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
2 priedas
(Naudos ir kokybės vertinimo lentelės forma)
NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Paraiškos kodas
(įrašomas paraiškos kodas)
Pareiškėjo pavadinimas
(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)
Projekto pavadinimas
(įrašomas projekto pavadinimas)
Projektą planuojama įgyvendinti:
su partneriu (-iais)
be partnerio (-ių)
PIRMINĖ
PATIKSLINTA
(Žymima „Patikslinta“, jei ši lentelė tikslinama grąžinus paraišką vertinti pakartotinai)

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
(toliau – kriterijus)
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

Kriterijaus detalizavimas
Vertinama pareiškėjo darbo su
tikslinės grupės atstovais
patirtis.

Nuoroda į informacijos šaltinį
(nurodomas informacijos,
pagal kurią atliekamas
vertinimas ir skiriama balų,
šaltinis)
Turimos patirties ir kitos
papildomos informacijos
aprašymo (PFSA 1 priedas)
(toliau – Aprašymas) 1 punktas

Didžiausias
galimas
kriterijaus
vertinimo
balas
50

Vertinant
skirtų balų
skaičius

2
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 (toliau – tikslinės grupės
atstovai), patirtis
Darbo patirtimi su tikslinės grupės asmenimis laikoma darbo patirtis, įgyta dirbant šių asmenų savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į
kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, srityje ir (arba) reintegracijos paslaugų teikimo srityje, ir (arba) tiesioginė darbo su šiais tikslinės grupės asmenimis,
teikiant jiems paslaugas, patirtis (pvz., šiems asmenims skirtos konsultacijos, individualūs užsiėmimai, renginiai ir kitos veiklos, kuriose tiesiogiai
bendraujama su tikslinės grupės asmenimis).
 Skaičiuojama tik faktinė pareiškėjo turimos darbo patirties nurodytoje srityje trukmė. Skaičiuojant darbo patirties trukmę, neįskaitomas laikotarpis, kai
veikla nebuvo realiai vykdoma.
 Darbo patirties trukmė yra skaičiuojama kalendoriniais mėnesiais (pirmas ir paskutinis mėnesiai skaičiuojami pareikšėjo naudai, t. y. jeigu buvo dirbta
bent vieną kalendorinę mėnesio dieną, šis mėnuo yra įskaičiuojamas į darbo patirties trukmę).
 Jei aprašoma subjekto, kaip juridinio asmens, darbo keliose nurodytose srityse patirtis, balai skiriami pagal bendrą darbo patirties šiose srityse trukmę.
Skaičiuojant bendrą darbo patirties trukmę, įvertinama, ar darbo patirtis keliose nurodytose srityse nėra įgyta tuo pačiu metu (laikotarpiu), t. y. jei
sutampa datos (laikotarpiai), sutampančių datų (laikotarpių) trukmė įskaitoma kaip vienas laikotarpis (pvz., jeigu nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2016 m.
kovo mėn. įgyvendinamas tikslinės grupės asmenų savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti,
projektas, o nuo 2016 m. sausio mėn. iki birželio mėn. – reintegracijos paslaugų teikimo projektas, skaičiuojama bendra patirtis nuo 2015 m. sausio
mėn. iki 2016 m. birželio mėn., t. y. 1 metai ir 6 mėnesiai).
 Jei darbo patirtis įgyta įgyvendinant projektus ar vykdant paslaugų sutartis, patirties įgijimo laikotarpis prilyginamas projektų įgyvendinimo ar
paslaugų teikimo sutarčių galiojimo laikotarpiui.
 Jei kelių paslaugų teikimo sutarčių galiojimo ar kelių projektų įgyvendinimo laikotarpiai sutampa, t. y. jei paslaugų sutartys galioja ar projektai
įgyvendinami tuo pačiu metu, sutampančio laikotarpio trukmė įskaitoma kaip vienas laikotarpis (pvz., jeigu vienas projektas įgyvedinamas nuo
2015 m. sausio mėn. iki 2016 m. kovo mėn., o kitas – nuo 2016 m. sausio mėn. iki birželio mėn., skaičiuojama bendra darbo patirtis nuo 2015 m.
sausio mėn. iki 2016 m. birželio mėn., t. y. 1 metai ir 6 mėnesiai).







50 balų skiriama, jei subjektas turi 6 metų ir 1 mėnesio ar daugiau darbo su tikslinės grupės asmenimis patirties.
40 balų skiriama, jei subjektas turi nuo 5 metų ir 1 mėnesio iki lygiai 6 metų darbo su tikslinės grupės asmenimis patirties.
30 balų skiriama, jei subjektas turi nuo 4 metų ir 1 mėnesio iki lygiai 5 metų darbo su tikslinės grupės asmenimis patirties.
20 balų skiriama, jei subjektas turi nuo 3 metų ir 1 mėnesio iki lygiai 4 metų darbo su tikslinės grupės asmenimis patirties.
10 balų skiriama, jei subjektas turi nuo 2 metų ir 1 mėnesio iki lygiai 3 metų darbo su tikslinės grupės asmenimis patirties.
5 balai skiriami, jei subjektas turi nuo 1 metų ir 1 mėnesio iki lygiai 2 metų darbo su tikslinės grupės asmenimis patirties.
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 0 balų skiriama, jei subjektas neturi patirties arba turi iki lygiai 1 metų darbo su tikslinės grupės asmenimis patirties.
Skaičiuojant darbo patirties trukmę, patirtis neįtraukiama, jei:
 pagrindžiant darbo nurodytoje srityje patirties trukmę, išvardijami ne subjekto, kaip juridinio asmens, bet kito juridinio asmens įgyvendinami ar
įgyvendinti projektai arba paslaugų teikimo sutartys;
 darbo nurodytoje srityje patirties turi subjekto įstaigoje ar organizacijoje dirbantys asmenys, o ne pats subjektas, kaip juridinis asmuo.
2. Pareiškėjo patirtis projektų įgyvendinimo ir
Vertinama, kiek pareiškėjas 2014–2020 m.
Aprašymo 2 punktas 30
valdymo srityje
(nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio
31 d. imtinai) įgyvendino projektų, skirtų
Europos Sąjungos (toliau – ES) programoms,
Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE),
Norvegijos finansiniams mechanizmams,
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bendradarbiavimo programai
(toliau – Šveicarijos programa) įgyvendinti
(toliau – projektai)
Skaičiuojami visi Aprašymo 2 punkte nurodyti pareiškėjo 2014–2020 m. (nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai) projektai,
neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas buvo projektų vykdytojas ar partneris. Skaičiuojant įgyvendintus projektus, į bendrą įgyvendintų projektų skaičių
neįtraukiami:
 projektai, kurie iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai nebuvo baigti įgyvendinti;
 projektai, kurie nėra skirti ES programoms, EEE ir Norvegijos finansiniams mechanizmams ar Šveicarijos programai įgyvendinti (pvz., neįtraukiami
projektai, kurie finansuoti pagal nacionalines programas ar iš kitų šaltinių);
 projektai, kurių įgyvendinimo metu pareiškėjas teikė paslaugas (užsakovui už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar prekes išrašė sąskaitą faktūrą ar
PVM sąskaitą faktūrą ir už tai gavo atlygį) ir nebuvo tokių projektų vykdytojas ar partneris;
 projektai, kurių įgyvendinimo laikotarpis nėra nurodytas Aprašymo 2 punkto lentelėje, arba nenurodytas pareiškėjo, kaip juridinio asmens, vaidmuo
(projekto vykdytojas, partneris) įgyvendinant projektą.
 29 balai skiriami, jei pareiškėjas įgyvendino 5 ir daugiau projektų.
 25 balai skiriami, jei pareiškėjas įgyvendino 3–4 projektus.
 15 balų skiriama, jei pareiškėjas įgyvendino 1–2 projektus.
 0 balų skiriama, jei pareiškėjas neįgyvendino nė vieno projekto ar iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai nebaigė įgyvendinti projektų.
Jei bent du projektų naudos ir kokybės vertinimo etape dalyvaujantys pareiškėjai gauna vienodą didžiausią balą, 1 papildomas balas skiriamas tam
pareiškėjui, kuris, palyginti su kitu (-ais) pareiškėju (-ais), įgyvendino daugiau projektų. Jei tokių pareiškėjų turima patirtis vienoda, jiems visiems skiriama
po 1 papildomą balą.
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Jeigu projektų naudos ir kokybės vertinimo metu vertinama viena paraiška, kurią pateikęs pareiškėjas įgyvendino 5 ir daugiau projektų, jai skiriama
30 balų.
3. Pareiškėjo darbo, organizuojant reintegracijos
Vertinama pareiškėjo darbo,
Aprašymo 3 punktas
20
pagalbą tikslinės grupės atstovams trečiojoje šalyje
organizuojant reintegracijos
(ne ES valstybėje), patirtis
pagalbą tikslinės grupės
atstovams trečiojoje šalyje (ne
ES valstybėje), patirtis
Darbo patirtimi, organizuojant reintegracijos pagalbą tikslinės grupės atstovams trečiojoje šalyje (ne ES valstybėje), laikoma darbo patirtis, įgyta:
 dirbant tikslinės grupės atstovų savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, procedūrų
įgyvendinimo srityje;
 dirbant reintegracijos pagalbos (pvz., medicininės, paramos smulkiajam verslui, vaikams ir kt.) tikslinės grupės atstovams trečiojoje šalyje (ne ES
valstybėje narėje) teikimo srityje;
 tiesiogiai dirbant su tikslinės grupės atstovais – teikiant jiems paslaugas (pvz., tikslinės grupės atstovams skirtos konsultacijos, individualūs
užsiėmimai, renginiai ir kitos panašios veiklos, kuriose tiesiogiai bendraujama su tikslinės grupės atstovais).
 Skiriant balus, skaičiuojama tik faktinė pareiškėjo turimos darbo nurodytoje srityje patirties trukmė. Į darbo patirties trukmę neįskaitomas
laikotarpis, kai veikla nebuvo vykdoma.
 Darbo patirties trukmė yra skaičiuojama kalendoriniais mėnesiais (pirmas ir paskutinis mėnesiai skaičiuojami pareikšėjo naudai, t. y. jeigu buvo
dirbta bent vieną kalendorinę mėnesio dieną, šis mėnuo yra įskaičiuojamas į darbo patirties trukmę).
 Jei patirtis įgyta įgyvendinant projektus ar vykdant paslaugų sutartis, patirties laikotarpis prilyginamas projektų įgyvendinimo ar paslaugų teikimo
sutarčių vykdymo laikotarpiui.
 Skiriant balus, skaičiuojamos darbo patirties visose nurodytose srityse trukmės. Balai skiriami atsižvelgiant į bendrą darbo patirties šiose srityse
trukmę.
 Jei projektų įgyvendinimo ar paslaugų teikimo sutarčių vykdymo laikotarpiai sutampa, t. y. jei projektai įgyvendinami ar paslaugų sutartys
vykdomos tuo pačiu metu, sutampančio laikotarpio trukmė įskaitoma kaip vienas laikotarpis (pvz., jeigu vienas projektas įgyvedinamas nuo
2015 m. sausio mėn. iki 2016 m. kovo mėn., o kitas – nuo 2016 m. sausio mėn. iki birželio, skaičiuojama bendra darbo patirtis nuo 2015 m. sausio
mėn. iki 2016 m. birželio mėn., t. y. 1 metai ir 6 mėnesiai).
 20 balų skiriama, jei subjektas turi 5 metų ir 1 mėnesio ar daugiau darbo su tikslinės grupės atstovais, organizuojant jų reintegracijos pagalbą
trečiojoje šalyje (ne ES valstybėje narėje), patirties.
 15 balų skiriama, jei subjektas turi nuo 4 metų ir 1 mėnesio iki lygiai 5 metų darbo su tikslinės grupės atstovais, organizuojant jų reintegracijos
pagalbą trečiojoje šalyje (ne ES valstybėje narėje), patirties.
 10 balų skiriama, jei subjektas turi nuo 3 metų ir 1 mėnesio iki lygiai 4 metų darbo su tikslinės grupės atstovais, organizuojant jų reintegracijos
pagalbą trečiojoje šalyje (ne ES valstybėje narėje), patirties.
 5 balai skiriami, jei subjektas turi nuo 2 metų ir 1 mėnesio iki lygiai 3 metų darbo su tikslinės grupės atstovais, organizuojant jų reintegracijos
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pagalbą trečiojoje šalyje (ne ES valstybėje narėje), patirties.
 0 balų skiriama, jei subjektas neturi patirties arba turi iki lygiai 2 metų darbo su tikslinės grupės atstovais, organizuojant jų reintegracijos pagalbą
trečiojoje šalyje (ne ES valstybėje narėje), patirties.
Skaičiuojant darbo patirties trukmę, patirtis neįtraukiama, jei:
 pagrindžiant darbo patirties nurodytoje srityje trukmę, išvardijami ne subjekto, kaip juridinio asmens, o kito juridinio asmens įgyvendinami ar
įgyvendinti projektai arba paslaugų teikimo sutartys;
 darbo nurodytoje srityje patirties turi subjekto įstaigoje dirbantys asmenys, o ne pats subjektas, kaip juridinis asmuo.
Iš viso:
100

____________________________________
(įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

_________
(data)*

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

