
PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2018 m. balandžio 4 d.  
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

7.3.4 konkretus uždavinys „Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą 

apie moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus, negalios ir kitų 

pagrindų principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti diskriminavimo 

apraiškas“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
0,72 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Remiamos veiklos, skirtos moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui vietos savivaldos lygmeniu 

stiprinti: švietimo ir mokymo veiklos, metodinės medžiagos rengimas, adaptavimas ir 

konsultavimas, mokymų programų rengimas, visuomenės informavimo kampanijos, 

viešinimo renginiai, tyrimai, stebėsena ir vertinimas, keitimasis patirtimi Lietuvoje ir 

užsienyje 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas  

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:  
 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes: 

X veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 
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 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

 Nustatymas 

X Keitimas 

(Kriterijus patvirtintas SK 2016-01-18 sprendimu) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų 

programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 

A1-199 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos 

įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), 

6.4 priemonę „Stiprinti moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą vietos savivaldos lygmeniu“. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama projekto atitiktis Veiksmų plano 6.4 priemonei „Stiprinti moterų ir vyrų lygybės 

užtikrinimą vietos savivaldos lygmeniu“ (toliau – Veiksmų plano priemonė), projekto 

vykdytojo atitiktis Veiksmų plano priemonėje nurodytam atsakingam vykdytojui ir 

partnerių atitiktis Veiksmų plano priemonėje nurodytoms kitoms įgyvendinančiosioms 

institucijoms. 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas taip pat ir projekto įgyvendinimo metu. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijui nustatyti buvo pasirinkta Veiksmų plano priemonė, nes ji geriausiai atitinka 7.3.4 

konkretų uždavinį „Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą apie 

moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus, negalios ir kitų 

pagrindų principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti diskriminavimo 

apraiškas“ bei prisideda prie šio konkretaus uždavinio rezultato stebėsenos rodiklio 

pasiekimo. 

7.3.4 konkretus uždavinys nustato, kad turi būti siekiama pagerinti visuomenės, verslo ir 

viešojo sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių galimybių principo savivaldos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d1477a0e1b011e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d1477a0e1b011e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d1477a0e1b011e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d1477a0e1b011e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d1477a0e1b011e4a4809231b4b55019
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lygmenyje taikymą, o Veiksmų plano priemonė numato švietėjiškų ir kt. veiklų vykdymą, 

siekiant stiprinti moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą vietos savivaldos lygmeniu. 

Visuomenės ir atskirų jos grupių (savivaldybės administracijos darbuotojų) supratimą apie 

moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą geriausiai galima pasiekti juos šviečiant, ką ir 

planuojama vykdyti priemonės Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės 

skatinimas“ lėšomis. 

Keičiant kriterijų, atsisakoma jį taikyti projekto įgyvendinimo metu, kadangi 

keičiantis strateginiam dokumentui sunku užtikrinti, kad jau įgyvendinamas 

projektas jį atitiktų. Tai leidžia Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 77 

punktas. 
 

 
 

Viceministras      _________________     Eitvydas Bingelis  
 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 


