PRITARTA
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos Stebėsenos
komiteto 2016 m. lapkričio 10 d. posėdyje
(Patvirtinta posėdžio protokolu Nr. 44P-19
(21))
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
STEBĖSENOS KOMITETO 2016 M. LAPKRIČIO 10 D. POSĖDŽIO
NUTARIMAS NR. 44P-19.1 (21)
Vilnius
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų
programa) stebėsenos komitetas (toliau – Komitetas) n u t a r i a:
1) pritarti siūlymui dėl Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos 2017–2019 metų
plano.
2) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti
apie veiksmų programą ir jai vertinti“ konkretaus uždavinio 12.1 „Užtikrinti informavimą apie ES
fondų investicijas“ Finansų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204
„Komunikacija apie ES investicijas“ septynių projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie 2014–2020 m. ES fondų
investicijų komunikacijos strategijos įgyvendinimo ir siekia bent vieno iš šių prioritetinės
komunikacijos krypties „Lietuva, kurią kuriame ES investicijomis“ tikslų:
1.1. Skatinti gyventojus domėtis įgyvendinamais ES investicijų projektais, jų teikiama nauda
regionui / šaliai (kvietimas veikti);
1.2. Formuoti nuostatą, kad ES investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių
pokyčių tam tikrose srityse ir prisideda prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo (nuostatų
keitimas);
1.3. Skatinti gyventojus jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi (nuostatų keitimas).*
* Būtina įsitikinti, kad projektas vykdomomis veiklomis prisideda prie 2014–2020 m. ES fondų investicijų
komunikacijos strategijos įgyvendinimo ir siekia bent vieno iš nurodytų prioritetinės komunikacijos krypties
„Lietuva, kurią kuriame ES investicijomis“ tikslų, prisideda prie aktualių problemų sprendimo.
Vertinama, ar pareiškėjas paraiškoje nurodo bent vieną iš prioritetinės komunikacijos krypties „Lietuva,
kurią kuriame ES investicijomis“ tikslų, prie kurių prisidės vykdydamas veiklas.
Projektų atrankos kriterijus bus taikomas paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka pareiškėjo ir partnerio veiklos sritį ir
veiklos tikslus.*
* Vertinama, ar paraiškoje nurodytos planuojamos informavimo ir komunikacijos veiklos atitinka
pareiškėjo ir partnerio veiklos sritį, kurioje jis vykdo veiklą, ir veiklos tikslus. Vertinimas atliekamas pagal
paraiškoje pateiktą informaciją, pareiškėjo ir partnerio įstatus arba jam prilyginamą dokumentą.
Projektų atrankos kriterijus bus taikomas projekto vertinimo metu.

3. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir (arba) partnerio veiklos patirtis vykdant
projektus, susijusius su ES investicijomis.*
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* Vertinama pareiškėjo ir partnerio (-ių) veiklos patirtis pagal paraiškoje pateiktą informaciją: kiek
pareiškėjas ir (arba) partneris įgyvendino projektų, susijusių su ES investicijomis (buvo projekto vykdytojai
arba partneriai). Didesnį balą gauna projektai, kurių pareiškėjas ir (arba) partneris įgyvendino daugiau
projektų, susijusių su ES investicijomis.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo ir (arba) partnerio veiklos patirtis
įgyvendinant komunikacijos kampanijas.*
* Vertinama pareiškėjo ir partnerio (-ių) veiklos patirtis pagal paraiškoje pateiktą informaciją: kiek
pareiškėjas ir (arba) partneris įgyvendino komunikacijos kampanijų. Didesnį balą gauna projektai, kurių
pareiškėjas ir (arba) partneris įgyvendino daugiau komunikacijos kampanijų per pastaruosius 3 m.
Komunikacijos kampanija – tai tam tikru tikslu vykdoma informavimo ir komunikacijos veiklų visuma.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projekto idėja ir jos įgyvendinimas.*
* Projekto atrankos kriterijaus „Projekto idėja ir jos įgyvendinimas“ vertinimas atliekamas pagal
paraiškoje pateiktą informaciją, remiantis šiais vertinimo aspektais:
1) projekto idėjos atitiktis socialinei realybei ir savalaikiškumui, pokyčiams, naujovėms bei atitiktis
tikslinei auditorijai;
2) projekto idėjos įgyvendinimo kūrybinio sprendimo išskirtinumas;
3) projekto idėjos įgyvendinimo veiksmų plano išsamumo, nuoseklumo, projekto veiklų vientisumo,
tarpusavio sąsajų ir papildymo pagrindimas.
Vertinant pirmuoju aspektu, aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių idėja orientuota į
socialinių pokyčių aktualumą pareiškėjo pasirinktai (-oms) tikslinei (-ėms) auditorijai (-oms), siūlomos
informavimo ir komunikacijos veiklos sprendžia tikslinei auditorijai svarbias problemas, siekia pokyčių,
naujovių įgyvendinimo ir yra savalaikės.
Vertinant antruoju aspektu, aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuose siūlomi informavimo
ir komunikacijos veiklų kūrybiniai sprendimai projekto idėją išreiškia aiškiai, išsamiai, įtikinamai, įsimintinai ir
originaliai, kūrybinio sprendimo išpildymas problemą pristato ir sprendžia netikėtu, nestereotipiniu sprendimu.
Vertinant trečiuoju aspektu, aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių idėjos įgyvendinimo
veiksmų plano strategija išsami, nuosekli ir vientisa, siūlomų veiksmų tarpusavio sąsaja aiški, pasirinktos
veiklos tarpusavyje susijusios ir pagrįstai papildo viena kitą.
Projektų paraiškoms pagal šį kriterijų vertinti bus pasitelkiami ekspertai ir vertinimas atliekamas
ekspertiniu būdu.

6. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Nuosavo indėlio dalis.*
* Vertinama, kokia nuosavo indėlio dalimi pareiškėjai prisideda prie projekto įgyvendinimo. Didesnį balą
gauna projektai, kurių pareiškėjas ir (arba) partneris prisideda didesniu nuosavu indėliu. Nuosavu indėliu
laikomas prisidėjimas lėšomis, atliekamu darbu ar savanoriška veikla.

7. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektu planuojama pasiekti arba įtraukti auditorija.*
* Didesnis balas suteikiamas projektams, kurie numato pasiekti arba įtraukti didesnę tikslinę auditoriją
įgyvendindami projekto veiklas (t. y., kiek dalyvių ir kiek kartų dalyvaus renginyje, perskaitys informaciją
internete, peržiūrės vaizdo ar girdės audio klipą). Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.

3) atidėti pasiūlymo dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1
„Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-K-519
„Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas“ trijų projektų atrankos kriterijų keitimo
svarstymą ir tvirtinimą.
4) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.1.3 „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ Sveikatos apsaugos
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ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti:
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, 1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
efektyvumo didinimo krypties aprašas“ ir (arba)
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo
bei socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ ir (arba)
4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo
krypties aprašas“ ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų
mažinimo“ ir (arba)
6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ ir (arba)
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo
krypties aprašas“ ir (arba)
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo
užtikrinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m.
veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros
paslaugų plėtros krypties aprašo“ ir (arba)
5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo
krypties aprašo“ ir (arba)
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814 (toliau –
Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės programa) ir (arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir
kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano, patvirtinto
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1209 (toliau – Nacionalinės vėžio
profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių planas), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektai (veiklos ir pareiškėjai) atitinka:
1. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano:
1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 21 punkte iškelto tikslo, 22 punkte nustatytų uždavinių ir
įgyvendina 23.5 ir (arba) 23.11 ir (arba) 24.1 papunkčiuose numatytas priemones;
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei
socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ specialiuosius projektų atrankos
kriterijus: siekia 7 punkte iškelto tikslo, 8 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 9.5.4 ir (arba) 9.5.5
papunkčiuose numatytas priemones;
4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 29 punkte iškelto tikslo, 30 punkte nustatytų
uždavinių ir įgyvendina 32.4 papunktyje numatytą priemonę;
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 20 punkte iškelto tikslo, 21 punkte nustatytų uždavinių ir
įgyvendina 23.4.2 ir (arba) 23.4.2.1 ir (arba) 23.4.2.3 ir (arba) 23.4.2.4 papunkčiuose numatytas priemones;
6 priedo ,,Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ specialiuosius projektų
atrankos kriterijus: siekia 20 punkte iškelto tikslo, 21 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 23.2 papunktyje
numatytą priemonę;
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties
aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 42 punkte iškelto tikslo, 43 punkte nustatytų
uždavinių ir įgyvendina 49.4 ir (arba) 51.3 papunkčiuose numatytas priemones;
2. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano:
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1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašo“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 17 punkte iškelto tikslo, 19 punkte nustatyto uždavinio ir
įgyvendina 30.7 papunktyje numatytas priemones;
5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo krypties
aprašo“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 25 punkte iškelto tikslo, 28 punkte nustatyto
uždavinio ir įgyvendina 51.1 papunktyje numatytas priemones;
3. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
siekia 168 punkte iškelto tikslo, 169 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 160.2.2.2, 160.3.3.1 papunkčiuose
numatytas priemones;
4. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano 4.20 ir (arba)
5.4 papunkčiuose numatytas priemones.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą
regiono plėtros tarybos sprendimu.*
* Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane
nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija regiono
plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.

5) pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.1.3 „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ Sveikatos apsaugos
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų
gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus
nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų
planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-815, 4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo
krypties aprašas“ nuostatas.*
* Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 veiklas, būtina įsitikinti, ar
projekto veiklos ir pareiškėjai yra numatyti bent viename iš Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų
plano:
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ 32.8, 33.1.3, 33.2.5 punktų.

Ramūnas Dilba

Sekretoriato vadovas
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