KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PANEVĖŽIO REGIONO
PROJEKTŲ REZERVINIAM SĄRAŠUI PAPILDYTI
Vadovaudamiesi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų Panevėžio regiono projektų projektinių pasiūlymų pateikimo Panevėžio
regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Panevėžio regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarka, patvirtinta Panevėžio regiono plėtros tarybos 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimu
Nr. R 2-88 (toliau – Projektinių pasiūlymų pateikimo ir apibendrinimo tvarka) bei Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos 2012 m. sausio 25 d. prašymu Nr. ARB „Dėl kvietimo rezerviniam
sąrašui sudaryti”, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono projektų,
finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP32.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, rezerviniam
sąrašui Nr. 51 papildyti.
Priemonė „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ prisidės prie uždavinio
– paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių
geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas, mažinant
socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus savivaldybėse, dekoncentruojant ir decentralizuojant
socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, didinant jų įvairovę, modernizuojant socialinių
paslaugų įstaigų materialinę bazę bei prisidedant prie pačių asmenų, kuriems skirtos socialinės
paslaugos, arba tokių asmenų šeimų narių sugrįžimo į darbo rinką.
Priemonės remiamos veiklos pagal tikslines grupes:
1. Tikslinė grupė: suaugę asmenys su negalia. Šiai tikslinei grupei skirtos remiamos veiklos:
1.1. dienos socialinės globos centrų, teikiančių dienos ar trumpalaikę socialinę globą, įkūrimas
arba modernizavimas;
1.2. socialinės priežiūros centrų, teikiančių socialinę priežiūrą dienos metu, įkūrimas arba
modernizavimas;
1.3. savarankiško gyvenimo namų, teikiančių socialinės priežiūros paslaugas (konsultavimą,
tarpininkavimą ir atstovavimą, apgyvendinimą, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir
kt.), įkūrimas arba modernizavimas.
2. Tikslinė grupė: neįgalūs ir sutrikusio intelekto vaikai. Remiamas dienos socialinės globos
centrų, teikiančių dienos ar trumpalaikę socialinę globą, įkūrimas arba modernizavimas.
3. Tikslinė grupė: pagyvenę asmenys. Šiai tikslinei grupei skirtos remiamos veiklos:
3.1. dienos socialinės globos centrų, teikiančių dienos ar trumpalaikę socialinę globą, įkūrimas
arba modernizavimas;
3.2. savarankiško gyvenimo namų, teikiančių socialinės priežiūros paslaugas (konsultavimą,
tarpininkavimą ir atstovavimą, apgyvendinimą, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir
kt.), įkūrimas arba modernizavimas.
4. Tikslinė grupė: socialinės rizikos šeimos. Remiamas mišrių socialinių paslaugų įstaigų,
kuriose teikiamos kompleksinės socialinės paslaugos suaugusiems socialinės rizikos šeimų nariams,
jų vaikams, įkūrimas arba modernizavimas. Šių įstaigų veiklą turėtų sudaryti bent 3 iš šių
struktūrinių padalinių: grupiniai gyvenimo namai vaikams, teikiantys trumpalaikę socialinę globą;
krizių centrai ar laikino apgyvendinimo įstaigos motinoms ir vaikams; psichosocialinės pagalbos
centrai; šeimos paramos centrai, paramos šeimai tarnybos; vaikų dienos centrai, teikiantys socialinę
priežiūrą dienos metu.
5. Tikslinė grupė: socialinės rizikos suaugę asmenys (smurtą šeimoje patyrusios moterys;
asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų vartojimo ir kt.).

Remiamas laikino gyvenimo namų, teikiančių trumpalaikę socialinę globą (nakvynės namai,
psichologinės ir socialinės reabilitacijos įstaigos, laikino apgyvendinimo įstaigos motinoms ir
vaikams, moterų ar vyrų krizių centrai), įkūrimas arba modernizavimas.
6. Remiamas psichosocialinės pagalbos centrų, teikiančių psichosocialinę pagalbą, įkūrimas
arba modernizavimas.
7. Remiamas mišrių socialinių paslaugų įstaigų, kuriose teikiamos įvairios socialinės
paslaugos (išvardintos 1, 2, 3, 4, 6 punktuose) tos pačios įstaigos bazėje, įkūrimas arba
modernizavimas.
8. Remiamas stacionarių socialinių paslaugų įstaigų ar struktūrinių padalinių, teikiančių
ilgalaikę socialinę globą, pritaikymas 1, 2, 3, 4, 76, 7 punktuose išvardintoms veikloms.
Galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, savivaldybių biudžetinės įstaigos,
viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, labdaros ir paramos fondai.
Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba kartu su partneriais. Projekto partneriai gali būti
juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja įgyvendinant projekto veiklas ir siekia arba naudojasi jo
rezultatais (produktais).
Bendrieji projektų atrankos kriterijai (patvirtinti Stebėsenos komiteto 2007 m. gruodžio
21 d. nutarimu Nr. 1):
1. Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos konkretaus prioriteto tikslą,
uždavinį, taip pat apima pagal konkretų prioritetą numatomas remti veiklas, sritis.
2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.
3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje
nustatytus tikslus.
4. Projektas atitinka darnaus vystymosi politiką.
5. Projektas atitinka lyčių lygybės principus ir nediskriminavimo politiką.
6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikų
nuostatomis.
7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą
projektą.
8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų
finansavimo šaltinius.
9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.
Specialieji projektų atrankos kriterijai (patvirtinti Stebėsenos komiteto 2007 m. gruodžio
21 d. nutarimu Nr.1):
1. Projektas turi atitikti Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, nuostatas.
2. Projektas turi atitikti Socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 171, nuostatas.
3. Visi projektai turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi atitikti
savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu jis yra, įgyvendinimo priemones, arba turi
būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto.
4. Projektas negali apimti pastatų, kurie yra kultūros paveldo objektai, įstatymų ir kitų
teisės aktų tvarka įregistruoti Kultūros vertybių registre, rekonstravimo.
5. Įgyvendinus projektą numatomos teikti socialinės paslaugos, kurių toje savivaldybėje
nėra ar yra nepakankamai.
6. Projektas gali būti vykdomas gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyventojų skaičius yra
didesnis kaip 3 tūkst.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

Projektas turi atitikti priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-706
(Žin., 2010, Nr. 3-127, Nr. 41-1984; 2011, Nr. 89-4285).
Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis projektinio pasiūlymo regiono
projekto finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
gauti forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr.
352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778; Žin., 2009, Nr. 22-853; Žin., 2010, Nr. 69-3446) bei Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtomis metodinėmis rekomendacijomis dėl
projektinio pasiūlymo regiono projekto finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti formos pildymo.
Projektiniai pasiūlymai Projektinių pasiūlymų pateikimo ir apibendrinimo tvarkoje nustatyta
tvarka turi būti pateikti Panevėžio regiono plėtros tarybai adresu: Respublikos g. 38, LT -35173,
Panevėžys iki 2012 m. vasario 15 d. Projektiniai pasiūlymai, gauti pasibaigus nurodytam terminui,
pripažintini pateiktais netinkamai.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis Rasą Daraškevičienę telefonu (8 45) 505763,
elektroniniu paštu rasa.daraskeviciene@vrm.lt.

