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ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2016 M.
BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-753 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS
ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ JUNGTINĖS PRIEMONĖS NR. J02CPVA-V „PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR
PRIEINAMUMO GERINIMAS TUBERKULIOZĖS BEI ŪMIŲ INFEKCINIŲ IR LĖTINIŲ
KVĖPAVIMO TAKŲ LIGŲ SRITYSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m.

d. Nr. VVilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 3 d. potvarkį
Nr. 24 „Dėl sveikatos apsaugos ministro A. Verygos nusišalinimo“,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVAV „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės
bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymu
Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V
„Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės
bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“ ir 25 punktą išdėstau taip (25 punkto pastraipa „PASTABOS“ nauja redakcija
nedėstoma):
„25. Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklių, kurie yra priskirti vykdant konkrečias
projekto veiklas ir yra nurodyti lentelėje. Rodiklių skaičiavimo aprašai patvirtinti Priemonių
įgyvendinimo plane ir paskelbti www.esinvesticijos.lt.
Eil. Rodiklio
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Pasirenkamas
Nr.
kodas
vykdant veiklas,
nurodytas šiuose
Aprašo
papunkčiuose
1.
P.S.363
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių
9.1.1–9.1.6
įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo
infrastruktūra, skaičius
2.
P.S.372
Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo
9.2.2
informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei
sveikatos raštingumą didinančiose veiklose
3.
P.N.602 Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti
9.2.3
specialistai
4.
P.N.603 Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai
9.2.4
ir kiti dokumentai
5.
R.N.601 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir
9.1.1–9.1.6
prieinamumas
9.2.2

2

6.

P.N. 605

7.
8.
9.

P.N.608
P.N.609
P.N.610

10.

P.N.611

11.

P.N.612

12
13.

P.N.606
P.N.607

Paremtos viešojo administravimo ir (arba) viešąsias
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos
„Įsigytų asmeninės apsaugos priemonių vertė“
„Įsigytos medicininės įrangos vertė“
„Ventiliatoriai COVID-19 gydyti“
„Laboratorijų, gavusių paramą COVID-19
tyrimams atlikti, skaičius“
„Laboratorijoms, gavusioms paramą testuoti
COVID-19, skirtų investicijų vertė“
„Sveikatos apsaugos sektoriuje naudojamų
informacinių technologijų, susijusių su COVID19, skirtų investicijų vertė“
„Asmeninės apsaugos priemonės“
„ESF veiksmų, skirtų sumažinti COVID-19
pandemijos padarinius, vertė“

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,
atliekantis sveikatos apsaugos ministro funkcijas
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9.2.5

9.1.5.
9.1.5.
9.1.1., 9.1.5.
9.1.1., 9.1.5.
9.1.5.

9.2.5
9.2.3., 9.2.5“

