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Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetas 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 
8.4.2 konkretus uždavinys ,,Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos 

priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką 

senėjimą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo 

srityje“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
5,08 mln. Eur. 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų narių gebėjimų teikti priežiūros ir 

pagalbos paslaugas neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms namuose 

stiprinimas, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų rėmimas sudarant ir 

įgyvendinant priežiūros ir pagalbos paslaugų neįgaliesiems ir negalintiems 

apsitarnauti žmonėms programas  

2. Aktyvaus laisvalaikio, meno programų ar kitų projektų, skirtų gerinti vaikų ir paauglių 

iki 18 metų amžiaus fizinę ir psichinę sveikatą, skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą 

įgyvendinimas  

3. Psichologinės ir socialinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems 

asmenims  

4. Informacijos teikimas asmenims kraujotakos sistemos ligų antrinės prevencijos srityje  

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: 

 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): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. 

veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 

liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–

2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ 6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros 

prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašas“ 24.1.1, 24.1.1.1, 24.1.1.2. 

papunkčius. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama projektų veiklų atitiktis Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 

m. veiksmų plano 6 priedo 24.1.1, 24.1.1.1, 24.1.1.2. papunkčiuose nurodytų veiklų sritims. 

Projektų atrankos kriterijus taikomas projektams įgyvendinantiems veiklą „Bendruomenių 

ir nevyriausybinių organizacijų narių gebėjimų teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas 

neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms namuose stiprinimas, bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų rėmimas sudarant ir įgyvendinant priežiūros ir pagalbos 

paslaugų neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms programas“. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant užtikrinti, kad projektai aktyviai prisidėtų prie Sveikatos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73/ESYTTvvJuN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73/ESYTTvvJuN


netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 6 priedo, skirto taikant 

kompleksines priemones plėtoti neįgaliesiems palankią, kokybišką, prieinamą bei 

veiksmingą sveikatos priežiūrą, palaikyti jų funkcinį savarankiškumą ir socialinį aktyvumą, 

sumažinti sergamumą ir socialinės atskirties riziką, įgyvendinimo. Investicijomis bus 

stiprinamas atitinkamų pacientų, NVO, vietos bendruomenių ir sveikatos priežiūros 

specialistų bendradarbiavimas, lygiavertė partnerystė bei sveikatos raštingumas 

nustatytose srityse.  

 
 

SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. 

įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų 

plano patvirtinimo“ 7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus 

gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ 45.12.3 papunktį. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama projektų veiklų atitiktis Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 

m. veiksmų plano 7 priedo 45.12.3 papunktyje nurodytai veiklos sričiai. 

Projektų atrankos kriterijus taikomas projektams įgyvendinantiems veiklą „Aktyvaus 

laisvalaikio, meno programų ar kitų projektų, skirtų gerinti vaikų ir paauglių iki 18 metų 

amžiaus fizinę ir psichinę sveikatą, skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą 

įgyvendinimas“. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant užtikrinti, kad projektai aktyviai prisidėtų prie Sveikatos 

netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 7 priedo, skirto taikant 

koordinuotas priemones gerinti ir plėtoti vaikams ir paaugliams palankią, kokybišką, 

prieinamą ir veiksmingą sveikatos priežiūrą, siekiant geresnės vaikų sveikatos, 

įgyvendinimo.  

 

SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS             Nustatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73/ESYTTvvJuN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73/ESYTTvvJuN


 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014−2025 metų 

programos įgyvendinimo 2017−2019 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419 „Dėl 

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 

2017–2019 metais priemonių plano patvirtinimo“, 7.5 papunktį  

ir 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“, 160.3.4 papunktį.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama projektų veiklų atitiktis Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 

metų programos įgyvendinimo 2017−2019 metais priemonių plano 7.5 papunktyje ir 

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos 160.3.4 

papunktyje nurodytų veiklų sritims. 

Projektų atrankos kriterijus taikomas projektams įgyvendinantiems veiklą „Psichologinės 

ir socialinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims“.   

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant užtikrinti, kad projektai aktyviai prisidėtų prie Nacionalinės 

vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 m. programos, skirtos pasiekti, kad iki 2025 m. 

sumažėtų standartizuotas Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų bei 

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 

2017–2019 metais priemonių plano 7 uždavinio „Vystyti bendradarbiavimą su 

nevyriausybinėmis organizacijomis onkologinės pagalbos srityje, plėtoti nevyriausybinių 

organizacijų veiklą visuomenėje“ įgyvendinimo. 

 

SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 4. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. 

įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų 

plano patvirtinimo“ 4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e41380c0fa11e6bcd2d69186780352/mQBTndpJpw
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e41380c0fa11e6bcd2d69186780352/mQBTndpJpw
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/051d0e500ce211e4adf3c8c5d7681e73/sUnHyugOWA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73/ESYTTvvJuN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73/ESYTTvvJuN


sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“ 32.2.5 papunktį. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama projektų veiklų atitiktis Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 

m. veiksmų plano 4 priedo 32.2.5 papunktyje nurodytai veiklos sričiai. 

Projektų atrankos kriterijus taikomas projektams įgyvendinantiems veiklą „Informacijos 

teikimas asmenims kraujotakos sistemos ligų antrinės prevencijos srityje”. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant užtikrinti, kad projektai aktyviai prisidėtų prie Sveikatos 

netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 4 priedo, skirto nustatyti 

tikslus, uždavinius ir koordinuotas priemones iki 2022 metų pabaigos, kurių įgyvendinimas 

pagerintų kraujotakos sistemos ligų profilaktikos, efektyvaus rizikos veiksnių mažinimo, 

valdymo ir ankstyvos šių ligų diagnostikos bei gydymo kokybę ir prieinamumą didžiausiais 

sveikatos netolygumais pasižyminčiose šalies teritorijose gyvenantiems asmenims,  

sudarant sąlygas jiems ilgiau išlikti sveikiems, savarankiškiems ir darbingiems, tokiu būdu 

prisidedant prie jų socialinės atskirties bei jos rizikos dėl blogos sveikatos mažinimo. 

 

 PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 5. Dalyvių, gyvenančių kaimo vietovėse, dalis. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant paraišką, projektui suteikiamas prioritetas skiriant balus, jei pareiškėjas / 

partneris, ketinantis vykdyti atitinkamą veiklą (-as), šią veiklą (-as) vykdys kaimo vietovėse 

gyvenantiems asmenims.  

Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kuriame bus įtrauktas didesnis dalyvių, 

gyvenančių kaimo vietovėse, skaičius. 

Dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų 

neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, 

kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete ir kurį 

projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus 

informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti.  

Dalyviai skaičiuojami unikalūs. 



Kaimo vietovė – gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių 

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, 2002 m. birželio 

25 d. Nr. IX-987). 

Gyventojų skaičius gyvenamojoje vietovėje nustatomas, remiantis savivaldybės 

internetinėje svetainėje pateiktais duomenimis apie deklaravusių gyvenamąją vietą toje 

savivaldybėje gyventojų skaičių 2018 metais. 

Paslaugos gali būti teikiamos kaimo vietovėje arba projekto vykdytojas kaimo vietovėje 

gyvenantiems tikslinės grupės atstovams užtikrina atvežimo/parvežimo paslaugas: kaimo 

gyvenamoji vietovė – mokymo vieta – kaimo gyvenamoji vietovė.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar pareiškėjas ir partneris įsipareigoja suteikti 

reikiamas paslaugas kaimo vietovėse gyvenantiems asmenims. Ši priemonė skirta 

labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms – asmenims, turintiems negalią, vaikams, 

paaugliams iki 18 m., onkologinėmis bei kraujotakos sistemos ligomis sergantiems 

asmenims gauti reikiamas paslaugas. Gyvenant nutolusiose nuo rajonų, miestų centrų 

vietovėse paslaugų prieinamumas yra sudėtingesnis. 

Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie aukščiau minėtoms 

tikslinėms grupėms, gyvenančioms kaimo vietovėse, kokybiškų paslaugų teikimo, 

atsižvelgiant į kiekvienos tikslinės grupės poreikius ir galimybes.   

 
 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 6. Pareiškėjo organizacija yra veikianti apskrityje, kurioje bus vykdomas projektas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balus, jei pareiškėjo 

organizacija yra veikianti apskrityje, kurioje bus vykdomas projektas. Laikoma, kad 

pareiškėjo organizacija veikia apskrityje, jei ji yra įregistruota toje apskrityje ne trumpiau 

kaip dvejus metus ir (arba) pateikia veikimą toje apskrityje pagrindžiančius dokumentus: 

per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo projekto pareiškėjas įgyvendino (-a) 

ne mažiau kaip 2 projektus, kurių kiekvienas įgyvendintas ne trumpiau kaip 12 mėnesių 

toje apskrityje, ir kurių kiekviename dalyvavo ne mažiau kaip 100 dalyvių. Tikrinamas 



pareiškėjo organizacijos buveinės adresas paraiškos pateikimo dieną ir (arba) veikimą 

apskrityje pagrindžiantys dokumentai: įgyvendintų (įgyvendinamų) projektų pavadinimai, 

įgyvendinimo laikotarpis mėnesio tikslumu, dalyvių skaičius, trumpas aprašymas ir kita 

svarbi informacija. 

Jei pareiškėjas projektą įgyvendino partnerio teisėmis, balai nesuteikiami.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kuriuos vykdys vietos 

organizacijos ir taip prisidėti prie nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių 

bendruomenių, asociacijų, vienijančių sveikatos priežiūros specialistus, stiprinimo 

regionuose. 

 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 7. Partnerystė su daugiau partnerių veikiančių toje apskrityje, kurioje bus vykdomas 

projektas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant paraišką, projektui suteikiamas prioritetas skiriant balus, jeigu pareiškėjo 

organizacija projektą vykdys su daugiau partnerių veikiančių toje apskrityje, kurioje bus 

vykdomas projektas, ir kiekvienas įgyvendins bent vieną iš tame projekte numatytų veiklų. 

Laikoma, kad partnerio organizacija veikia apskrityje, jei ji yra įregistruota toje apskrityje 

ne trumpiau kaip dvejus metus ir (arba) pateikia veikimą toje apskrityje pagrindžiančius 

dokumentus: per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo partneris įgyvendino (-

a) ne mažiau kaip 2 projektus, kurių kiekvienas įgyvendintas ne trumpiau kaip 12 mėnesių 

toje apskrityje, ir kurių kiekviename dalyvavo ne mažiau kaip 100 dalyvių. Tikrinamas 

partnerio organizacijos buveinės adresas paraiškos pateikimo dieną ir (arba) veikimą 

apskrityje pagrindžiantys dokumentai: įgyvendintų (įgyvendinamų) projektų pavadinimai, 

įgyvendinimo laikotarpis mėnesio tikslumu, dalyvių skaičius, trumpas aprašymas ir kita 

svarbi informacija. 

Jei partneris projektą įgyvendino partnerio teisėmis, balai nesuteikiami. 

Projektai suranguojami nuo daugiausiai į projektą ketinamų įtraukti partnerių skaičiaus 



iki mažiausiai ketinamų įtraukti partnerių skaičiaus. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kurie skatins lygiavertę 

partnerystę. 

 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 8. Projekte dalyvauja daugiau dalyvių. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas įsipareigoja pritraukti didesnį 

dalyvių iš tikslinės grupės skaičių.  

Tikslinė grupė – asmenys, turintys negalią, vaikai, paaugliai iki 18 m., onkologinėmis bei 

kraujotakos sistemos ligomis sergantys asmenys. 

Dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų 

neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, 

kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete ir kurį 

projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus 

informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti.  

Tikslinės grupės asmenys skaičiuojami unikalūs. 

Projektai suranguojami nuo daugiausiai į projektą ketinamų įtraukti tikslinės grupės 

asmenų skaičiaus iki mažiausiai ketinamų įtraukti asmenų skaičiaus.  

Kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytu kriterijumi siekiama, kad pareiškėjai būtų suinteresuoti įgyvendinti kuo didesnį 

poveikį turinčius projektus. 

Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar pareiškėjas ir (arba) partneris pajėgūs siekti 

projektui nustatytų kiekybinių rodiklių. Kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu, 

nes paraiškoje suplanuotos projektų finansavimo sąlygų apraše numatytos stebėsenos 

rodiklių reikšmės bus nurodytos projekto sutartyje. Nepasiekus numatytų stebėsenos 

rodiklių reikšmių, bus taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 22 



skirsnio nuostatos.  

Kadangi finansuojamos keturios nelygiavertės veiklos, kurias įgyvendinant galima 

pritraukti skirtingą tikslinės grupės asmenų skaičių, bus skelbiami keturi kvietimai 

atskiroms veikloms finansuoti. Taip bus valdoma rizika, kad projektas, planuojantis 

įgyvendinti vieną veiklą, sudarančią sąlygas pritraukti žymiai daugiau dalyvių, 

nukonkuruos kitą veiklą planuojantį įgyvendinti projektą, pritraukiantį mažiau dalyvių dėl 

skirtingos veiklos pobūdžio. 

 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

 Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 9. Privačios investicijos. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Pagal kriterijų bus vertinamas projekto vykdytojo ir (arba) partnerio privataus indėlio 

dydis.  

Projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris 

įsipareigoja nuosavomis lėšomis finansuoti didesnę nei 5 proc. projekto išlaidų dalį. 

Vertinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio tinkamų finansuoti išlaidų nuosavo įnašo 

santykis su visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma. 

Paraiškos suranguojamos nuo paraiškų, kuriose nuosavo įnašo santykis su visa projekto 

tinkamų finansuoti išlaidų suma yra didesnis iki paraiškų, kuriose nuosavo įnašo santykis 

su visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra mažesnis 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus sudaro galimybes atrinkti tuos projektų vykdytojus, kurių finansinis 

pajėgumas vykdyti  veiklas yra didesnis. 

 
 
 

__Viceministrė_____________________________________________  _________________                                                         Lina Jaruševičienė______ 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                              (vardas ir pavardė) 


