PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

08.4.2-ESFA-V-613 ,,SVEIKO SENĖJIMO SKATINIMO INICIATYVOS“

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

3,64 mln. eurų (ES dalis)

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas
1. metodikų, rekomendacijų ir pan., skirtų pagyvenusių žmonių sveikatos
stiprinimui ir ligų profilaktikai, parengimas, tobulinimas, įdiegimas į praktiką ir
kt.;
2. mokymo programų profesinės sveikatos srityje parengimas ir mokymui
reikalingos infrastruktūros sukūrimas;
3. kvalifikacijos tobulinimo kursų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
specialistams apie pagyvenusių žmonių sveikatos išsaugojimą, stiprinimą ir ligų
profilaktiką organizavimas;
4. informacinių leidinių, vaizdo ir garso medžiagos, socialinės reklamos sveiko
senėjimo srityje parengimas, leidimas ir platinimas, informacijos sklaida;
5. vyresnio amžiaus žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimų (apklausų)
atlikimas;
6. gerosios užsienio praktikos senatvinės silpnaprotystės profilaktikos srityje
skatinant vyresnio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą pritaikymas ir įdiegimas
Lietuvoje.

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

Galimi pareiškėjai:

Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal
kompetenciją;
Lietuvos sporto universitetas;
Vilniaus universitetas;
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
Klaipėdos universitetas

Priemonės finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Pagal priemonę nefinansuojamos regioninio lygmens veiklos, kadangi jos
finansuojamos įgyvendinant priemonę 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos
gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Suderinamumas taip pat
numatomomis priemonėmis ,,Bendradarbiavimo skatinimas sveiko
senėjimo srityje“ ir ,,Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų
mažinimo srityje“ – projektų atrankos būdas - projektų konkursas .

Siekiami rezultatai:

Vyresnio amžiaus žmonių nuostatų ir įpročių pasikeitimas sveikatos labui:
teigiami gyventojų pokyčiai dėl sveikatos (pvz. padidėjęs fizinio aktyvumo
lygis); gyventojų, žinančių ką reiškia gyventi sveikai, dalies padidėjimas;
gyventojų, manančių, kad jie atsakingi patys už savo sveikatą, dalies
padidėjimas.

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

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023
m. veiksmų plano, 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“ nuostatas.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveiko senėjimo
užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano nurodytų priedų
konkrečiuose punktuose nurodytus tikslus, uždavinius, priemones
(nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

NR. 08.4.2-ESFA-V-628 „TIKSLINIŲ TERITORIJŲ GYVENTOJŲ
SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS“

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

8,13 mln. eurų (ES+BF)

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas
1. Metodikų, rekomendacijų ir kt. dokumentų, reikalingų gyventojų sveikai
gyvensenai ir ligų profilaktikai skatinti, rengimas;
2. Tyrimų atlikimas, įgyvendinamų veiksmų bei jų poveikio stebėsena ir
vertinimas;
3. Sveikatos įgūdžių formavimui teminių sveikatos mokymo kabinetų
įrengimas, reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimas;
4. Visuomenės sveikatos specialistų, pirminės sveikatos priežiūros ir kitų
specialistų kvalifikacijos tobulinimas gyventojų sveikatos išsaugojimo
įgūdžiams formuoti.
5. Informacijos sklaidai parengimas, informacijos sklaida, visuomenės
švietimas
(kraujotakos sistemos ligų, onkologinių ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų ir
mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių srityse)

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

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios
įstaigos pagal kompetenciją;
Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos
sporto universitetas, Klaipėdos universitetas;
Nacionalinis vėžio institutas;
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos;
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos;
Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Pagal priemonę nefinansuojamos regioninio lygmens
veiklos, kadangi jos finansuojamos įgyvendinant priemonę
08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“.

Siekiami rezultatai:

Gyventojų nuostatų ir įpročių pasikeitimas sveikatos labui:
teigiami gyventojų pokyčiai dėl sveikatos; gyventojų, žinančių ką
reiškia gyventi sveikai, dalies padidėjimas; gyventojų, manančių,
kad jie atsakingi patys už savo sveikatą, dalies padidėjimas.

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)
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“ ir (arba)
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos, 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 Vėžio programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 m. plano priemones.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano nurodytų priedų ir (arba)
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos
konkrečiuose punktuose nurodytus tikslus, uždavinius, priemones
(nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus)

