
PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2018 m. gegužės 2 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų 

keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos 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: 

7.3.1 konkretus uždavinys „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei 

neįgaliųjų, užimtumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo 

priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 

149,6 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (toliau – ADRP) priemonių įgyvendinimas: profesinis 

mokymas ir neformalusis švietimas, konsultavimas ir profesinis orientavimas, darbo įgūdžių įgijimo 

rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija, parama bedarbių teritoriniam judumui, 

savarankiško užimtumo rėmimas, kitos bedarbių užimtumo gebėjimus ir galimybes didinančios 

ADRP priemonės 

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 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

Teikiamas tvirtinti: Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos 
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X SPECIALUSIS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KRITERIJUS 

komiteto 2015 m. kovo 26 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1 (4) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

1. Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio 

veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204 

„Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 

patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo programos TVP), 3.3.2 priemonę 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo 

aspektai ir paaiškinimai: 

Vertinama projekto atitiktis Užimtumo programos TVP 3.3 uždavinio „Sudaryti galimybes bedarbiams, 

ypač ilgalaikiams ir žemos kvalifikacijos, grįžti į darbo rinką“ 3.3.2 priemonės „Derinant darbo pasiūlą 

ir paklausą, remti bedarbių integraciją į darbo rinką“ tikslui bei bent vienai remiamai veiklai 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisideda prie Užimtumo programos TVP veiksmų 

plano tikslų įgyvendinimo ir atitinka Užimtumo programos TVP 3.3 uždavinio „Sudaryti galimybes 

bedarbiams, ypač ilgalaikiams ir žemos kvalifikacijos, grįžti į darbo rinką“ 3.3.2 priemonės „Derinant 

darbo pasiūlą ir paklausą, remti bedarbių integraciją į darbo rinką“ tikslą bei bent vieną remiamą 

veiklą.  

Kadangi Užimtumo programos TVP 3.3.2 priemonė yra skirta remti bedarbių integracijai į darbo 

rinką, prioritetą teikiant ilgalaikiams, nekvalifikuotiems bedarbiams, neįgaliesiems, nustatytas 

kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo 

rinkoje“ 7.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių 

bei neįgaliųjų, užimtumą“ įgyvendinimo.  

Projektų atrankos kriterijus detalizuoja bendrąjį reikalavimą, nustatytą Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo 

Nr. IK-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 66.2 papunktyje, 

kuriame numatyta, kad projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas.  

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes vadovaujantis 

Veiksmų programos 7.3.1 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į bedarbių užimtumo gebėjimų 

ir galimybių stiprinimą, prioritetą teikiant sunkiai į darbo rinką integruojamiems asmenims; 

ilgalaikiams, nekvalifikuotiems bedarbiams, neįgaliesiems 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

X Keitimas 

(Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2015 m. kovo 26 d. posėdyje, pakeista 2017 m. liepos 11 d. 

posėdyje) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebe20890a52c11e3aeb49a67165e3ad3/fiSHCENHEe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebe20890a52c11e3aeb49a67165e3ad3/fiSHCENHEe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebe20890a52c11e3aeb49a67165e3ad3/fiSHCENHEe
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

2. Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatas  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo 

aspektai ir paaiškinimai: 

Vertinama projekto atitiktis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatoms: tikslinės bedarbių 

grupės, remiamos veiklos, remiamų veiklų finansavimo dydžiai. Vertinant būtina įsitikinti, ar projekto 

paraiškoje yra pateiktas pagrindimas, kaip projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos užimtumo 

įstatymo 11 straipsnyje nustatyto užimtumo rėmimo sistemos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, ar 

projekte numatytos tikslinės grupės atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 25 

straipsnyje nurodytų tikslinių grupių, ar veiklos atitinka bent vieną iš 36–43, 39
1
, 44, 47 straipsniuose 

nurodytų veiklų ir šių veiklų finansavimo nuostatas, taip pat, ar atsakingas projekto vykdytojas atitinka 

šio įstatymo 16 straipsnio nuostatas  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme numatytų 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje“ 7.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti gyventojų, 

ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ įgyvendinimo, nes Lietuvos 

Respublikos užimtumo įstatyme nurodomi užimtumo rėmimo sistemos uždaviniai: 1. derinti darbo 

pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą; 2. didinti darbo ieškančių darbingo 

amžiaus asmenų užimtumo galimybes. 

Projektų atrankos kriterijus detalizuoja bendrąjį reikalavimą, nustatytą Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo 

Nr. IK-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 66.2 papunktyje, 

kuriame numatyta, kad projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas.  

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų, nes vadovaujantis 

Veiksmų programos 7.3.1 konkrečiu uždaviniu yra tikslingai orientuotas į bedarbių užimtumo gebėjimų 

ir galimybių stiprinimą. 

Specialiojo projektų atrankos kriterijaus keitimu siūloma išplėsti Lietuvos Respublikos užimtumo 

įstatymo (strateginio planavimo dokumento) straipsnių, kuriuos turi atitikti priemonės Nr. 07.3.1-

ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektai, sąrašą, įtraukiant Užimtumo įstatymo 

44 ir 47 straipsnius, kurie reglamentuoja bedarbių savarankiško užimtumo rėmimo sąlygas. 

ES fondų investicijos į jaunų bedarbių savarankiško užimtumo rėmimą skatins juos kurti darbo 

vietas sau, sudarys prielaidas įveikti sudėtingą prieigą prie reikalingų finansavimo šaltinių, didins 

savarankiškai dirbančių asmenų skaičių ir bendrą gyventojų užimtumo lygį šalyje, ir tuo būdu 

prisidės prie Veiksmų programos 7.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir 

nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ įgyvendinimo  
 

Viceministrė          Eglė Radišauskienė 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/422c8b5042b811e6a8ae9e1795984391/FmjevKDdmA

