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SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 

 

2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

(TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR 

DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

(TOLIAU – PRIEMONĖ) 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ  

NR. 07.3.4-ESFA-V-426 „DISKRIMINACIJOS MAŽINIMAS“ 
 

1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti visuomenės, verslo ir 

viešojo sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus, 

negalios ir kitų pagrindų principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti 

diskriminavimo apraiškas“ įgyvendinimo.  

1.3. Remiamos veiklos:  

1.3.1.  įvairios švietėjiškos, informacinės ar mokomojo pobūdžio veiklos (priemonės, 

renginiai) diskriminacijos Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais 

prevencijos ir pagarbos žmogui srityje; 

1.3.2. gerosios praktikos atvejų diskriminacijos mažinimo srityje ir įvairovės darbe 

įgyvendinimo metodų, susijusių su diskriminacijos mažinimu, sklaida (paskaitos, apskritojo stalo 

diskusijos, informacinės medžiagos pateikimas ir kita); 

1.3.3.  priemonės, skirtos informuoti konkrečias visuomenės grupes (moksleivius, jaunimą, 

vyresnio amžiaus asmenis, užsieniečius, neįgaliuosius ir kitus) apie lygių galimybių užtikrinimą 

visuomenės gyvenime, lygias galimybes vartotojų teisių apsaugos, sveikatos priežiūros, kultūros, 

socialinės apsaugos, švietimo, sporto ir kitose srityse, apie diskriminacijos atvejų atpažinimą, 

vertybinį ir teisinį jų vertinimą, teisines galimybes skųstis dėl diskriminacijos, pagarbą žmogui ir jo 

šeimai. 

1.4. Galimas pareiškėjas: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.  

1.5. Galimi partneriai: nevyriausybinės organizacijos. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas 

 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi 
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6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas   

Stebėsenos rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Galutinė 

reikšmė 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

R.S.355 „Dalis asmenų, kurie praktikoje 

taiko žinias ir įgūdžius, įgytus 

dalyvaujant renginiuose, 

skatinančiuose vyrų ir moterų 

lygybę bei diskriminacijos 

mažinimą darbo rinkoje“  

Procentai 25 25 

P.S.356 „Renginiuose, skatinančiuose vyrų 

ir moterų lygybę bei 

diskriminacijos mažinimą darbo 

rinkoje, dalyvavę asmenys“ 

Skaičius 2 500 2 500 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

                   (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos – 

iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne 

mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

724 050 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

724 050 0 0 0 0 0 0 

 


