KVIETIMAS NR. 2017-5
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“ PRIEMONĘ NR 08.4.2-ESFA-R-630 „SVEIKOS GYVENSENOS
SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU“
Veiksmų
programa

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas

8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

Uždavinys

8.4.2 uždavinys „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros
kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką
senėjimą“

Priemonė

08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“

Priemonės
tikslas

Padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti
pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius

Galimi
pareiškėjai

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;
savivaldybių administracijos.

Galimi
partneriai

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;
savivaldybių administracijos;
nevyriausybinės organizacijos;
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios sveikatos
priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių
paslaugų apmokėjimo.
1. sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas regionuose: tikslinių grupių
asmenims organizuojami informaciniai ir (ar) šviečiamieji renginiai, mokymai,
seminarai, konkursai ir pan. veiksmai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti
tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei
kontrolės temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas,
sveikatos raštingumo įgūdžius ir pan.;
2. tikslinių teritorijų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros
modernizavimas, investuojant į patalpų remontą, įrangos ir transporto priemonių
įsigijimą.
Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu
Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“,
III skyriaus 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

Remiamos
veiklos

Bendrieji
projektų
reikalavimai
Specialieji
projektų
atrankos
kriterijai

Projektai turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. rugsėjo 8 d. posėdžio
nutarimu Nr. 44P-17 (19), Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m.
vasario 2 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-1.1 (23) ir Veiksmų programos
stebėsenos komiteto 2017 m. liepos 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-4.1 (26):
1. Projektas turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 3 priedo
„Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo
išorinių priežasčių mažinimo 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
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smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“, 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 veiksmų plano 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės
sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“, ir (arba) 2 priedo
„Griuvimų prevencijos krypties aprašas“, ir (arba) 3 priedo „Psichikos sveikatos
gerinimo krypties aprašas“, ir (arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės
programos, ir (arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos
įgyvendinimo priemonių plano nuostatas. Vertinant projekto atitiktį šiam
specialiam projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas (veiklos,
pareiškėjai arba partneriai) atitinka:
1.1. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano 3 priedo „Traumų
ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimo krypties aprašas“ 35 punkte iškeltą tikslą, 36 punkte
nustatytus uždavinius ir įgyvendina 37.2 ir (arba) 37.4 papunkčiuose numatytas
priemones; 4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos
sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“ 29 punkte iškeltą tikslą, 30 punkte
nustatytus uždavinius ir įgyvendina 32.1 ir (arba) 32.2.2, ir (arba) 32.2.4
papunkčiuose numatytas priemones; 5 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio
mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“ 20
punkte iškeltą tikslą, 21 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 23.2.1 ir
(arba) 23.2.2, ir (arba) 23.2.3, ir (arba) 23.2.4, ir (arba) 23.2.6, ir (arba) 23.4.1
papunkčiuose numatytas priemones; 6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros
prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ 20 punkte iškeltą tikslą, 21 punkte
nustatytus uždavinius ir įgyvendina 22.1 papunktyje numatytą priemonę; 7
priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo
užtikrinimo krypties aprašas“ 42 punkte iškeltą tikslą, 43 punkte nustatytus
uždavinius ir įgyvendina 45.12.4 papunktyje numatytas priemones; ir (arba)
1.2. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 priedo „Sveikos
gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties
aprašo“ 17 punkte iškeltą tikslą, 18 punkte nustatytą uždavinį ir įgyvendina 29.4
ir (arba) 29.5 papunkčiuose numatytas priemones; 2 priedo „Griuvimų
prevencijos krypties aprašas“ 7 punkte iškeltą tikslą, 8 punkte nustatytą uždavinį
ir įgyvendina 11.1 ir (arba) 11.2 papunkčiuose numatytas priemones; 3 priedo
„Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“ 12 punkte iškeltą tikslą, 13
punkte nustatytą uždavinį ir įgyvendina 22.1 ir (arba) 22.5 papunkčiuose
numatytas priemones; ir (arba)
1.3. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos 168 punkte iškeltą
tikslą, 169 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 160.2.1.1 ir (arba)
160.2.1.4 papunkčiuose numatytas priemones ir (arba) Nacionalinės vėžio
profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano 2.1
papunktyje numatytas priemones (veiklas, skirtas regioniniu lygiu įgyvendinti
sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo priemones tikslinėse teritorijose);
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
numatytas

ES struktūrinių fondų lėšų limitas Klaipėdos regionui – 845 738 Eur
Metai

ES lėšos, dėl kurių kasmet turi
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ES lėšos, kurios kasmet turi

Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšų
limitas, Eur.

Siektinos
stebėsenos
rodiklių
pasiekimo
tarpinės ir
galutinės
reikšmės

Projekto
finansavimas

Dokumentai
projektinių
pasiūlymų dėl
regiono
projektų
įgyvendinimo
(toliau – pro
jektinis
pasiūlymas)
teikėjams
Projektinių
pasiūlymų
pateikimo
reikalavimai

2017
2018
2019
2020
2021
2022
Viso

būti pasirašytos projektų
sutartys
0
845738
0
0

būti pripažįstamos
deklaruotinomis
0
211434
253 721
169 148
126 861
84 574
845 738

845738

Tikslinių grupių asmenys, kurie
dalyvavo informavimo, švietimo ir
mokymo renginiuose bei sveikatos
raštingumą didinančiose veiklose
(P. S. 372)

„Modernizuoti savivaldybių
visuomenės sveikatos biurai“ (P. S.
671)

Tarpinė
reikšmė 2018
m. gruodžio 31
d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.

2 244

8 484

0

0

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro ne daugiau kaip 92,5
proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriamas finansavimas negali
viršyti 92,5 proc.
Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis prisidėti prie projekto
finansavimo ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo lėšomis gali prisidėti prie projekto
įgyvendinimo didesne nei reikalaujama lėšų suma.
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 LR 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-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu
lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas LR sveikatos
apsaugos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-918.
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 projektinio pasiūlymo ir jo priedų kopiją (pirmajame lape turi būti
aiškiai užrašyta „KOPIJA“) bei vieną elektroninę projektinio pasiūlymo ir jo
priedų versiją. Jei teikiami keli projektiniai pasiūlymai, jų variantai elektroninėje
formoje turi būti įrašyti atskirose laikmenose.
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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.
Projektinių
pasiūlymų
pateikimo
Klaipėdos
regiono plėtros
tarybai galutinė
data

Iki 2018 m. sausio 5 d. 15.45val.

Klaipėdos
regiono plėtros
tarybos
sekretoriato
adresas, kuriuo
reikia teikti
projektinius
pasiūlymus

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

Kontaktai

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistas
Remigijus Buožius , tel. (8-46) 314 921,
el. p. remigijus.buozius@vrm.lt

4

