PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

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

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (mln. EUR):

124

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių
įgyvendinimas: profesinis mokymas ir neformalusis
švietimas, konsultavimas ir profesinis orientavimas,
darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas
subsidijuojant, darbo rotacija, parama bedarbių
teritoriniam judumui, kitos bedarbių užimtumo
gebėjimus ir galimybes didinančios aktyvios darbo
rinkos politikos priemonės

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis
priemonėmis:

Priemonė turi sąsajų su 7.3.2 uždavinio „Padidinti valstybės
įdarbinimo tarnybos veiksmingumą ir labiau orientuoti į
rezultatus“ veiklomis (ADRP ir tvaraus įdarbinimo stebėsenos ir
vertinimo sistemos sukūrimas, kuri leis LDB tiksliau nustatyti
ADRP veiksmingumą ir sudarys sąlygas tobulinti darbo biržos
teikiamas paslaugas; paslaugų efektyvumo vertinimas,
darbuotojų kompetencijos ugdymas), tačiau šios priemonės
įgyvendinimas neturi būti derinamas su kitomis priemonėmis

Siekiami rezultatai:

Produkto rodikliai:
bedarbių, dalyvavusių ESF veiklose – 85 tūkst., iš jų: ilgalaikių
bedarbių – 25 tūkst., vyresnių negu 54 metų – 30 tūkst.
Rezultato rodikliai:
įgijusių kvalifikaciją – 42 proc.
pradėjusių dirbti – 35 proc.

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (1)
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų
programos, patvirtintos LR Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25
d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano, patvirtinto LR 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
paaiškinimas:

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“ tikslams bei remiamoms veikloms

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (2)
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymo nuostatas

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama projekto atitiktis LR užimtumo rėmimo įstatymo
nuostatoms: tikslinės bedarbių grupės, remiamos veiklos,
remiamų veiklų finansavimo dydžiai. Vertinant būtina įsitikinti,
ar projekto paraiškoje yra pateiktas pagrindimas, kaip
projektas prisideda prie LR užimtumo rėmimo įstatymo 3
straipsnyje nustatytų užimtumo rėmimo sistemos tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo, ar projekte numatytos tikslinės
grupės atitinka šio įstatymo 4 str. nuostatas, ar projekto
veiklos ir jų finansavimas atitinka bent vieną iš šio įstatymo
19, 23–24 (išskyrus 24 str. 1 dalies 5 p.), 25 – 27, 33
straipsniuose nurodytų veiklų ir jų finansavimo nuostatas, taip
pat ar pareiškėjas atitinka šio įstatymo 8 straipsnio nuostatas
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PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

07.2.1-CPVA-V-409 „Vilniaus teritorinės darbo
biržos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo
gerinimas”

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (mln. EUR):

3,84

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Vilniaus teritorinės darbo biržos administracinių
patalpų bei Vilniaus miesto skyriaus infrastruktūros
kokybės ir prieinamumo gerinimas: rekonstrukcija,
remontas, įrengimas
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Galimi pareiškėjai:

Vilniaus teritorinė darbo birža

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas Priemonės įgyvendinimas neturi būti
derinamas su kitomis priemonėmis
su kitomis priemonėmis:
Siekiami rezultatai:

Pasitenkinimas Vilniaus teritorinės darbo biržos
teikiamų paslaugų kokybe ir sąlygomis – 84,80
proc. (2023 m.) rodiklio pradinė reikšmė 78,17
proc. (2013 m.)
Investicijas gavęs infrastruktūros objektas - 1

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektas turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų
programos, patvirtintos LR Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25
d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano, patvirtinto LR 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), 2.1.2
priemonę

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama projekto atitiktis Užimtumo programos TVP 2.1
uždavinio „Gerinti profesinio orientavimo (karjeros) paslaugų
prieinamumą ir kokybę” 2.1.2. priemonės „Pagerinti
užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų
kokybę ir prieinamumą” tikslams bei remiamoms veikloms

