PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ministerija
ir (ar) keitimo teikianti
institucija:
Veiksmų programos
NR. 08.1.3-CPVA-V-612 ,,Vaikų sveikatos
įgyvendinimo priemonės kodas priežiūros paslaugų infrastruktūros
ir pavadinimas:
tobulinimas“
Priemonei skirtų ES fondų lėšų 27,47
suma (mln. EUR):

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

1.Vilniaus regiono diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir
šeimai centro infrastruktūros modernizavimas (patalpų atnaujinimas);
2. sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir paaugliams (psichikos srityje)
regionuose teikimui reikalingos infrastruktūros sukūrimas: aprūpinimas reikiama
įranga ir specialiais automobiliais mobilioms sveikatos priežiūros paslaugoms
teikti;
3. vaikų burnos sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas (įranga vaikų
odontologinėms paslaugoms ir specialiais automobiliais mobilioms sveikatos
priežiūros paslaugoms teikti;
4. odontologinių paslaugų teikimo vaikams stebėsenos ir vertinimo sistemos
sukūrimas;
5. vaikų retų ligų kompetencijos centrų universitetų ligoninėse įsteigimas
(patalpų atnaujinimas, įrangos, reikalingos sveikatos priežiūros paslaugoms
teikti įsigijimas, profilaktikos, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašų,
rekomendacijų ir metodikų parengimas, registravimo posistemės ir nuotolinio
konsultavimo linijų sukūrimas ir įdiegimas);
6. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių specializuotas (antrinio ir
tretinio lygio) viešąsias paslaugas vaikams, infrastruktūros modernizavimas;
7. efektyvesniam III lygio ambulatorinių ir stacionarinių specializuotų paslaugų
vaikams organizavimui ir teikimui reikalingos infrastruktūros Vilniaus mieste
modernizavimas ir optimizavimas – statinių ir (ar) patalpų statyba, reikiamos
įrangos įsigijimas.

Galimi pareiškėjai:

1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias
sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų srityje ir turinčios
sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų
apmokėjimo;
2. universitetų ligoninės;
3. Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos.

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis
priemonėmis:

08.4.2-ESFA-V-622 ,,Sveikatos priežiūros paslaugų vaikams
prieinamumo ir kokybės gerinimas“;
08.4.2-ESFA-V-624 ,,Vaikų psichikos sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“;
Iš dalies, kaip tęstinė priemonė papildys 2007–2013 m. ES
fondų finansavimo laikotarpiu finansuotas priemones

Siekiami rezultatai:

Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam
gyventojui, skirtumo tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų
sumažėjimas; Vaikų, kuriems diagnozuotas ėduonis, dalies
sumažėjimas; Vaikų, kuriems diagnozuota reta liga ankstyvojoje
stadijoje, skaičiaus padidėjimas; Nuotolinių (mobilių)
konsultacinių paslaugų skaičiaus padidėjimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
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 (Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d.
įsakymas Nr. V-912 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl
sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų
plano patvirtinimo“ pakeitimo“)
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei
efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ nuostatas“
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).

