KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Vadovaudamiesi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr.528 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą”, 13.2 punktu ir Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Tvarkos aprašas), 4 punktu, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“
(toliau – Priemonė).
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Priemonės tikslas
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Remiamos veiklos

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.
8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant
sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų
grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“.
08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“
Padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei
suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.
Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;
Savivaldybių administracijos.
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.
Tais atvejais, kai tikslinės teritorijos savivaldybėje nėra įsteigto
visuomenės sveikatos biuro, pareiškėju gali būti tikslinės teritorijos
savivaldybės administracija, o partneriu – visuomenės sveikatos biuras,
kuris pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį teikia visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugas tikslinės teritorijos savivaldybės
gyventojams, arba visuomenės sveikatos biuras, su kuriuo pareiškėjas
(tikslinės teritorijos savivaldybės administracija) iki projekto sutarties
pasirašymo sudaro sutartį dėl projekte numatytų veiklų įgyvendinimo.
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 bendruosius reikalavimus, nustatytus Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Bendrieji
projektų
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų
reikalavimai
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT) 10
skirsnyje.
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 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
Specialieji atrankos
kriterijui, vertinama, ar projektas (veiklos, pareiškėjai arba partneriai)
kriterijai
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
Europos
Sąjungos Lėšų limitas pagal priemonę Vilniaus regionui – 2 538 186 Eur
struktūrinių
fondų
lėšų limitas
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
Finansavimo
finansavimas negali viršyti 92,5 proc.
intensyvumas
Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis prisidėti prie
projekto finansavimo ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų.

Regionui nustatytos
siektinos stebėsenos
rodiklių
pasiekimo
tarpinės ir galutinės
reikšmės

Projektinių pasiūlymų
teikimo tvarka ir
forma

Vilniaus regionui nustatytos siektinos tarpinės ir galutinės stebėsenos
rodiklių reikšmės:
„Tikslinių grupių asmenys, kurie
„Modernizuoti savivaldybių
dalyvavo informavimo, švietimo ir
visuomenės sveikatos biurai“
mokymo renginiuose bei sveikatos
(P. S. 671)
raštingumą didinančiose veiklose“
(P. S. 372)
Tarpinė reikšmė
Galutinė
Tarpinė
Galutinė
2018 m.
reikšmė 2023
reikšmė 2018
reikšmė 2023
gruodžio 31 d.
m. gruodžio 31 m. gruodžio 31 m. gruodžio
d.
d.
31 d.
6 758
25 530
0
2
Savivaldybių vykdomosios institucijos iki Regiono plėtros tarybos
sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi
Regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinio pasiūlymo
dėl regiono projektų įgyvendinimo originalą ir jo priedus bei skenuotą
projektinį pasiūlymą ir elektronines jo priedų versijas pagal formą,
nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos apraše paskelbtame 20142020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.

Projektinių pasiūlymų priedai
1. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa,
patvirtinta Europos komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)
6397 (pakeitimas patvirtintas 2016-07-19 sprendimu Nr. C(2016)4509);
2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.
1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
patvirtinimo“;
Teisės aktai, kuriais 3. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
vadovaujantis turi būti regionų projektų atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus
rengiamas projektinis ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos
pasiūlymas
dėl Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų
regiono
projekto atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat skeliamu ES struktūrinių
įgyvendinimo
fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;
4. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos
skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau
– Priemonės aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017 liepos 28 d. įsakymu Nr. V-918.
5. Kiti Priemonės apraše nurodyti dokumentai.
Vilniaus regiono plėtros tarybai
pateikti Šventaragio g. 2,
LT-68296 Vilnius
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus
apskrities skyriaus vyr. specialistė:
Kontaktiniai asmenys Jūratė Visackaitė
Tel.: +370 5 271 82 57,
El. paštas: jurate.visackaite@vrm.lt
Galutinė projektinių
pasiūlymų pateikimo Iki 2018 m. sausio 8 d. 15.00 val.
data
Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui ir pateikimui
reikalingas
formas
galite
rasti
interneto
svetainėje
Kita informacija
www.lietuvosregionai.lt ->Lietuvos regionai -> Vilniaus apskritis ->
Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus.
Projektinius
pasiūlymus
adresu:

