Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės
programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1
nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio
prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-02
1 priedas
(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės forma)
PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas

(įrašomas paraiškos kodas)
(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)
(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:
su partneriu (-iais)

be partnerio (-ių)

PIRMINĖ

PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“, kai ši lentelė tikslinama grąžinus paraišką vertinti pakartotinai)
1. Bendrieji projektų reikalavimai
Bendrasis projektų reikalavimas Bendrojo projektų reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

1.
Planuojamu
finansuoti 1.1. Projekto tikslas ir uždaviniai atitinka
projektu
prisidedama
prie PFSA nurodytą PMIF programos
Prieglobsčio,
migracijos
ir veiksmą ir siekiamą rezultatą
integracijos fondo 2014–2020
metų nacionalinės programos 1
konkretaus tikslo „Bendroji
Europos prieglobsčio sistema“ 1
nacionalinio tikslo „Priėmimo ir

Bendrojo projektų reikalavimo
detalizavimas (jei taikoma)

Projekto tikslas ir uždaviniai turi
atitikti PMIF programos 1.1.1
veiksmo tikslą ir siekiamą PMIF
programos rodiklį PR1.2.
Vertinant projektą būtina įsitikinti,
kad:
- projekto tikslas ir uždaviniai

Bendrojo projektų reikalavimo
aspekto vertinimas
Taip / ne /
Komentarai
netaikoma / taip
su išlyga
(Kai bendrojo
projektų
reikalavimo
vertinimas „Ne“
arba „Taip su
išlyga“, šiame
stulpelyje
pagrindžiamas
kiekvieno bendrojo
projektų
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prieglobsčio
sistemos“
1
veiksmo „Prieglobsčio prašytojų
apgyvendinimo
sąlygų
gerinimas
(esamo
statinio
paprastasis remontas)“ projektų
finansavimo
sąlygų
apraše
Nr. PMIF-1.1.1-V-02 (toliau –
PFSA) nurodyto Prieglobsčio,
migracijos ir integracijos fondo
2014–2020 metų nacionalinės
programos (toliau – PMIF
programa)
veiksmo
įgyvendinimo bei su juo 1.2. Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos
susijusio
PMIF
programos atitinka PFSA nurodytas veiklas
rodiklio
pasiekimo
ir
įgyvendinamos PFSA nurodytos
veiklos

2. Projektas atitinka PFSA
nurodyto (-ų) nacionalinio (-ių)
strateginio planavimo
dokumento (-ų) nuostatas
(taikoma valstybės projektams)

prisidės prie PMIF programos 1.1.1
veiksmo tikslo, nurodyto PFSA 7
punkte, įgyvendinimo;
- projektu siekiama PMIF programos
rodiklio, nurodyto PFSA 18 punkte,
reikšmės;
- projekto tikslo, uždavinių ir
siekiamo PMIF programos rodiklio
ryšys yra akivaizdus ir priežastinis.
Informacijos šaltinis – paraiškos 5 ir
6 punktai.
Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos
atitinka PFSA 8 punkte nurodytas
veiklas.
Vertinant projektą būtina įsitikinti,
kad projekte numatytas tikslas,
uždaviniai ir planuojamos vykdyti
veiklos atitinka PFSA 8 punkte
nurodytas veiklas.

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto
veiklomis susijusius PFSA nustatytus
reikalavimus

Informacijos šaltinis – paraiškos 6
punktas.
Vertinant projektą būtina įsitikinti,
kad projektas atitinka PFSA 9 punkto
nuostatas.

2.1. Projektas atitinka PFSA nurodyto (ų)
nacionalinio
(-ių)
strateginio
planavimo dokumento (-ų) nuostatas
(taikoma valstybės projektams).
(Atsakinga institucija PFSA nurodo, prie

Informacijos šaltinis – paraiškos 6.1
papunktis.
Projektas turi atitikti PFSA 4 punkte
nurodytas nacionalinio strateginio
planavimo dokumento nuostatas, t. y.
projekto įgyvendinimo metu bus
remontuojamas Valstybės sienos

reikalavimo aspekto
įvertinimas.)
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kurių nacionalinio strateginio planavimo
dokumentų įgyvendinimo turi būti
prisidedama projektais.)

3. Projektu siekiama aiškių ir
realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu siekiama PFSA nustatytų
PMIF programos rodiklių

apsaugos
tarnybos
pastatas,
naudojamas Užsieniečių registracijos
centro reikmėms, taip pagerinant
prieglobsčio
prašytojų
apgyvendinimo ir priėmimo sąlygas.
Informacijos šaltiniai: paraiškos 5.3
papunktis, PFSA 4 punkte nurodytas
nacionalinio strateginio planavimo
dokumentas.
Projektas turi siekti PMIF programos
rodiklio reikšmės, nurodytos PFSA
18 punkte.
Vertinant projektą būtina įsitikinti,
kad projektu siekiama PFSA 18
punkte nurodyto PMIF programos
rodiklio reikšmės ir įgyvendinus
numatytas projekto veiklas ji bus
pasiekta.

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto
logika, t. y. projekto rezultatai yra
projekto veiklų padarinys, projekto
veiklos sudaro prielaidas pasiekti
projekto uždavinius, o pastarieji −
pasiekti nustatytą projekto tikslą

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai

Informacijos šaltinis – paraiškos 14
punktas.
Vertinant atitiktį šiam vertinimo
aspektui, būtina įsitikinti, kad
išlaikyta nuosekli vidinė projekto
logika. Projekto rezultatai turi būti
projekto veiklų padarinys, projekto
veiklos – sudaryti prielaidas pasiekti
projekto uždavinius, o šie –
įgyvendinti nustatytą tikslą.
Informacijos šaltinis – paraiškos 5 ir
6 punktai.
Vertinant projekto atitiktį šiam

4

(parodo
projekto
esmę
ir
charakteristikas),
išmatuojami
(kiekybiškai išreikšti ir matuojami),
įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir
pabaigos data

4. Projektas atitinka moterų ir
vyrų lygybės ir
nediskriminavimo principus,
projekto įgyvendinimas yra
suderinamas su Europos
Sąjungos (toliau – ES)
konkurencijos politikos
nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatomi apribojimai,
kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir
vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl
lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų
ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės
orientacijos, etninės priklausomybės,
religijos principų įgyvendinimui
4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie
rodo, kad projektu prisidedama prie
moterų ir vyrų lygybės principo
įgyvendinimo ir (arba) skatinamas
nediskriminavimo dėl lyties, rasės,
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
amžiaus, negalios, lytinės orientacijos,
etninės priklausomybės, religijos principų
įgyvendinimas.
(Taikoma tik tais atvejais, kai toks
reikalavimas nustatytas PFSA. Atsakinga

vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad projekto uždaviniai atitinka šiuos
kokybinius reikalavimus:
– yra specifiniai – parodo projekto
esmę ir charakteristikas;
– išmatuojami – kiekybiškai išreikšti
ir matuojami;
– pasiekiami – realūs;
– susieti – tapatūs vykdomoms
projekto veikloms;
– iškelti laiku – aiški pradžios ir
pabaigos data.
Informacijos šaltinis – paraiškos 6 ir
8 punktai.
Netaikoma

Netaikoma
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institucija detalizuoja šį vertinimo
aspektą,
įrašydama
konkrečius
reikalavimus, nurodytus PFSA.)
4.3. Projektas suderinamas su ES
konkurencijos politikos nuostatomis:
4.3.1. teikiama parama neviršija de
minimis pagalbai nustatytų ribų bei
atitinka reikalavimus, taikomus de
minimis pagalbai (taikoma, jei projektui
teikiama de minimis pagalba. Pildomas
projektų atitikties de minimis pagalbos
taisyklėms patikros lapas); arba
4.3.2. projektas bus finansuojamas pagal
suderintą valstybės pagalbos schemą arba
Europos Komisijos sprendimą, arba pagal
Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą,
laikantis jame nustatytų reikalavimų
(taikoma, jei projektas bus finansuojamas
pagal suderintą valstybės pagalbos
schemą
arba
Europos
Komisijos
sprendimą arba pagal 2014 m. birželio
17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr.
651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų
pagalba skelbiama suderinama su vidaus
rinka taikant Sutarties 107 ir 108
straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1).
Pildomas projektų atitikties valstybės
pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba
4.3.3. projekto finansavimas nereiškia
neteisėtos valstybės pagalbos ar de
minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei
PFSA nurodyta, kad pagal jį valstybės
pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra
teikiama. Pildomas patikros lapas dėl
valstybės pagalbos ir de minimis

Netaikoma

Netaikoma

Vertinant projekto atitiktį šiam
vertinimo aspektui, turi būti įsitikinta,
kad valstybės pagalba ir (ar) de
minimis pagalba neteikiama. Įgaliotoji
institucija pildo Patikros lapą dėl
valstybės pagalbos ir de minimis
pagalbos buvimo ar nebuvimo (PFSA
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5. Pareiškėjas ir partneris (-iai)
(jeigu taikoma) organizaciniu
požiūriu yra pajėgus (-ūs)
tinkamai ir laiku įgyvendinti
teikiamą projektą ir atitinka jam
(jiems) keliamus reikalavimus

pagalbos buvimo ar nebuvimo)
5.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jeigu
taikoma) teisinė forma atitinka PFSA
nustatytus reikalavimus (šis vertinimo
aspektas taikomas tik projektų konkurso
būdu atrenkamiems projektams)
5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka
tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą
PFSA (šis vertinimo aspektas taikomas
tik valstybės projektams)

5.3. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra
apribojimų gauti finansavimą:
5.3.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams)
nėra iškelta byla dėl bankroto arba
restruktūrizavimo,
nėra
pradėtas
ikiteisminis
tyrimas
dėl
ūkinės
komercinės veiklos arba jis (jie) nėra
likviduojamas
(-i),
nėra
priimtas
kreditorių
susirinkimo
nutarimas
bankroto procedūras vykdyti ne teismo
tvarka
(ši
nuostata
netaikoma
biudžetinėms įstaigoms);
5.3.2.
paraiškos
vertinimo
metu
pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs
(-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo
įmokų
mokėjimu
susijusius
įsipareigojimus
pagal
Lietuvos
Respublikos teisės aktus arba pagal kitos
valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir
partneris (-iai) yra užsienyje registruotas
juridinis asmuo (registruoti juridiniai
asmenys) (ši nuostata netaikoma

2 priedas).
Netaikoma

Vertinant projekto atitiktį šiam
vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad pareiškėjas yra PFSA 10 punkte
nurodyta institucija.
Informacijos šaltinis: paraiškos 2
punktas.
Netaikoma
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įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš
valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir
juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
yra atidėti mokesčių arba socialinio
draudimo įmokų mokėjimo terminai);
5.3.3.
paraiškos
vertinimo
metu
pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas,
ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar
mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys)
teisę juridinio asmens vardu sudaryti
sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i)
asmuo (-enys), turintis (-ys) teisę surašyti
ir
pasirašyti
pareiškėjo
apskaitos
dokumentus, neturi neišnykusio arba
nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo
per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis pagal veikas, nustatytas
Finansinės
paramos
ir
bendrojo
finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetą taisyklių,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d.
nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės
paramos ir bendrojo finansavimo lėšų
grąžinimo į Lietuvos Respublikos
valstybės
biudžetą
taisyklių
patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų
skirti Europos Sąjungos finansinę
paramą, 2004–2009 metų Europos
ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos
finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų
Europos ekonominės erdvės ir (ar)
Norvegijos
finansinių
mechanizmų,
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2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos finansinę
paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo
veikla yra finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir (arba)
savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės
pinigų fondų, ši nuostata jam nėra
taikoma);
5.3.4.
paraiškos
vertinimo
metu
pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra
taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti
ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių
piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši
nuostata nėra taikoma viešiesiems
juridiniams asmenims);
5.3.5.
paraiškos
vertinimo
metu
pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra
taikomas apribojimas gauti finansavimą
dėl to, kad per sprendime dėl lėšų
grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo
grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis
apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių
veikla
finansuojama
iš
Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir (arba)
savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės
pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai
finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų
ES fondų ar 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų techninė parama,
Europos investicijų fondui ir Europos
investicijų bankui);
5.3.6.
paraiškos
vertinimo
metu
pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių
asmenų registrui yra pateikę metinių
finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat
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metinių
konsoliduotųjų
finansinių
ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta
Juridinių asmenų registro nuostatuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d.
nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų
registro nuostatų patvirtinimo“ (ši
nuostata taikoma tik tais atvejais, kai
finansines ataskaitas būtina rengti pagal
įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui,
užsienio juridiniam asmeniui ar kitai
organizacijai arba jų filialui)
5.4. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi
(gali
užtikrinti)
pakankamus
administravimo
gebėjimus
vykdyti
projektą

5.5. Projekto parengtumas atitinka PFSA
nustatytus reikalavimus

5.6. Partnerystė įgyvendinant projektą yra
pagrįsta ir turi naudą.

Vertinant projekto atitiktį šiam
vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad pareiškėjas užtikrina būtinus
gebėjimus administruoti projektą –
sudaro darbo grupę, kuri atitinka
reikalavimus, nustatytus PFSA 51
punkte; užtikrina, kad į darbo grupę
bus įtraukti reikiamos kvalifikacijos ir
(ar) patirties asmenys, kaip tai
numatyta PFSA 51 punkte.
Informacijos šaltinis – paraiškos 5.5
papunktis.
Vertinant projekto atitiktį šiam
vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad PFSA 20 punkte numatyti
projekto parengtumo reikalavimai yra
įgyvendinti.
Informacijos šaltinis – paraiškos 5.4
papunktis.
Netaikoma
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6. Projekto išlaidų finansavimo
šaltiniai aiškiai nustatyti ir
užtikrinti

7. Užtikrintas efektyvus
projektui įgyvendinti reikalingų
lėšų panaudojimas

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik
tais atvejais, jei pareiškėjas numato
įgyvendinti projektą kartu su partneriu (iais).)
6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)
įnašas
atitinka
PFSA
nustatytus
reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo
finansavimas.
(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais
atvejais, jei paraiškoje numatytas
nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas
įnašas
privalomas
pagal
PFSA
reikalavimus.)
6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su
projektu susijusių išlaidų padengimas

6.3. Užtikrintas finansinis projekto
(veiklų) rezultatų tęstinumas.
(Šis vertinimo aspektas taikomas
projektams, kuriais finansuojama naujo
statinio statyba ir (arba) statinio
paprastasis remontas.)
7.1. Pateiktas projekto įgyvendinimo
alternatyvos pasirinkimo pagrindimas.
(Šis vertinimo aspektas taikomas

Netaikoma

Vertinant projekto atitiktį šiam
vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad pareiškėjas turi stabilius ir
pakankamus
finansų
išteklius
netinkamoms finansuoti su projektu
susijusioms išlaidoms padengti, t. y.
ar netinkamų išlaidų finansavimas
neturės neigiamos įtakos projekto
įgyvendinimui.
Informacijos šaltiniai: paraiškos 12
punktas, dokumentai, nurodyti PFSA
31.2 papunktyje.
Projektas turi atitikti reikalavimus,
nurodytus PFSA 48 punkte.
Informacijos šaltinis – paraiškos 5.7
papunktis.
Netaikoma
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projektams, kuriais finansuojama naujo
statinio statyba. Šis vertinimo aspektas
netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)
7.2. Įvertintos pagrindinės projekto
rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo
priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi
ištekliai

7.3. Numatytos projekto veiklos atitinka
tinkamoms finansuoti veikloms ir jų
apimtims
nustatytus
reikalavimus.
Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus
ir yra būtinos projektams įgyvendinti.
Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai
ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos
pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų
pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo
ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba)
įgyvendinamus projektus, toms pačioms
veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra
skiriamas pakartotinai

7.4. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto

Vertinant projekto atitiktį šiam
vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad įvertintos pagrindinės rizikos ir
suplanuotos
rizikų
valdymo
priemonės bei joms įgyvendinti
reikalingi ištekliai.
Informacijos šaltinis – paraiškos 5.6
papunktis.
Vertinant projekto atitiktį šiam
vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad:
- numatytos projekto veiklos atitinka
tinkamoms finansuoti veikloms ir jų
apimčiai nustatytus reikalavimus;
išlaidos
atitinka
nustatytus
reikalavimus ir yra būtinos projektui
įgyvendinti;
- veiklos ir išlaidos suplanuotos
efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki
paraiškos pateikimo pradėtas ar
įvykdytas
viešųjų
pirkimų
procedūras;
- vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir
(arba) įgyvendinamus projektus tos
pačios veiklos ir išlaidos pakartotinai
nefinansuojamos.
Informacijos šaltiniai: paraiškos 7, 9,
11, 12, 13 punktai, dokumentai,
nurodyti PFSA 31.3 papunktyje.
Vertinant projekto atitiktį šiam
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tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti
rezultatus per projekto įgyvendinimo
laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė
atitinka PFSA nustatytus reikalavimus

vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad:
– pareiškėjas gali įgyvendinti projekto
tikslą, veiklas, uždavinius ir pasiekti
rezultatus per projekto įgyvendinimo
laikotarpį;
– projekto įgyvendinimo trukmė
atitinka PFSA nustatytus reikalavimus.
Projekto įgyvendinimo trukmė turi
atitikti PFSA 15 punkte nustatytus
reikalavimus.

7.5. Teisingai pritaikyta fiksuotoji
projekto išlaidų norma, fiksuotieji
projekto išlaidų vieneto įkainiai ir (ar)
fiksuotosios projekto išlaidų sumos.
(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje
yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus
išlaidų apmokėjimo būdus.)
7.6. Projekto metu neplanuojama gauti
pajamų

Informacijos šaltinis – paraiškos 8
punktas.
Projektui taikoma fiksuotoji norma
turi atitikti PFSA 26 punkte
nustatytus reikalavimus.

Vertinant projekto atitiktį šiam
vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad įgyvendinant projektą nebus
gaunama pajamų.
Informacijos šaltinis – paraiškos 10
punktas.
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8. Projekto veiklos vykdomos
PFSA nurodytoje teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos
Respublikoje
arba
ne
Lietuvos
Respublikoje, bet jas vykdant sukurti
produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų
dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos
finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos
Respublikai

Projekto veiklų vykdymo teritorija
turi atitikti PFSA 16 punkte
nustatytus reikalavimus.
Vertinant projekto atitiktį šiam
vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad projekto veiklos vykdomos
Lietuvos Respublikoje.
Informacijos šaltinis – paraiškos 4
punktas.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus
Specialusis projektų atrankos
Specialiojo kriterijaus vertinimo aspektai Specialiojo kriterijaus detalizavimas (jei
kriterijus (toliau – specialusis
ir paaiškinimai
taikoma)
kriterijus), nurodytas PFSA

1. Projektas prisideda prie PFSA
13 punkte nurodyto dokumento
nuostatų įgyvendinimo.

1.1. Projektas prisideda prie Lietuvos
migracijos politikos gairių, patvirtintų
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79
„Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių
patvirtinimo“, 20.2 papunkčio nuostatų
„Naudojantis ES fondų teikiamomis
finansinėmis galimybėmis, Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir kitų
finansavimo šaltinių lėšomis, būtina
siekti, kad prieglobsčio prašytojų
priėmimo ir apgyvendinimo sąlygos
atitiktų teisės aktų reikalavimus. Ypač
turėtų būti rūpinamasi pažeidžiamų,
turinčių ypatingų poreikių asmenų
apgyvendinimo
sąlygomis“
įgyvendinimo.

Projektas turi prisidėti prie PFSA 13
punkte nurodyto dokumento 20.2
papunkčio nuostatų įgyvendinimo.
Vertinant projekto atitiktį šiam
vertinimo aspektui, būtina įsitikinti,
kad projektas prisideda prie PFSA 13
punkte nurodyto dokumento 20.2
papunkčio nuostatų įgyvendinimo, t.
y. kad įgyvendinant projektą bus
remontuojamas PFSA 8.1 papunktyje
nurodytas pastatas ir pagerintos PFSA
17 punkte nurodytos tikslinės grupės
atstovų priėmimo ir apgyvendinimo
sąlygos, kaip numatyta PFSA 8.2
papunktyje.

Specialiojo kriterijaus aspekto
vertinimas
Taip / ne /
Komentarai
netaikoma / taip
su išlyga
(Kai specialiojo
kriterijaus
vertinimas „Ne“
arba „Taip su
išlyga“, šiame
stulpelyje
pagrindžiamas
specialiojo
kriterijaus
aspekto
įvertinimas.)
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Informacijos
PFSA
13
dokumentas.

šaltiniai:
punkte

paraiška,
nurodytas

3. Tinkamos finansuoti išlaidos
Bendra projekto vertė
pirminėje paraiškoje
(Eur)

Iš viso (Eur)

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos:
Iš jų:
Projekto finansavimo lėšos
Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų (proc.)
(Eur)
lėšos (Eur)

4. Galutinė projekto atitikties bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam kriterijui vertinimo išvada
4.1. Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialųjį kriterijų:

Komentarai: ____________________________________________________________________
4.2. Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio įgaliotajai institucijai paraiškos vertinimo arba atrankos proceso metu:

Komentarai: ____________________________________________________________________
Pastabos: _____________________________________________________________________________
(Įgaliotoji institucija gali nurodyti ir kitą informaciją, į kurią turi būti atsižvelgta rengiant projekto sutartį ir pan.)

____________________________________
(įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

______________________
(data)

___________________________
(vardas ir pavardė, parašas)*

* Skiltys „įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas“, „data“, „vardas ir pavardė, parašas“ užpildomos, jei pildoma popierinė versija.

