
 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. rugsėjo 23 d. 
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 
7.3.4 konkretus uždavinys „Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą 

apie moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus, negalios ir kitų 

pagrindų principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti diskriminavimo 

apraiškas“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
0,72 

Pagal priemonę remiamos veiklos: - įvairios švietėjiškos, informacinės ar mokomojo pobūdžio veiklos (priemonės, renginiai) 

diskriminacijos Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais 

prevencijos ir pagarbos žmogui srityje; 

- gerosios praktikos atvejų diskriminacijos mažinimo srityje ir įvairovės darbe 

įgyvendinimo metodų, susijusių su diskriminacijos mažinimu, sklaida (paskaitos, 

apskritojo stalo diskusijos, informacinės medžiagos pateikimas ir kita); 

- priemonės, skirtos informuoti konkrečias visuomenės grupes (moksleivius, jaunimą, 

vyresnio amžiaus asmenis, užsieniečius, neįgaliuosius ir kitus) apie lygių galimybių 

užtikrinimą visuomenės gyvenime, lygias galimybes vartotojų teisių apsaugos, sveikatos 

priežiūros, kultūros, socialinės apsaugos, švietimo, sporto ir kitose srityse, apie 

diskriminacijos atvejų atpažinimą, vertybinį ir teisinį jų vertinimą, teisines galimybes 

skųstis dėl diskriminacijos, pagarbą žmogui ir jo šeimai 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 



  ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio 

fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 46, 1.8 

priemonę „Vykdyti švietėjiškas veiklas, naudojant novatoriškas priemones ir metodus“ 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama projekto veiklų ir pareiškėjo atitiktis Nediskriminavimo skatinimo 

tarpinstitucinio veiklos plano 1.8 priemonės „Vykdyti švietėjiškas veiklas, naudojant 

novatoriškas priemones ir metodus“ veikloms ir bent vienai nurodytai įgyvendinančiajai 

institucijai. 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas taip pat ir projekto įgyvendinimo metu. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijui nustatyti buvo pasirinkta Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos 

plano 1.8 priemonė „Vykdyti švietėjiškas veiklas, naudojant novatoriškas priemones ir 



metodus“, nes ji geriausiai atitinka 7.3.4 konkretų uždavinį „Pagerinti visuomenės, verslo 

ir viešojo sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo 

dėl amžiaus, negalios ir kitų pagrindų principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti 

bei šalinti diskriminavimo apraiškas“ bei prisideda prie šio konkretaus uždavinio rezultato 

stebėsenos rodiklio pasiekimo. 7.3.4 konkretus uždavinys nustato, kad bus siekiama 

pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą nurodytose srityse, o 

Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano 1.8 priemonė numato 

švietėjiškų veiklų vykdymą, naudojant novatoriškas priemones ir metodus. Akivaizdu, kad 

visuomenės ir atskirų jos grupių supratimą apie moterų ir vyrų lygių galimybių bei 

nediskriminavimo dėl amžiaus, negalios ir kitų pagrindų principų taikymą geriausiai 

galima pasiekti juos šviečiant, ką ir planuojama vykdyti priemonės Nr. 07.3.4-ESFA-V-

426 „Diskriminacijos mažinimas“ lėšomis. 

Atrenkant projektus pagal šį kriterijų, nebus nepagrįstai išskiriamos tam tikros tikslinės 

grupės iš kitų, nes šviečiamosios veiklos bus skirtos tiek plačiajai visuomenei, tiek ir 

atskiroms jos grupėms, atsižvelgiant į jų veiklos sritį bei problematiką, su kuria jos 

susiduria veikdamos savo veiklos srityse.   
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