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

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“

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

17,23

Projektų atrankos būdas:

Regionų projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

• Socialinės globos namų senyvo amžiaus asmenims
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra bendruomenėje;
• Nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų
infrastruktūros (pvz. savarankiško arba grupinio gyvenimo
namų, nakvynės namų, dienos centrų, psichosocialinės
pagalbos ar socialinės reabilitacijos įstaigų) pažeidžiamoms
grupėms ir šeimoms, kurių neapima neįgaliųjų su proto ir (ar)
psichine negalia ir likusių be tėvų globos vaikų socialinės
globos namų pertvarkos procesas, plėtra

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS
Galimi pareiškėjai:

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

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas
su kitomis priemonėmis:

Pagal Priemonę finansuotos įstaigos naudosis Veiksmų
programos 8.4.1 konkretaus uždavinio „Padidinti bendruomenėje
teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas
šeimai“ veiklų pasiektais rezultatais: socialinių paslaugų tyrimų ir
vertinimų išvadomis ir pasiūlymais, apmokytais socialines
paslaugas teikiančiais darbuotojais, sukurtais tvariais paslaugų
teikimo modeliais, sukurtomis naujomis paslaugomis

Siekiami rezultatai:

•Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į
socialinių paslaugų infrastruktūrą - 950 asmenų;
•Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių
paslaugų gavėjams – 650 vietų;
•Investicijas gavę infrastruktūros objektai - 26

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (1)
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Socialinių paslaugų įstaigų
infrastruktūros modernizavimo ir plėtros veiksmų planą
(toliau – Veiksmų planas), patvirtintą Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 2
d. įsakymu Nr. A1-175

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama: projekto atitiktis bent vienam iš Veiksmų plano
9.1 – 9.6 papunkčiuose nurodytam uždaviniui; projekto
atitiktis Veiksmų plano 10 – 12 punktų reikalavimams;
projekto atitiktis bent vienam iš 13.1 – 13.2 papunkčiuose
nurodytų laukiamų rezultatų

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (2)
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono
plėtros tarybos sprendimu

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama: ar projekto pareiškėjas, projekto veiklos
atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą
informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o
finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano
priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio
pagal kiekvieną iš šaltinių.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra”

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

49,93

Projektų atrankos būdas:

Regionų projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Socialinio būsto fondo plėtra, statant naujus arba
rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus
pastatus, perkant gyvenamuosius namus ar butus

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMOPRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Savivaldybių administracijos

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės veiklos kartu su Veiksmų programos 8.3 investicinio
prioriteto „Aktyvi įtrauktis, visų pirma siekiant skatinti lygias
galimybes, dalyvavimą darbo rinkoje ir geresnes įsidarbinimo
galimybes“ ir 8.4 investicinio prioriteto „Galimybių gauti įperkamas,
darnias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant
sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas“
priemonių veiklomis padės kompleksiškai spręsti pažeidžiamų
visuomenės grupių problemas. Padidintas socialinio būsto fondas
sudarys sąlygas šioms grupėms patenkinti vieną iš esminių
poreikių - apsirūpinti būstu, o įgyvendinant 8.3 ir 8.4 investicinių
prioritetų priemones bus finansuojamos veiklos, padedančios
minėtoms grupėms integruotis į visuomenę ir darbo rinką

Siekiami rezultatai:

Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis
būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų
(šeimų) – 14 proc.
Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai – 1150 būstų

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Savivaldybių socialinio būsto fondo
plėtros 2015–2020 metais veiksmų planą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A1-192 „Dėl
savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015–2020
metais veiksmų plano patvirtinimo“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama: projekto, priklausomai nuo jame numatytų įgyvendinti
veiklų pobūdžio, atitiktis Savivaldybių socialinio būsto fondo
plėtros 2015–2020 metais veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
balandžio 9 d. įsakymu Nr. A1-192 (toliau – Veiksmų planas), 7
punkte nurodytiems uždaviniams bei IV skyriuje nurodytiems
reikalavimams projektams; taip pat vertinama ar projektas
prisideda siekiant Veiksmų plano V skyriuje nurodytų laukiamų
rezultatų

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (2)
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono
plėtros tarybos sprendimu

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama: ar projekto pareiškėjas, projekto veiklos
atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą
informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o
finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano
priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio
pagal kiekvieną iš šaltinių.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų keitimo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo
didinimas“

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

63,6

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

– Ankstyvos intervencijos ir jaunimo aktyvinimo paslaugos
(pirminė intervencija): papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo
priemonės (verslumo, projektų valdymo, IT žinių tobulinimo ir pan.);
psichologinės socialinės reabilitacijos priemonės; minimalios priežiūros
paslaugos; pagalbos pažįstant save paslaugos; socialinių ir gyvenimo
įgūdžių ugdymo paslaugos; motyvavimo paslaugos; informavimo apie
jauno žmogaus galimybes paslaugos; tarpininkavimo su švietimo
įstaigomis paslaugos; savanorystės vietos paieškos paslaugos;
savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas; mokymai savanoriškos
veiklos metu; mentorystės paslaugos savanoriškos veiklos metu ir
kitos veiklos pagal individualius veiklos planus;
– integraciją į darbo rinką skatinančios priemonės (antrinė
intervencija): bedarbių profesinis mokymas; darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas; įdarbinimas subsidijuojant; darbo rotacija; teritorinis judumas;
savanoriška praktika; darbo įgūdžių įgijimas pagal dvišalę darbo
įgūdžių įgijimo sutartį ir kitos veiklos pagal individualius veiklos planus

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo plano, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692
(LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m.
lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1- 584 redakcija), bent vieną
iš 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 ir 2.2.1 punktuose nurodytų
priemonių priemones (toliau – priemonės)

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektų ir pareiškėjų atitiktis pareiškėjai ir
projektai atitinka bent vienos iš Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimo plano 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 ir
2.2.1 punktuose nurodytų priemonių aprašymus,
tikslines grupes, siekiamus rezultatus ir vykdytojus
aprašymams, tikslinėms grupėms, siekiamiems
rezultatams ir vykdytojams

