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-04
1 priedas
(Turimos patirties ir kitos papildomos informacijos aprašymo forma)
(pareiškėjo pavadinimas)
TURIMOS PATIRTIES IR KITOS PAPILDOMOS INFORMACIJOS APRAŠYMAS

(data)
Turimos patirties ir kitos papildomos informacijos aprašymas (toliau – Aprašymas) teikiamas
kartu su paraiška. Aprašymas yra neatskiriama paraiškos dalis. Partneris (-iai) yra susipažinęs (-ę) su
Aprašyme pateikta informacija ir Partnerio deklaracijoje patvirtina, kad pateikta informacija yra
teisinga.
1. Pareiškėjo darbo su tikslinės grupės atstovais, nurodytais 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-04, patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ............... d. įsakymu Nr. ...... „Dėl 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-04 patvirtinimo“ (toliau – PFSA)
18 punkte, patirtis
Nurodomas projekto (-ų) įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu (pirmas ir paskutinis mėnesiai
skaičiuojami pareikšėjo naudai, t. y. jeigu buvo dirbta bent vieną kalendorinę mėnesio dieną, šis
mėnuo yra įskaičiuojamas į trukmę). Jei pareiškėjas turi ne projektų įgyvendinimo, o kitos darbo su
tikslinės grupės atstovais patirties, aprašoma pareiškėjo patirtis dirbant su tikslinės grupės atstovais
(šiuo atveju skiltyje „Projekto pavadinimas ir numeris“ nurodomas sutarties ar kito veiklą
patvirtinančio dokumento pavadinimas, sudarymo data, numeris, o skiltyje „Finansavimo šaltinis“
nurodoma įstaiga, įmonė, organizacija ar fondas, skyręs lėšų veiklai vykdyti).
Eil.
nr.

Projekto pavadinimas
ir numeris

Finansavimo
šaltinis

Įgyvendinimo
laikotarpis

2. Pareiškėjo patirtis projektų įgyvendinimo ir valdymo srityje

Patirties aprašymas

2
Nurodomi 2014–2020 m. (nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai) pareiškėjo
baigti vykdyti projektai, skirti Europos Sąjungos (toliau – ES) programoms, Europos ekonominės
erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansiniams mechanizmams, Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bendradarbiavimo programai (toliau – Šveicarijos programa) įgyvendinti. Nurodomas
projekto ir programos pavadinimas, paramos šaltinis, paramos suma, projekto įgyvendinimo
laikotarpis. Skiltyje „Finansavimo šaltinis“ tiksliai nurodoma, kad įgyvendintas projektas buvo
finansuojamas iš ES bendrojo biudžeto arba iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, arba iš
Šveicarijos programos. Tai, kad pareiškėjas buvo paslaugų teikėjas įgyvendinant projektą, nelaikoma
projekto įgyvendinimu. Skiltyje „Organizacijos vaidmuo ir atsakomybė įgyvendinant projektą“
nurodomas organizacijos vaidmuo (pvz., projekto vykdytojas, partneris) ir atsakomybė.
Eil.
nr.

Projekto ir programos
pavadinimas

Finansavimo
šaltinis

Įgyvendinimo
laikotarpis

Organizacijos vaidmuo ir
atsakomybė įgyvendinant
projektą

3. Pareiškėjo darbo organizuojant reintegracijos pagalbą tikslinės grupės atstovams trečiojoje
šalyje (ne ES valstybėje narėje) patirtis
Nurodomas laikotarpis mėnesių tikslumu (pirmas ir paskutinis mėnesiai skaičiuojami pareikšėjo
naudai, t. y. jeigu buvo dirbta bent vieną kalendorinę mėnesio dieną, šis mėnuo yra įskaičiuojamas į
trukmę). Jei pareiškėjas turi ne projektų įgyvendinimo, o kitos darbo su tikslinės grupės atstovais
patirties, aprašoma pareiškėjo darbo organizuojant reintegracijos pagalbą tikslinės grupės atstovams
trečiojoje šalyje (ne ES valstybėje narėje) patirtis (šiuo atveju skiltyje „Projekto pavadinimas ir
numeris“ nurodomas sutarties ar kito veiklą patvirtinančio dokumento pavadinimas, sudarymo data,
numeris, o skiltyje „Finansavimo šaltinis“ nurodoma įstaiga, įmonė, organizacija ar fondas, skyręs
lėšų veiklai vykdyti).
Eil.
nr.

Projekto pavadinimas
ir numeris

(pareiškėjo vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Finansavimo
šaltinis

Įgyvendinimo
laikotarpis

(parašas)

Patirties aprašymas

(vardas ir pavardė)

