Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020
metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų
šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo
priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.2-K-01
4 priedas
(Projektų administravimo ir darbo su tiksline grupe patirties bei tikslinės grupės
dalyvavimo projekte užtikrinimo aprašymo forma)
(pareiškėjo pavadinimas, adresas)
PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR DARBO SU TIKSLINE GRUPE PATIRTIES BEI
TIKSLINĖS GRUPĖS DALYVAVIMO PROJEKTE UŽTIKRINIMO APRAŠYMAS

(data)
Projektų administravimo ir darbo su tiksline grupe patirties bei tikslinės grupės
dalyvavimo projekte užtikrinimo aprašymas (toliau – Aprašymas) teikiamas kartu su paraiška.
Aprašymas yra neatskiriama paraiškos dalis ir partneris (-iai) yra susipažinęs (-ę) su
Aprašyme teikiama informacija ir Partnerio deklaracijoje patvirtina, kad teikiama informacija
yra teisinga)
1. Pareiškėjo patirtis
1.1. Pareiškėjo patirtis projektų įgyvendinimo bei valdymo srityje per pastaruosius 3
metus (2012–2014 m.)
Nurodomi per 2012–2014 m. baigti įgyvendinti projektai. Nurodomas projekto ir programos
pavadinimas, paramos šaltinis, paramos suma, projekto įgyvendinimo laikotarpis. Skiltyje
„Finansavimo šaltinis“ tiksliai nurodoma, ar įgyvendintas projektas buvo finansuojamas iš
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, ar finansuojamas pagal nacionalinę programą, ar
finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų,
ar finansuojamas iš kitų šaltinių. Kai pareiškėjas ir (arba) partneris buvo paslaugų teikėjas
įgyvendinant projektą, tai nėra laikoma projekto įgyvendinimu. Skiltyje „Organizacijos
vaidmuo ir atsakomybė įgyvendinant projektą“ nurodomas organizacijos vaidmuo (pavyzdžiui,
projekto vykdytojas, partneris) ir atsakomybė.
Eil.
Nr.

Projekto ir programos
pavadinimas

Finansavimo
šaltinis

Finansavimo
suma, Eur

Įgyvendinimo
laikotarpis

Organizacijos vaidmuo ir
atsakomybė įgyvendinant
projektą

1.2. Pareiškėjo darbo su tiksline grupe, nurodyta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos
fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių
grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės
šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.2-K-01 (toliau – PFSA) 18 punkte,
patirtis.
Aprašoma pareiškėjo, kaip subjekto, patirtis projektuose dirbant su PFSA 18 punkte nurodyta
tiksline grupe. Nurodoma, kiek mėnesių dirbta su paraiškoje nurodytais tikslinės grupės
atstovais. Nurodomas įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu.

2

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas ir
numeris

Finansavimo
šaltinis

Finansavimo
suma, Eur

Įgyvendinimo
laikotarpis

Patirties dirbant su
tikslinės grupės atstovais
aprašymas

Ir (arba)
Pildoma, jei pareiškėjas turi ne projektų įgyvendinimo patirtį.
Aprašoma pareiškėjo, kaip subjekto, patirtis dirbant su PFSA 18 punkte nurodyta
tiksline grupe, įgyta neįgyvendinant projektų. Skiltyje „Finansavimo šaltinis“ nurodoma
įstaiga, įmonė, organizacija ar fondas, skyręs lėšas veiklai įgyvendinti. Įgyvendinimo
laikotarpis nurodomas mėnesių tikslumu. Visi šioje lentelėje minimi dokumentai, įrodantys
pareiškėjo patirtį dirbant su tiksline grupe, turi būti pridėti kaip paraiškos priedai. Pareiškėjai,
kurių teisinis statusas yra biudžetinės įstaigos, pildo šią lentelę, norėdami aprašyti atitinkamą
patirtį, kurią įgijo vykdydami valstybės pavestas funkcijas.
Eil.
Nr.

Sutarties ar kito
dokumento pavadinimas

Finansavimo
šaltinis

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pareiškėjo patirties dirbant su
tikslinės grupės atstovais aprašymas

2. Tikslinės grupės atstovų dalyvavimo projekte užtikrinimas
Pareiškėjas išsamiai ir argumentuotai aprašo, kodėl pasirinktas konkretus PFSA
nurodytos tikslinės grupės asmenų, dalyvausiančių projekte, skaičius, pateikia informaciją,
kaip surinks reikiamą tikslinės grupės atstovų skaičių, kaip užtikrins jų dalyvavimą projekto
veiklose ir pan.
Numatomas surinkti
tikslinės grupės
atstovų skaičius
(paraiškos 14 p.)

Argumentai, kodėl
pasirinktas būtent toks
tikslinės grupės atstovų
skaičius

(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

Aprašymas, kaip
planuojama surinkti
suplanuotą tikslinės grupės
atstovų skaičių

(parašas)

Aprašymas, kaip
planuojama užtikrinti
tikslinės grupės atstovų
dalyvavimą projekto
veiklose

(vardas ir pavardė)

