PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas ir
pavadinimas:

08.4.2-ESFA-V-619 ,,Sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
onkologinių ligų srityje“

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus uždavinio
tikslų

8.4.2 konkretus uždavinys „Sumažinti sveikatos
netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti
sveiką senėjimą“:
08.4.2-ESFA-V-613 „ Sveiko senėjimo skatinimo
iniciatyvos“;
08.4.2.-ESFA-R-615 ,,Priemonių, gerinančių
ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams,
įgyvendinimas“;
08.4.2-ESFA-V-617 „ Specialistų pritraukimas sveikatos
netolygumams mažinti “;
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Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

08.4.2-CPVA-V-618 (J01-CPVA-V) „Tuberkuliozės profilaktikos,
diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“;
08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos,
diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“;
08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų
atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams
prieinamumo ir kokybės gerinimas“;
08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos
gyvensenos skatinimas“;
08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu
lygiu“
08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir
prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms
kraujotakos sistemos, galvos smegenų kraujotakos ligų ir
traumų, nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių mirties
priežasčių srityse“;
08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos
netolygumų mažinimo ir sveiko senėjimo srityje“.
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IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

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

5,37 3,87

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 remiamos
veiklos:
1. onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo
paslaugų teikimo apimčių ir organizavimo sveikatos
priežiūros įstaigose modeliui, integruojančiam visus
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo lygius, sukurti
reikalingos analizės atlikimas, modelio sukūrimas bei
įdiegimas ir efektyvaus pacientų srautų valdymo
metodikos, užtikrinančios savalaikį sveikatos priežiūros
paslaugų suteikimą asmenims, kuriems pirmą kartą
įtarta onkologinė liga („žaliasis koridorius“) sukūrimas,
įdiegimas į praktiką įgyvendinant bandomąjį projektą
pasirinktose tikslinėse teritorijose;
tęsinys kitoje skaidrėje
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tęsinys
Pagal priemonę remiamos
veiklos:

2. atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų
įgyvendinimo efektyvumo didinimas (informacijos sklaidai
parengimas, informacijos sklaida ir tikslinių gyventojų
grupių švietimas, atrankinės patikros dėl onkologinių ligų
programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės
kontrolės reikalavimų parengimas ir įdiegimas, atrankinės
patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrų
įkūrimas);
3. pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių specialistų mokymai kokybiškai teikti
atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų
paslaugas;
4. melanomos ir kitų odos piktybinių navikų ankstyvosios
diagnostikos gerinimas įgyvendinant bandomąjį projektą
tikslinėse teritorijose;
5. 4. sveikatos priežiūros specialistų mokymai apie
paliatyviosios pagalbos teikimą onkologiniams ligoniams.
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Galimi pareiškėjai:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,
Nacionalinis vėžio institutas,
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis
priemonėmis:

Pagal Priemonę finansuojamos gydytojų kompetencijų ir
kvalifikacijos tobulinimo veiklos nebus finansuojamos įgyvendinant
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
administruojamą priemonę Nr. 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir
neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms
teikimas“.

Siekiami rezultatai:

Tikslinių grupių asmenų, dalyvaujančių atrankinės patikros dėl
onkologinių ligų programose, dalies didėjimas;
Efektyviau teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvoje
onkologinių susirgimų valdymo srityje;
Sumažėjęs pirmalaikis (0-64 m.) mirtingumas nuo piktybinių
navikų tikslinėse teritorijose.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

1. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos ir
kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau – Vėžio
kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-814, nuostatas ir (arba) Sveiko senėjimo užtikrinimo
Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano (toliau – Sveiko
senėjimo veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-825, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės
sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“
nuostatas
ir
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų
programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių plano
(toliau – Vėžio kontrolės programos priemonių planas),
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419, priemones.
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Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Projektas (veiklos ir pareiškėjai) turi:
atitikti bent vieną iš Vėžio kontrolės programos 53.1, 53.4,53.7,
160.2.1.2, 160.2.2.1, 160.2.2.4, 160.3.1, 160.3.2.1, 160.3.3.2
papunkčiuose numatytą veiklos kryptį
ir (arba)
atitikti Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo 30.2
papunktyje numatytą priemonės veiklą (investicijos į atrankinės
patikros dėl onkologinių ligų programų naudos ir informacijos
viešinimą bei sklaidą, specialistų kompetencijų didinimą)
ir
įgyvendinti bent vieną Vėžio kontrolės programos priemonių
plano 2.3, 3.2, 3.8, 3.10, 3.11, 4.15, 5.3. (5.3. papunkčio dalis
– investicijos į sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos
tobulinimą organizuojant mokymus apie paliatyviosios
pagalbos teikimą namuose) papunkčiuose numatytą priemonę.
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Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

8.1.3 konkretus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms
gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ tikslų yra siekiama šiomis
priemonėmis:
1) 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“;
2) 08.1.3-CPVA-V-604 „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų
kokybės ir prieinamumo gerinimas“;
3) 08.1.3-CPVA-V-605 Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas“ (sudaro jungtinę priemonę kartu su priemone 08.4.2-CPVA-V-618
„Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“);
4) 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“;
5) 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir
prieinamumo gerinimas“;
6) 08.1.3-CPVA-V-611 „Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių
atvejais infrastruktūros tobulinimas“;
7) 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“;
8) 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“;
9) 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų
infrastruktūros gerinimas“;
10) Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 ,,Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo
paslaugų infrastruktūros tobulinimas“.
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Priemonei skirtų
ES fondų lėšų suma
(mln. EUR):

32.0 mln. eurų

Projektų atrankos
būdas:

Regionų projektų planavimas

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

1. kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų srityse tikslinėse teritorijose ir vaikų ligų bei sveiko
senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse
sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas infrastruktūros, skirtos pirminės
sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos
įsigijimas, aprūpinimas tikslinėmis transporto priemonėmis, skirtomis pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose;
2. priklausomybės ligų srityje:
priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos

asmens
asmens
įrangos

įrangos

įsigijimas) psichikos sveikatos centruose;
3. tuberkuliozės srityje tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observed treatment short course) kabinetų įrengimas
(patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas) asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
4. sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems srityje asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų
poreikiams;
5. onkologinių ligų ir sveiko senėjimo srityje slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugų vystymas
asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų namuose: statinių ir (ar) patalpų, skirtų šioms paslaugos teikti, rekonstrukcija ir
remontas, reikalingos įrangos įsigijimas bei aprūpinimas tikslinėmis transporto priemonėmis paslaugoms teikti pacientų namuose.
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Galimi pareiškėjai:

1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su
teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;
2. savivaldybių administracijos;
3. psichikos sveikatos centrai;
4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugas ir
turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis
priemonėmis:

Pagal priemonę bus skiriamas finansavimas pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms remti. Lėšos negali būti skiriamos
antrinio ir (ar) tretinio lygio paslaugų infrastruktūros atnaujinimui. Priemonė neturi būti derinama su kitomis Veiksmų programos
priemonėmis.
Priemonės veiklas papildys Sveikatos apsaugos ministerijos numatomos įgyvendinti priemonės 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų
kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“; 08.1.3-CPVA-V-605
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (sudaro jungtinę priemonę kartu su
priemone 08.4.2-CPVA-V-618 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“);
08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“; 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų
profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“; 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų
infrastruktūros tobulinimas“; 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“; 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos
sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“; Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 ,,Onkologinių ligų prevencijos,
ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“.

Siekiami
rezultatai:

Veiksmai yra orientuoti į galimybių išskirtų tikslinių teritorijų gyventojams ir tikslinių grupių asmenims (sergantiems tuberkulioze,
cerebrovaskulinėmis, kraujotakos sistemos ligomis, piktybiniais navikais, priklausomybės ligomis, neįgaliesiems, vaikams ir
paaugliams, vyresnio amžiaus asmenims) užtikrinti kuo tolygesnį kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą ir kokybę, padėti sumažinti teritorinius asmens sveikatos priežiūros prieinamumo bei sveikatos lygio skirtumus, gerinti
ligų profilaktiką, prevencinių programų vykdymą, slaugos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei sudaryti prielaidas asmenų
ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui, mažesnei priešlaikinių mirčių bei socialinės atskirties ir skurdo rizikai.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektai turi atitikti:
2. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.
V-815, 1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ ir (arba)
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės reintegracijos
paslaugų prieinamumo didinimo 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 srities aprašas“ ir (arba)
6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašas“ ir (arba)
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ ir (arba)
2. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje
veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl
sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų
profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“ ir (arba)
5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo krypties aprašas“ ir (arba)
3. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814 (toliau – Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės programa) ir
(arba)
4. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419 (toliau –
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių planas), nuostatas.
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Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar projektai (veiklos ir pareiškėjai) atitinka:
1. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano:
1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 21 punkte iškelto tikslo, 22 punkte nustatytų uždavinių ir
įgyvendina 23.5 ir (arba) 24.1 papunkčiuose numatytas priemones;
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės
reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
siekia 7 punkte iškelto tikslo, 8 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 9.5.4 papunktyje numatytas priemones;
4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 29 punkte iškelto tikslo, 30 punkte nustatytų uždavinių ir
įgyvendina 32.4 papunktyje numatytą priemonę;
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo srities aprašas“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 20 punkte iškelto tikslo, 21 punkte nustatytų uždavinių ir
įgyvendina 23.4.2 ir (arba) 23.4.2.1 ir (arba) 23.4.2.2 ir (arba) 23.4.2.3 ir (arba) 23.4.2.4 papunkčiuose
numatytas priemones;
6 priedo ,,Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašas“ specialiuosius
projektų atrankos kriterijus: siekia 20 punkte iškelto tikslo, 21 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 23.2
papunktyje numatytą priemonę;
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 42 punkte iškelto tikslo, 43 punkte nustatytų uždavinių ir
įgyvendina 51.3 papunktyje numatytas priemones;
tęsinys kitoje skaidrėje

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

tęsinys
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

2. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano:
1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų
plėtros krypties aprašo“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 17
punkte iškelto tikslo, 19 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 30.7
papunktyje numatytas priemones;
5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų
tinklo organizavimo krypties aprašo“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
siekia 25 punkte iškelto tikslo, 28 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 51.1
papunktyje numatytas priemones;
3. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos specialiuosius
projektų atrankos kriterijus: siekia 168 punkte iškelto tikslo, 169 punkte
nustatytų uždavinių ir įgyvendina 160.2.2.2, 160.3.3.1 papunkčiuose numatytas
priemones;
4. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo
priemonių plano 4.12 ir (arba) 5.3 (5.3. punkto dalis – investicijos į ASPĮ
infrastruktūrą, reikalingą ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugoms
teikti) papunkčiuose numatytas priemones.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Patvirtintas 2016-11-10
Keitimas 2017-02-02
Projektų atrankos kriterijaus
pavadinimas:

2. Projektai turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą
regiono plėtros tarybos sprendimu.

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos
atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą
informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų
grupę.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Patvirtintas 2017-02-02
Projektų atrankos kriterijaus
pavadinimas:

3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos
planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu.

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto
vykdytojas atitinka savivaldybės strateginį veiklos planą.

