PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų keitimo teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės,
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus uždavinio
tikslų

7.3.1 uždavinys „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir
nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“
Priemonės:
07.3.1-ESFA-V-402 „Neįgaliųjų profesinė reabilitacija“
07.3.1-IV-G-T-410 „Parama darbui“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

149,58

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas:
profesinis
mokymas
ir
neformalusis
švietimas,
konsultavimas ir profesinis orientavimas, darbo įgūdžių
įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija,
parama bedarbių teritoriniam judumui, savarankiško
užimtumo rėmimas, kitos bedarbių užimtumo gebėjimus ir
galimybes didinančios aktyvios darbo rinkos politikos
priemonės
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Galimi pareiškėjai:

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis
priemonėmis:

Priemonė turi sąsajų su ŠMM priemonės Nr. 09.4.1-ESFA-V-734 „Lietuvos
kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir
pripažinimo sistemos plėtra“ remiama veikla „Neformaliojo švietimo ir
savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas“. Atskyrimas bus
užtikrintas įgyvendinančiajai institucijai taikant dvigubo finansavimo
prevencines priemones dalyvio lygmeniu

Siekiami rezultatai:

Produkto rodikliai:
bedarbių, dalyvavusių ESF veiklose – 87 tūkst., iš jų: ilgalaikių bedarbių –
25,5 tūkst., vyresnių negu 54 metų – 30 tūkst.
Rezultato rodikliai:
įgijusių kvalifikaciją – 42 proc.
pradėjusių dirbti, įskaitant savarankišką darbą – 35 proc.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (1)
Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m. kovo 26 d.
posėdžio nutarimu Nr. 44 P-2.1 (4)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25 d.
nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.
204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo
programos TVP), 3.3.2 priemonę

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama projekto atitiktis Užimtumo programos TVP 3.3
uždavinio „Sudaryti galimybes bedarbiams, ypač ilgalaikiams ir
žemos kvalifikacijos, grįžti į darbo rinką“ 3.3.2 priemonės
„Derinant darbo pasiūlą ir paklausą, remti bedarbių integraciją į
darbo rinką“ tikslui bei bent vienai remiamai veiklai
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (2)
KEITIMAS

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo
nuostatas

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama projekto atitiktis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo
nuostatoms: tikslinės bedarbių grupės, remiamos veiklos, remiamų
veiklų finansavimo dydžiai. Vertinant būtina įsitikinti, ar projekto
paraiškoje yra pateiktas pagrindimas, kaip projektas prisideda prie
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 11 straipsnyje nustatyto
užimtumo rėmimo sistemos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, ar
projekte numatytos tikslinės grupės atitinka bent vieną iš Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 25 straipsnyje nurodytų tikslinių
grupių, ar veiklos atitinka bent vieną iš 36–43, 391, 44, 47
straipsniuose nurodytų veiklų ir šių veiklų finansavimo nuostatas,
taip pat, ar atsakingas projekto vykdytojas atitinka šio įstatymo 16
straipsnio nuostatas
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Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

VP priemonės kodas ir
pavadinimas:

07.4.1-ESFA-V-414 priemonė „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“

Kitos ministerijos administruojamos
priemonės, kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

07.4.1-ESFA-V-404 priemonė „Jaunimo užimtumo didinimas“

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (mln. EUR):

17,45 mln. EUR

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

- Ankstyvos intervencijos ir jaunimo aktyvinimo paslaugos (pirminė
intervencija): papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemonės (verslumo, projektų
valdymo, IT žinių tobulinimo ir pan.); psichologinės socialinės reabilitacijos priemonės;
minimalios priežiūros paslaugos; pagalbos pažįstant save paslaugos; socialinių ir gyvenimo
įgūdžių ugdymo paslaugos; motyvavimo paslaugos; informavimo apie jauno žmogaus
galimybes paslaugos; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis paslaugos; savanorystės vietos
paieškos paslaugos; savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas; mokymai savanoriškos
veiklos metu; mentorystės paslaugos savanoriškos veiklos metu ir kitos veiklos pagal
individualius veiklos planus;

- Integraciją į darbo rinką skatinančios priemonės (antrinė intervencija):
bedarbių profesinis mokymas; darbo įgūdžių įgijimo rėmimas; įdarbinimas subsidijuojant;
darbo rotacija; teritorinis judumas; savanoriška praktika; darbo įgūdžių įgijimas pagal dvišalę
darbo įgūdžių įgijimo sutartį ir kitos veiklos pagal individualius veiklos planus
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Galimi pareiškėjai:

Lietuvos darbo birža (nuo 2018 m. spalio 1 d. – Lietuvos
užimtumo tarnyba)
Jaunimo reikalų departamentas

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas
su kitomis priemonėmis:

Papildomi reikalavimai netaikomi
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Siekiami
rezultatai
:

Produkto rodikliai:
• 15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys,
dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje – 10 000 asmenų
• 15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys,
dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys – 2 000
asmenų

Trumpalaikiai bendrieji rezultato stebėsenos rodikliai:
• Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje – 75 proc.
• Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio
mokymosi, pameistrystės ar stažuotės – 50 proc.
• Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą – 50 proc.
• Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje –
50 proc.
• Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės – 32 proc.
• Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą – 26 proc.
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Trumpalaikiai bendrieji rezultato stebėsenos rodikliai (tęsinys):
Siekiami
rezultatai: • Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI
•
•

remiamoje intervencijoje – 35 proc.
Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo
pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės – 30 proc.
Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą
pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą
– 10 proc.

Ilgalaikiai bendrieji rezultato stebėsenos rodikliai:
• Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po 6 mėn. tęsia mokymąsi, dalyvauja kvalifikaciją
suteikiančiose mokymo programose, mokyme per pameistrystę ar atlieka stažuotę
– 16 proc.
• Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po 6 mėn. dirba – 44 proc.
• Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po 6 mėn. savarankiškai dirba – 9 proc.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Specialiojo projektų atrankos kriterijų nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“,
bent vieną iš 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4 ir 2.2.1 punktuose nurodytų
priemonių

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama ar pareiškėjai ir projektai atitinka bent vienos iš
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano 1.4.1, 1.4.2,
1.4.4 ir 2.2.1 punktuose nurodytų priemonių aprašymus,
tikslines grupes, siekiamus rezultatus ir vykdytojus

