PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 08.1.3.-CPVA-V-603 ir Nr. 08.4.2-CPVA-V-615 ,,Galvos
smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas “

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (mln. EUR):

Priemonei Nr. 08.1.3.-CPVA-V-603 skirta 27,74 mln. eurų
Priemonei Nr. 08.4.2-CPVA-V-615 skirta 2,4 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Pagal priemonę Nr. 08.1.3.-CPVA-V-603 remiamos veiklos:
1. efektyvaus integruotos sveikatos priežiūros modelio plėtojimas ir tobulinimas:
1.1. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas:
patalpų, susijusių su galvos smegenų kraujagyslių ligų profilaktika, diagnostika,
gydymu ir pacientų stebėsena, rekonstrukcija ir remontas, šioms paslaugoms
teikti reikalingos įrangos įsigijimas;
1.2. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas:
aukščiausio lygio stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugoms teikti skirtų
patalpų rekonstrukcija ir remontas, reikalingos įrangos bei priemonių įsigijimas;
1.3. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas:
stacionarines medicininės reabilitacijos ir palaikomosios reabilitacijos
paslaugoms teikti skirtų patalpų rekonstrukcija ir remontas, šioms paslaugoms
teikti reikalingos įrangos bei priemonių įsigijimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl
projektų atrankos
kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministerija

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

Pagal priemonę Nr. 08.4.2-CPVA-V-615 remiamos veiklos:
1. efektyvaus integruotos sveikatos priežiūros modelio plėtojimas ir
tobulinimas:
1.1. sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių galvos smegenų kraujotakos
ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės reabilitacijos
paslaugas tikslinėms gyventojų grupėms, specialistų kvalifikacijos
tobulinimas, žinių ir gebėjimų stiprinimas siekiant efektyvaus šių
specialistų dalyvavimo teikiant integruotą pagalbą galvos smegenų
kraujotakos ligų atvejais bei užtikrinant kokybiškas galvos smegenų
kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės
reabilitacijos paslaugas;
1.2. dokumentų (protokolų, algoritmų, metodikų ir kt.), skirtų gerinti
galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei
medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą, organizavimą ir valdymą,
parengimas bei jų įdiegimas į praktiką.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Galimi
pareiškėjai:

Priemonei Nr. 08.1.3.-CPVA-V-603: viešosios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos, atitinkančios Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus
reikalavimus;
Priemonei Nr. 08.4.2-CPVA-V-615: viešosios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos, atitinkančios Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus
reikalavimus, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas
Klaipėdos universitetas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
kompetencijų centras, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Priemonės
finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamuma
s su kitomis
priemonėmis:

Šios jungtinės priemonės veiklas papildys:
priemonės ,,Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“, ,,Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos
skatinimas“, ,,Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo
srityje“

Siekiami
rezultatai:

Sumažėjęs pirmalaikis (0-64 m.) mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų
tikslinėse teritorijose;
Efektyviau teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvoje šių ligų valdymo
srityje.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto
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) 5 priedo „Sergamumo ir
pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų
mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 6 priedo ,,Efektyvios
sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems
krypties aprašas“ nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m.
veiksmų plano nurodyto priedo konkrečiuose punktuose
nurodytus tikslus, uždavinius, priemones (nustatytas veiklas
ir projektų vykdytojus).

