
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2018 m. kovo 26 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų 

nustatymo ir (ar) keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir 

pavadinimas: 

8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio 

numeris ir pavadinimas: 

8.1.1 uždavinys „Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės 

globos prie bendruomeninių paslaugų“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 

(toliau – priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-V-427  

„Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 

  32,7 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Socialinių paslaugų infrastruktūros (pavyzdžiui, savarankiško arba grupinio gyvenimo namų, apsaugoto 

būsto, specializuotų slaugos ir globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, dienos centrų, 

socialinės reabilitacijos įstaigų), reikalingos neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichinę negalią, ir likusių 

be tėvų globos vaikų socialinės globos namų pertvarkos procesui įgyvendinti, kūrimas ir plėtra 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis 

veiklų bus vykdomos: 

 

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 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas 
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų 

veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 

m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 (toliau – Veiksmų planas), 13.1.1 ir 13.3.9 papunkčių 

nuostatas ir 3 priedą. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar: 

- projektų veiklos atitinka Veiksmų plano pirmojo tikslo uždavinių įgyvendinimo 

pagrindines kryptis, nurodytas Veiksmų plano 13.1.1 ir 13.3.9 papunkčiuose; 

- projektų pareiškėjai ir jų projektams įgyvendinti numatytos lėšų sumos atitinka 

Veiksmų plano 3 priedą. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijui nustatyti buvo pasirinktos Veiksmų plano 13.1.1 ir 13.3.9 papunkčiuose nurodytos 

veiklos kryptys, nes jos tiesiogiai atitinka Veiksmų programos konkretaus uždavinio 8.1.1  

„Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės 

globos prie bendruomeninių paslaugų“ veiklą, susijusią su institucinės globos pertvarka 

(deinstitucionalizacija). 

Kriterijų atitinkantys projektai tiesiogiai prisidės prie 8.1.1 uždavinio siekio padidinti 

bendruomenėje teikiamų paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie 

bendruomeninių paslaugų, kuriant institucinei globai alternatyvias bendruomenines 

socialinės globos įstaigas likusiems be tėvų globos vaikams (bendruomeninius vaikų globos 

namus) bei plečiant vaikų dienos centrų tinklą, sudarantį galimybes vaikams augti savo 

šeimose ir gauti reikalingas paslaugas bendruomenėje. 

Šis projektų atrankos kriterijus bus taikomas tik priemonės veiklai, susijusiai su likusių be 

tėvų globos vaikų institucinės globos pertvarka. Kitai priemonės veiklai, skirtai neįgaliųjų su 

proto ir (ar) psichine negalia institucinės globos pertvarkos procesui, planuojama tvirtinti 

atskirą atrankos kriterijų. 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras              _____________    Eitvydas Bingelis 
                                                                                              (parašas)                                   
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