)
atitikti Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo 30.2 papunktyje numatytą priemonės veiklą (investicijos į
atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų naudos ir informacijos viešinimą bei sklaidą, specialistų
kompetencijų didinimą)
ir
įgyvendinti bent vieną Vėžio kontrolės programos priemonių plano 2.3, 3.2, 3.8, 3.10, 3.11, 4.15, 5.3.
(5.3. papunkčio dalis – investicijos į sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą organizuojant
mokymus apie paliatyviosios pagalbos teikimą namuose) papunkčiuose numatytą priemonę.

8. VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
konkretaus uždavinio 9.4.2 „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant
veiksmingą pagalbą tobulinantis“ ŠMM administruojamos priemonės Nr. 09.4.2-ESFA-K-714
„Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų atrankos kriterijų keitimą ir
nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Mokymosi visą gyvenimą plėtros
2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų
plano patvirtinimo“, nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklaos ir pareiškėjai atitinka Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–
2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28
įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1
priedo 1.1.1.2, 2.3.1.2 papunktyječiuose nurodytąas veikląas ir pareiškėjus.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: suaugusiųjų, nebaigusių
bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į
mokymo programas.
1.1.1.2 papunktis taikomas priemonės veiklai „mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją
arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas“;
2.3.1.2 papunktis taikomas priemonės veiklai „suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir
norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas“.

11. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto metu kvalifikaciją tobulinantiems
asmenims yra užtikrinama darbo vieta.*
* Vertinama projekto veiklose kvalifikaciją tobulinančių mokytojų dalis, kuri yra sudariusi trišales
sutartis tarp steigėjo, švietimo teikėjo ir mokytojo dėl įsipareigojimo užtikrinti mokytojo darbo vietą ne mažiau
kaip 2 metus po projekto pabaigos tuo atveju, jeigu projektui įgyvendinti bus skirtas finansavimas.
Didesnį balą gauna projektai, kurių veiklose kvalifikaciją tobulinančių mokytojų dalis, kuri yra sudariusi
preliminarias trišales sutartis tarp steigėjo, švietimo teikėjo ir mokytojo dėl įsipareigojimo užtikrinti mokytojo
darbo vietą ne mažiau kaip 2 metus po projekto pabaigos, yra didesnė.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: mokytojų, siekiančių įgyti
aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas.

12. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto veiklose dalyvauja daugiau mokytojų.*
* Vertinamas projekto veiklose kvalifikaciją tobulinančių mokytojų skaičius.
Didesnį balą gauna projektai, kurių veiklose kvalifikaciją tobulina didesnis mokytojų skaičius.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: mokytojų, siekiančių įgyti
aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas.

13. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavo įnašo dydis.*
* Didesnis balų skaičius suteikiamas projektams, kurių pareiškėjas ir (arba) partneris įsipareigoja
nuosavomis lėšomis finansuoti didesnį projekto tinkamų finansuoti išlaidų procentą.
Vertinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio įsipareigojimas nuosavomis lėšomis finansuoti tinkamų
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finansuoti projekto išlaidų procentą.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: mokytojų, siekiančių įgyti
aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas.

14. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų
kokybė.*
* Didesnis balų skaičius suteikiamas projektams, kuriuose numatyta, kad mokytojai kvalifikaciją tobulina
pagal ilgesniam laikui akredituotą studijų programą.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: mokytojų, siekiančių įgyti
aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas.

9. VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
konkretaus uždavinio 9.3.1 „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės
poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“ ŠMM administruojamos
priemonės Nr. 09.3.1-ESFA-V-708 „Studijų prieinamumo didinimas“ projektų atrankos kriterijų
keitimą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–
2015 metų veiksmų plano, patvirtinto 2013 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“
nuostatas arba Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros
programos 2016−2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-579
„Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų
plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.3 priemonės 1.1.3.5 veiksmą ir nurodytą
pareiškėją arba kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros
programos 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.4.1 1.1.4.3 papunktyje nurodytą veiklos sritį ir
pareiškėją.
1.1.3.5 papunktis taikomas veiklai „socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba studentams iš socialiai
jautrių, socialinės atskirties, mažai atstovaujamų grupių“.
1.1.4.1 papunktis taikomas veiklai „studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems
studentams“.
1.1.4.3 papunktis taikomas veiklai „studijų, atitinkančių sumanios specializacijos kryptis, finansavimas“.

10. VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
konkretaus uždavinio 9.3.1 „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės
poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“ ŠMM administruojamos
priemonės Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“ projektų atrankos
kriterijų nustatymą:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–
2018 metų veiksmų plano, patvirtinto 2016 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016−2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“,
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nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjai atitinka Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų
plano, patvirtinto 2016 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-204 „Dėl
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros
programos 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 1.2.1.1, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 3.3.1.1
papunkčiuose nurodytų veiklos sričių ir pareiškėjų.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas visoms priemonės veikloms.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto pareiškėjas ir (arba) partneriai turi būti
valstybiniai universitetai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d.
nutarimo Nr. 947 „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių
patvirtinimo“ nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto pareiškėjas ir (arba) partneriai yra numatyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarime Nr. 947 „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano
įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“.
Šis kriterijus taikomas visos priemonės veikloms, kai pareiškėjas yra valstybinis universitetas.
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