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I PRIEDAS
1
   

 

Bendrieji rodikliai, taikomi bendrai paramai pagal ESF+ dalį, kuriai taikomas 

pasidalijamasis valdymas  

 

Visi asmens duomenys turi būti suskirstyti pagal lytis (moterys, vyrai, ne dvejetainiai). Jeigu 

tam tikrų rezultatų neįmanoma pasiekti, duomenų apie šiuos rezultatus rinkti ir pateikti 

nereikia. 

 

1) Bendrieji produkto rodikliai, susiję su asmenims skirtomis operacijomis: 

1a) Bendrieji produkto rodikliai, taikomi dalyviams
 

 

– Bendrieji produkto rodikliai, taikomi dalyviams:   

– bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius*;  

– ilgalaikiai bedarbiai*;  

– neveiklūs asmenys*; 

– dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis*;  

– jaunesni negu 30 metų asmenys*;  

– vyresni negu 54 metų asmenys*;  

– asmenys, turintys pagrindinį arba žemesnį nei pagrindinis išsilavinimą (ISCED 0–

2)*; 

– asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės 

mokyklos (ISCED 4)*;  

– asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8)*.  

 

Bendras dalyvių skaičius turi būti apskaičiuotas automatiškai, remiantis bendraisiais produkto 

rodikliais, susijusiais su užimtumo statusu.  

 

1b) Kiti bendrieji produkto rodikliai  

Jeigu su šiais rodikliais susijusių duomenų registrai neteikia, šių rodiklių vertes galima 

nustatyti pagal naudos gavėjų praneštus įverčius.  

– neįgalieji**; 

– trečiųjų šalių piliečiai*; 

– užsienio kilmės dalyviai*; 

                                                 
1 Duomenys, pateikti pagal ženklu * pažymėtus rodiklius, remiantis Reglamento (ES) 2016/679 4 

straipsnio 1 dalimi yra asmens duomenys. Duomenys, pateikti pagal ženklu ** pažymėtus rodiklius, 

remiantis Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsniu yra specialios kategorijos duomenys. 
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– mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus)**;  

– benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį*; 

– dalyviai iš kaimo vietovių*. 

 

2) Subjektams taikomi bendrieji produkto rodikliai:  

– paramą gavusių nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens viešojo administravimo 

įstaigų ar valstybinių institucijų skaičius;  

– paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines 

įmones ir socialinės įmones) skaičius.  

 

3) Bendrieji tiesioginiai rezultato rodikliai, taikomi dalyviams:   

  

– neveiklūs asmenys, kurie baigę dalyvauti pradėjo ieškoti darbo*;  

– dalyviai, kurie baigę dalyvauti pradėjo mokytis*;  

– dalyviai, kurie baigę dalyvauti įgijo kvalifikaciją*;  

– dalyviai, kurie baigę dalyvauti pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą*.  

 

4) Bendrieji dalyviams taikomi ilgesnio laikotarpio rezultato rodikliai:  

 

– dalyviai, kurie baigę dalyvauti per šešis mėnesius pradėjo dirbti, įskaitant 

savarankišką darbą*; 

– dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo per šešis mėnesius nuo dalyvavimo 

pabaigos*.  

Mažų mažiausiai šie duomenys turi būti renkami atsižvelgiant į reprezentatyviąją dalyvių imtį 

pagal kiekvieną konkretų tikslą. Turi būti užtikrintas toks imties patikimumas, kad duomenis 

būtų galima apibendrinti konkretaus tikslo lygmeniu. 
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II PRIEDAS 

Bendrieji rodikliai, taikomi ESF+ paramai materialiniam nepritekliui mažinti  

 

1) Produkto rodikliai  

a) bendra paskirstyto maisto ir prekių piniginė vertė. 

i) bendra pagalbos maistu vertė; 

ia) bendra vaikams skirtos pagalbos maistu piniginė vertė; 

ib) bendra benamiams skirtos pagalbos maistu piniginė vertė; 

ic) bendra kitoms tikslinėms grupėms skirtos pagalbos maistu piniginė vertė; 
 

(ii)  bendra paskirstytų prekių piniginė vertė; 

iia) bendra vaikams skirtų prekių piniginė vertė; 

iib) bendra benamiams skirtų prekių piniginė vertė; 

iic) bendra kitoms tikslinėms grupėms skirtų prekių piniginė vertė. 
 

 

b) Paskirstytos pagalbos maistu bendras kiekis (tonomis). 

Iš šio kiekio
2
: 

(a) a

) 

 maisto, už kurio vežimą, skirstymą ir sandėliavimą sumokėta pagal programą, dalis (%); 

(b)  

b

) 

 ESF+ bendrai finansuojamų maisto produktų dalis, palyginti su bendru naudos gavėjų 

paskirstytu maisto kiekiu (%). 

3) Bendrieji rezultato rodikliai
3
 

Pagalbą maistu gaunančių galutinių gavėjų skaičius 

– jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius; 

– jaunuolių nuo 18 iki 29 metų skaičius; 

– vyresnių nei 54 metai galutinių gavėjų skaičius;  

– galutinių gavėjų su negalia skaičius; 

– trečiųjų šalių piliečių skaičius; 

– užsienio kilmės galutinių gavėjų, mažumoms (įskaitant marginalizuotas bendruomenes, 

 

                                                 
2 Šių rodiklių vertės nustatomos pagal naudos gavėjų praneštus įverčius. 
3 Ten pat.  
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pavyzdžiui, romus) priklausančių asmenų skaičius;  

– benamių galutinių gavėjų arba galutinių gavėjų, susiduriančių su atskirtimi būsto srityje, 

skaičius. 

 

Materialinę pagalba gaunančių galutinių gavėjų skaičius 

– jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius; 

– jaunuolių nuo 18 iki 29 metų skaičius; 

– vyresnių nei 54 metai galutinių gavėjų skaičius;  

– galutinių gavėjų su negalia skaičius; 

– trečiųjų šalių piliečių skaičius;  

– užsienio kilmės galutinių gavėjų ir mažumoms (įskaitant marginalizuotas bendruomenes, 

pavyzdžiui, romus) priklausančių asmenų skaičius;  

– benamių galutinių gavėjų arba galutinių gavėjų, susiduriančių su atskirtimi būsto srityje, 

skaičius. 
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III PRIEDAS 

Sveikatos dalies rodikliai 

 

Į sveikatos sritį integruoto darbo ir programos rezultatų įtraukimo į nacionalines 

sveikatos politikos priemones lygis 

1. Europos referencijos centrų tinklų remiamų pacientų skaičius 

2. Bendrų klinikinių sveikatos technologijų įvertinimų skaičius 

3. Perimtos geriausios patirties pavyzdžių skaičius  

4. Programos rezultatų įtraukimo į nacionalinę sveikatos politiką laipsnis, remiantis 

klausimynu, pagrįstu padėtimi iki programos įgyvendinimo ir ją įgyvendinus. 

 


