KVIETIMAS NR. 2017-7
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
DĖL REGIONO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“
08.4.2-ESFA-R-615 PRIEMONĘ „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS
ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS“
Veiksmų
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programa
programa
Prioritetas
8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
Uždavinys
8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“
Priemonė
08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“
Priemonės
Mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti
tikslas
atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.
Galimi
Savivaldybių administracijos; asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios
pareiškėjai
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su
teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.
Galimi
Savivaldybių administracijos; asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios
partneriai
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su
teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.
Remiama veikla Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas.
Bendrieji
Projektai turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų
projektų
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316
reikalavimai
„Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 10 skirsnyje
nurodytus bendruosius reikalavimus.
Specialieji
Projektai turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
projektų
Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. kovo 30 d. posėdžio nutarimu
atrankos
Nr. 44P:
kriterijai
1. projektas turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 1 priedo
,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo
krypties aprašas“ nuostatas. Vertinant projekto atitiktį šiam specialiam projektų
atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas (pareiškėjas ir veiklos) atitinka 23.16
papunkčiu numatytus tikslus, uždavinius ir priemonės;
2. projektas turi atitikti regiono plėtros plano, patvirtinto regiono plėtros tarybos
sprendimu, nuostatas; vertinant projekto atitiktį šiam specialiam projektų atrankos
kriterijui vertinama, ar projektas (pareiškėjas ir veiklos) atitinka regiono plėtros
plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę
veiklų grupę.
Regionui
101 590
numatytas
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšų
limitas, Eur.

Siektinos
stebėsenos
rodiklių
pasiekimo
tarpinės ir
galutinės
reikšmės

1. Projektais turi būti siekiama priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio
P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės
paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo
metu“, vnt.
Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. – 150.
Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. – 300.

Projekto
finansavimas

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro ne daugiau kaip 92,5
procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti
92,5 procentus. Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) privalo savo ir (arba) kitų šaltinių
lėšomis prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 7,5 procentų visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa,
patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397.
2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – aprašas), patvirtintas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893.
PASTABA: Šiame dokumente rasite projektinio pasiūlymo formą.
3. Priemonės 08.4.2-ESFA-R-615 ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims,
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto
Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V1237.
1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba.
2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu.
3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas, užpildant Aprašo 1 priede nustatytą
formą.
4. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo originalą
(pirmajame lape turi būti aiškiai užrašyta „ORIGINALAS“) ir jo priedus, vieną
skenuotą (pirmajame lape turi būti aiškiai užrašyta „KOPIJA“) projektinį pasiūlymą
ir jo priedus bei vieną elektroninę projektinio pasiūlymo ir jo priedų versiją. Jei
teikiami keli projektiniai pasiūlymai, jų variantai elektroninėje formoje turi būti
įrašyti atskirose laikmenose.
5. Projektinis pasiūlymas turi būti antspauduotas ir pasirašytas juridinio asmens
vadovo ar jo įgalioto asmens.
6. Projektinio pasiūlymo lapai turi būti susegti į segtuvą ir sunumeruoti.
7. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su lydraščiu. Projektinis
pasiūlymas gali būti atsiųstas registruotu laišku, įteiktas kurjerio arba projektinio
pasiūlymo teikėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai.
8. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki nurodyto termino. Jei pasiūlymas
siunčiamas paštu, pašto antspaudo data turi būti nevėlesnė nei nurodytas galutinis
projektinių pasiūlymų pateikimo terminas. Vėliau pristatytas projektinis pasiūlymas
nebus registruojamas ir nagrinėjamas.
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2018 metų sausio 31 d.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos
apskrities skyrius, Danės g. 17, LT-92117 Klaipėda (III aukštas, 319 kab.)

tarybos
sekretoriato
adresas, kuriuo
reikia teikti
projektinius
pasiūlymus
Kontaktai

Klaipėdos regiono plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Buožius, tel. (8 46) 31 49 21,
remigijus.buozius@vrm.lt

