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Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ PAGAL PRIEMONĘ
NR. 08.1.3.-CPVA-R-609 ,,PIRMINĖS ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ RĖMIMO TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Joniškio rajono savivaldybės projektų pagal priemonę Nr. 08.1.3.- CPVA-R-609
,,Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ rėmimo
tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės projektų
pagal priemonę Nr. 08.1.3.- CPVA-R-609 ,,Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“ (toliau – Projektai) pateikimo, vertinimo, atrankos ir lėšų
projektams įgyvendinti skyrimo tvarką.
2. Projektų atrankos tikslas – atrinkti ir patvirtinti Projektus, skirtus gerinti Joniškio rajono
gyventojų sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, didinti veiklos efektyvumą vaikų ir
vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse.
3. Nustatytos formos Projektų paraiškas dėl dalyvavimo Projektų rėmimo atrankos
konkurse (1 priedas) gali teikti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamos
Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau –
paraiškų teikėjai).
4. Projektų įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
II SKYRIUS
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
5. Joniškio rajono savivaldybės administracija apie Projektų rėmimo konkursą skelbia
vietos spaudoje ir Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt. Skelbime
nurodomi Projektų prioritetai ir paraiškų priėmimo terminas.
6. Projektų prioritetai:
6.1. kraujotakos sistemos ligų ir galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktika, prevencija ir
ankstyvoji diagnostika;
6.2. onkologinių ligų profilaktika, prevencija ir ankstyvoji diagnostika;
6.3. vaikų odontologijos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas;
6.4. sveikatos priežiūros paslaugų fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas
specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
7. Projektuose turi būti numatyti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai (2 priedas).
8. Projektai turi būti įgyvendinami kartu su priemone Nr. 08.4.2.-ESFA-R-626 ,,Pirminės
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.
9. Paraiška teikiama atrankai 3 egzemplioriais (1 originalas ir 2 kopijos). Kartu pateikiama
užpildyta paraiškos forma kompiuterinėje laikmenoje.
10. Užpildyta paraiškos forma turi būti pasirašyta paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto
asmens bei patvirtinta paraiškos teikėjo antspaudu.
11. Paraiškos teikėjas kartu su paraiška privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį nuosavą
įnašą (ne mažiau kaip 7,5 proc. nuo bendros Projekto sumos). Dokumentas turi būti pasirašytas
paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens bei patvirtintas paraiškos teikėjo antspaudu.
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III SKYRIUS
VERTINIMAS
12. Projektų paraiškas vertina Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu sudaryta Projektų paraiškų vertinimo darbo grupė (toliau – Darbo grupė).
13. Paraiškos vertinamos dviem etapais:
13.1. pirmame paraiškų vertinimo etape, paraiškas vertina kiekvienas Darbo grupės narys
vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo 14 punkte nustatytais kriterijais ir pildo nustatytos formos
vertinimo anketą (3 priedas). Maksimalus balų skaičius, kurį gali skirti vienas komisijos narys –
100. Apskaičiuojamas Darbo grupės narių įvertinimų vidurkis. Galimybę dalyvauti antrame
vertinimo etape ir gauti paramą turi projektai, surinkę ne mažiau kaip 60 balų.
13.2. antrame vertinimo etape paraiškos vertinamos Darbo grupės posėdyje, vadovaujantis
šios Tvarkos aprašo 15 punkte nustatytais kriterijais.
14. Paraiškų vertinimo pirmo etapo kriterijai:
14.1. Projekto atitiktis projektų prioritetams;
14.2. Projekto tikslų ir uždavinių atitiktis vykdomai veiklai;
14.3. detalus Projekto veiklos aprašymas;
14.4. stebėsenos rodiklių tinkamumas;
14.5. Projekto biudžeto pagrįstumas;
14.6. planuojami teigiami pokyčiai įgyvendinus Projektą;
14.7. vykdomos veiklos (teikiamų paslaugų) tęstinumo užtikrinimas;
14.8. kitų lėšų šaltinių (pareiškėjo įnašo) užtikrinimas
14.9. Projekto parengimo ir pateikimo kokybė.
15. Paraiškų vertinimo antro etapo kriterijai:
15.1. atitinka daugiau kaip vieną šios Tvarkos aprašo 6 punkte nustatytą prioritetą;
15.2. aptarnaujamų gyventojų skaičius, tenkantis 1 gydytojui;
15.3. apsilankymų gydymo įstaigoje skaičius, tenkantis vienam gyventojui per metus;
15.4. rezultatyvus prevencinių programų vykdymas;
15.5. galimų projekto naudos gavėjų skaičius;
15.6. stebėsenos rodiklių pasiekiamumas
16. Darbo grupė turi teisę prašyti papildyti pateiktą projekto paraišką ar pateikti
papildomus dokumentus, turinčius įtaką projekto vertinimui, per 3 darbo dienas.
17. Darbo grupė sudaro siūlomų remti Projektų sąrašą. Darbo grupė gali siūlyti skirti dalį
reikiamų lėšų arba neskirti lėšų.
IV SKYRIUS
LĖŠŲ SKYRIMAS
18. Darbo grupė Projektų sąrašą pateikia Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros
komisijai (toliau – Komisija).
19. Komisija, apsvarsčiusi Projektų sąrašą, priima sprendimą dėl jų tinkamumo gauti
finansavimą ir siūlo įtraukti į Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planą.
20. Patvirtinus Projekto finansavimą, Projektų finansavimo intensyvumas: ES lėšos – 85
proc., Valstybės biudžeto lėšos (VB) – 7,5 proc., pareiškėjo lėšos – 7,5 proc.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Sprendimas dėl Programos tvirtinimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
_______________________

