Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo teikianti
institucija:

LR švietimo ir mokslo ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo Nr. 09.2.2-ESFA-V-707 „Asmenų, turinčių
priemonės kodas ir pavadinimas: specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių
mokytis gerinimas“

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

13,03 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

• gabių ir talentingų mokslui vaikų paieškos,
atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas;
• mokytojų, kitų ugdymo procese
dalyvaujančių asmenų, savivaldybių
švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių
administracijų švietimo padalinių specialistų
kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų
ugdymo poreikių mokinių grupėmis
tobulinimas;
• priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių
pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti
anksti ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.

Galimi pareiškėjai:

•
•

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės veiklos nėra susijusios su kitų ministerijos
ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų
programos, kitos ES finansinės paramos ar kitos
tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis
lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis. Rengiant
planuojamos konkursinės priemonės „Mokyklų
pažangos skatinimas“ aprašymą bus numatytos tik
tos veiklos, kurios nėra finansuojamos šioje
valstybės planavimo Priemonėje.
Planuojama dalinai tęsti anksčiau pradėtus darbus
dėmesį skiriant švietimo pagalbos problemų
identifikavimui ir sprendimo būdams.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Siekiami
rezultatai:
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
„Mokyklos nelankančių mokinių dalies
sumažėjimas mokyklose, kurios pagal veiksmų
programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo
pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei
kompensacijos priemones“
„Dalis ESF lėšomis švietimo pagalbą gavusių
mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė
formaliojo švietimo programą“
„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF
lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“
„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF
veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo
švietimo programas“
„Mokiniai, įtraukti į žinias apie mokslą ir
technologijas gilinančią veiklą“
„Mokyklos, kurios pagal veiksmų programą ESF
lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš
mokyklos prevencijos bei kompensacijos
priemones“
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

1. Projektai turi atitikti Gabių ir talentingų vaikų paieškos,
atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams
prieinamumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27
d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl gabių ir talentingų vaikų paieškos,
atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams
prieinamumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Gabių ir
talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų
šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl gabių ir talentingų vaikų
paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams
prieinamumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, bent vieną iš 2.1.1., 2.2.1, 2.3.1., 2.4.1, 2.5.1., 3.1.1.,
3.1.2. papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą
pareiškėją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės
veiklą: gabių ir talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo ir
ugdymo sistemos tobulinimas.

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

2. Projektai turi atitikti Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros
2014 – 2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-808 „Dėl
bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014 – 2016 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Bendrojo
ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas,
stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014 – 2016 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014
m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-808 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų,
vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir
inkliuzinio ugdymo plėtros 2014 – 2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, bent vieną iš 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6.,
2.1.1., 2.1.2. papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą
pareiškėją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šias priemonės veiklas:
- mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių
švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo
padalinių specialistų kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų
ugdymo poreikių mokinių grupėmis tobulinimas ir (arba);
- priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo
sistemos ir didinti anksti ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo teikianti
institucija:

LR švietimo ir mokslo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 09.3.1-ESFA-V-708 „Studijų prieinamumo
didinimas“

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

7, 2 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

• socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba
studentams, iš socialiai jautrių, socialinės
atskirties, mažai atstovaujamų grupių.

Galimi pareiškėjai: • Valstybinis studijų fondas.

Priemonės
finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas
su kitomis
priemonėmis:

Nagrinėjamos priemonės įgyvendinimas nėra susijęs ir neturi
būti suderintas su kitomis ministerijos ir (ar) kitų ministerijų
įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES finansinės
paramos ar kitos tarptautinės paramos, taip pat
nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis, t.
y. priemonė gali būti įgyvendinama savarankiškai.
Planuojama tęsti 2007-2013 m. finansavimo periodu
Valstybinio studijų fondo projekte „Studijų prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“
sėkmingai įgyvendinamas veiklas, kurios padeda sukurti
palankią studijų aplinką specialiųjų poreikių turintiems
studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose
mokyklose.

Siekiami
rezultatai:
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai
atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę
išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis“
„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai
atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta
tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti“
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

1. Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 20132020 metų plėtros programos 2013-2015 metų veiksmų
plano, patvirtinto 2013 m. birželio 25 d. LR švietimo ir
mokslo ministro įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės
studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros 2013-2020 metų plėtros programos
2013-2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros
programos 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m.
birželio 25 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015
metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.3. priemonės
1.1.3.5 veiksmą ir nurodytą pareiškėją.

