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:

08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo
psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

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

8,7

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

- psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų
teikimas;
- profesinių gebėjimų įvertinimas;
- bendrųjų įgūdžių ugdymas;
- profesinis mokymas;

- tarpininkavimas įsidarbinant

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:
Galimi partneriai:

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančios
įstaigos

Negrąžinamoji subsidija
Priemonės
finansavimo forma:

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

Siekiami rezultatai:

• Socialiai pažeidžiamų asmenų, dalyvavusių socialinei
integracijai skirtose ESF veiklose – 1600 asmenų;
• Socialiai pažeidžiamų asmenų, kurie po dalyvavimo socialinei
integracijai skirtose ESF veiklose pradėjo ieškoti darbo, mokytis
arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą – 40 procentų

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m.
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A1588 „Dėl socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų
plano patvirtinimo“, priemonę 4.4.4 „Didinti socialinės reabilitacijos
ir reintegracijos į darbo rinką ir visuomenę paslaugų prieinamumą
asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis dėl psichoaktyvių
medžiagų vartojimo, įtraukiant socialinius partnerius“

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama pareiškėjo ir projekto atitiktis Socialinės įtraukties
didinimo 2014–2020 m. veiksmų plano priemonei 4.4.4 „Didinti
socialinės reabilitacijos ir reintegracijos į darbo rinką ir visuomenę
paslaugų prieinamumą asmenims, sergantiems priklausomybės
ligomis dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, įtraukiant socialinius
partnerius“
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Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

07.3.1-IVG-T-410 „Parama darbui“

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

40,55

Projektų atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Finansinių paskatų (kompensuojant darbuotojų darbo
užmokesčio išlaidų dalį) darbdaviams, įdarbinantiems
su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis,
teikimas:
-pirmą kartą įsidarbinusiems asmenims nuo 18 iki 29
metų;
-įsidarbinusiems asmenims virš 54 metų

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Privatusis ar viešasis juridinis asmuo (išskyrus biudžetines
įstaigas), užsienio įmonių filialas ar atstovybė Lietuvoje, įdarbinęs
darbuotoją

Negrąžinamoji subsidija
Priemonės
finansavimo forma:

Priemonės
suderinamumas su
kitomis
priemonėmis:

Finansavimas pagal priemonę negali būti skiriamas darbo
užmokesčiui (DU) kompensuoti tų darbuotojų:
- kurių DU ar jo dalis yra kompensuojama iš kitų 2014–2020 m.
veiksmų programos prioritetų ar priemonių;
- kurių DU ar jo dalis buvo kompensuota ar kompensuojama iš
2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ar priemonių;
- kuriems DU ar jo dalis mokama iš kitų ES finansinės paramos
priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, taip pat iš valstybės
ir (arba) savivaldybių, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja
valstybė ir (arba) savivaldybės

Siekiami rezultatai:

• Pirmą kartą įsidarbinusių asmenų nuo 18 iki 29 metų – 30 000;
• Įsidarbinusių asmenų virš 54 metų – 5000;
• DU išlaidų dalies kompensaciją gavusių darbuotojų, kurie
išsilaikė darbo vietoje praėjus 6 mėn. po DU išlaidų dalies
kompensavimo pabaigos, dalis – 20%.

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

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 uždavinio „Sudaryti
galimybes bedarbiams, ypač ilgalaikiams ir žemos kvalifikacijos,
grįžti į darbo rinką“ 3.3.3 priemonę „Teikti finansines paskatas
darbdaviams – kompensuoti dalį darbo užmokesčio, siekiant įdarbinti
su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis“

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka Užimtumo
programos TVP 3.3 uždavinio „Sudaryti galimybes bedarbiams, ypač
ilgalaikiams ir žemos kvalifikacijos, grįžti į darbo rinką“ 3.3.3
priemonės „Teikti finansines paskatas darbdaviams – kompensuoti
dalį darbo užmokesčio, siekiant įdarbinti su sunkumais darbo rinkoje
susiduriančius asmenis“ veiklų aprašymą

