PARAIŠKA FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

Pildymo data:

2016-02-25

Pildymo vieta:

Pasvalys

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ
1.1. Veiksmų programos priemonės
numeris ir pavadinimas:

08.4.1-ESFA-V-418 Integrali pagalba į namus

1.2. Kvietimo teikti paraišką arba
patvirtinto sąrašo numeris:

01

1.3. Projekto pavadinimas:

Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Pareiškėjo rekvizitai:
2.1. Pareiškėjo pavadinimas:

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems

2.2. Juridinio asmens kodas:

169277634

Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo

Adresas:
2.3. Gatvė:

Joniškėlio

2.4. Namo numeris:

1

2.5. Pašto kodas:

39116

2.6. Miestas / rajonas:

Pasvalys

2.7. Šalis:
2.8. Telefono numeris:

(8 451) 52755
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2.9. El. pašto adresas:

rasa@pasvalys.lt

Projekto vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo:
2.10. Vardas, pavardė:

Rasa Beinorienė

2.11. Pareigos:

Direktorė

Už paraišką atsakingas asmuo:
2.12. Vardas, pavardė:

Rita Baniūnienė

2.13. Pareigos:

Buhalterė

2.14. Telefono numeris:

(8 451) 52755

2.15. El. pašto adresas:

ritaauditas@gmail.com

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS)
3.1. Ar projektas įgyvendinamas kartu
su partneriu (-iais)?:

Taip
● Ne

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA
4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų:
Apskritis:
Savivaldybė:

Panevėžio apskritis
Pasvalio raj.

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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Seniūnijų grupė (-s):
4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka didžioji dalis projekto lėšų:

4.3. Projekto įgyvendinimo vieta:

Projektas ar jo dalis įgyvendinami kitoje ES valstybėje narėje (ne Lietuvos Respublikoje).
Projektas ar jo dalis įgyvendinami už ES teritorijos ribų.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS
5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas:
Socialinės apsaugos sistemai didelės įtakos turi socialiniai pokyčiai, demografinė situacija. Pasvalio rajono svivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemia:
visuomenės senėjimas, negalia, emigracija, socialinė rizka, nedarbas. Visuomenės senėjimą rodo demografinis senatvės koeficientas, kuriuo nustatomas pagyvenusių
(60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus. Per 2012-2014 metų laikotarpį Pasvalio rajono demografinis senatvės
koeficientas nuolat didėjo (demografinis senatvės koeficientas šalyje 2012m-122, 2013m-124, 2014m-126, tuo tarpu Pasvalio rajone 2012m-137, 2013m-140, 2014m-146) yra
didesnis už Lietuvos Respublikos vidurkį. Pasvalio rajone didėja poreikis socialines paslaugas teikti vyresnio amžiaus žmonėms. Pagal Lietuvos statistikos
departamento duomenys Pasvalio rajone 2014 metais gyveno 26653 asmenys, iš jų: pensinio amžiaus asmenų 6556, neįgaliųjų skaičius, kuriems nustatytas nuolatinės
slaugos poreikis 351, neįgaliųjų, kuriems nustatytas priežiūros (pagalbos) poreikis 497. Neįgalieji-tai viena pažeidžiamiausių asmenų grupė, reikalaujanti pagalbos.
Vienas iš socialinių paslaugų tikslų - asmens (šeimos) socialinių ryšių su visuomene palaikymas, todėl, auga poreikis teikti naujas socialines paslaugas ir plėtoti, gerinti
kokybę teikiamoms socialinėms paslaugoms.
Projektu bus teikiama pagalba 25 neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims. Integrali pagalba bus teikiama 4,5 val per dieną, 5 dienas per savaitę. Ją teiks dvi mobilios
komandos. Vieną mobiliąją komandą sudaro: slaugytojas (0,5 etato), kinezeterapeutas (0,5 etato), 3 slaugytojo padėjėjai, 2 lankomosios priežiūros darbuotojai, socialinis
darbuotojas (0,3 etato). Antrąją mobiliąją komandą sudaro: slaugytojas (0,5 etato), kinezeterapeutas (0,5 etato), 2 slaugytojo padėjėjai, 3 lankomosios priežiūros
darbuotojai, socialinis darbuotojas (0,3 etato). Dviejose komandose dirbs 11 darbuotojų, iš jų: 1 slaugytoja, 1 kinezeterapeutas, 5 slaugytojo padėjėjai, 3 socialinio
darbuotojo padėjėjai, 1 socialinis darbuotojas. Įgyvendinant projektą, bus teikiamos konsultacijos 25 šeimos nariams apie senų, neįgalių asmenų slaugą ir priežiūrą,
higienos priemones, vaistus, jų vartojimo būdus ir kt. Mobiliosios komandos slaugos darbuotojai (7 asmenys) dalyvaus mokymuose apie higieninių reikmių
užtikrinimą, rūpinimąsi pacientais ir jų artimaisiais, pacientų maitinimą, pagalbą judant ir kt.
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5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai):
Projektas-Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone tai projekto "Pasvalio rajono integruotos pagalbos asmens namuose paslaugų teikimo modelis" vykdomo 2013-2015
metais tęstinumas. Plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą
šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, taip didinant bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtojant
paslaugas šeimai. Integrali pagalba bus teikiama 25 asmenims. Siekiant užtikrinti, kad integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) geriau suvoktų bei užtikrintų
neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius, slaugos specialistai organizuos konsultacijas. Numatoma konsultuoti 25 asmenys. Kokybišką integralios pagalbos
teikimą ir konsultavimą užtikrina aukšta darbuotojo kompetencija. Mobilių komandų darbuotojai (7 asmenys) kels savo kvalifikaciją mokymuose. Projekto viešinimui
numatomi straipsniai, plakatas.
5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas. Partnerių pasirinkimo pagrįstumas:

Projektą įgyvendins Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems darbuotojos: projekto vadovė - Rasa Beinorienė, projekto finansininkė
- Rita Baniūnienė. Projekto vadovė bus atsakinga už efektyvų projekto veiklų vykdymą, rodiklių stebėseną, rizikų valdymą, pakeitimų derinimą, viešųjų pirkimų
organizavimą, projekto viešinimą, koordinuos mobilių komandų darbą. Projekto finansininkė bus atsakinga už projekto lėšų apskaitą, išlaidas pagrindžiančių
dokumentų rengimą, dalyvių duomenų suvedimą į mainų svetainę (DMS), mokėjimo prašymų, veiklas pagrindžiančių dokumentų rengimą. Projekto valdymo
komanda sudaryta iš kompetentingų asmenų, turinčių nemažą patirtį rengiant ir įgyvedinant įvairius projektus. Projekto vykdytojas savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Projekto vykdytojas turi daugiau nei 15 metų patirtį teikiant užimtumo ir socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems. Veiklų įgyvendinimo
pradžiai projekto vykdytojas neturi apyvartinių lėšų, todėl projekto pradžiai (pasirašius Sutartį) reikalingas visas leistinas avansas (30 proc.). Partnerių nėra.
5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas:
1 rizika:
Rizikos pavadinimas:

Nepakankamo finansavimo rizika

Rizikos detalizavimas:
Egzistuoja rizika, kad projektui skiriamos paramos suma gali būti mažesnė nei numatyta projekte.
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Priemonės rizikai valdyti:
Šią projekto riziką mažina tai, kad projekto tikslai , uždaviniai ir veiklos atitinka priemonę, kuria projektas yra teikiamas, paraiška pildoma remiantis visomis
rekomendacijomis, prireikus konsultuojantis su kompetentingais savivaldybės administracijos specialistais.

2 rizika:
Rizikos pavadinimas:

Projektavimo (planavimo) kokybės rizika

Rizikos detalizavimas:
Projektavimo (planavimo) kokybės rizika apibūdinama kaip sugebėjimas valdyti ir įgyvendinti projektą.

Priemonės rizikai valdyti:
Projektą įgyvendinančios administracijos darbuotojai, kurie bus atsakingi už projekto įgyvendinimą turi sukaupę nemažai patirties įgyvendinant projektus. Projekto
įgyvendinimo metu, dėl skirtingų priežasčių (išėjimas iš darbo, per didelis darbo krūvis ir kt.), gali keistis projekto adminstravimo personalas. Projekto pareiškėjas,
skirdamas projekto vykdymo personalą, atsižvelgs į šiuos veiksnius, o projekto įgyvendinimo metu stebės veiksnius, galinčius turėti įtakos šios rizikos padarinių
atsiradimui.

3 rizika:
Rizikos pavadinimas:

Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika

Rizikos detalizavimas:
Vykdomų paslaugų teikimo, mokymų kokybė, veiklų atlikimo vėlavimai (projekte numatytos veiklos gali vėluoti dėl įvairių priezasčių, nesusijusių su pareiškėjo
veiksmais)
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Priemonės rizikai valdyti:
Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika bus mažinama laiku parengus pirkimo dokumentus bei tinkamai parengus ir sutartyje įtvirtinus sutarties įvykdymo
terminus, kontrolės ir vykdymo bei derinimo sąlygas. Projekto vykdymo metu dėl politinių veiksnių kai kurių veiklų etapai gali būti įgyvendinti ne numatytais
terminais. Kiekvienu panašiu atveju bus sprendžiama atskirai.

5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos:
Netaikoma

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS
Projekto tikslas:
Plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą šeimos nariams,
siekiant padėti šeimos nariams prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Uždavinys Nr. 1.:
Didinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai.
Veikla Nr. 1.1.:
Integralios pagalbos namuose teikimas neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims.
Integralios pagalbos paslaugas teiks dvi mobilios komandos, 2-iems automobiliais. Paslaugos bus teikiamos 25 paslaugų gavėjams Pasvalio mieste ir kaimo
vietovėse. Projekto vykdymui bus įdarbinta ir slaugos paslaugas teiks slaugytoja, kineziterepeutas, 5 slaugytojo padėjėjos. Globos paslaugas teiks socialinis
darbuotojas ir 3 lankomosios priežiūros darbuotojai, jiems darbo užmokestis bus finansuojamas iš savivaldybės biudžetui skiriamų Valstybės specialiųjų tikslinių
dotacijų, skirtų asmenų, turinčių sunkią negalią, socialinei globai teikti arba savivaldybių biudžeto lėšų, skirtų asmenų dienos socialinei globai. Mobilių komandų
nariai dirbs vienoje įstaigoje-Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Teikiant integralią pagalbą bus laikomasi komandinio
darbo, savitarpio pasitikėjimo principų. Kad paslaugų tiekimas vyktų sklandžiai į paslaugų teikimą planuojame įtraukti bendruomenės narius. Glaudus
bendruomenės narių bendradarbiavimas, gerina atliekamų paslaugų kokybę, ypač šis bendradarbiavimas jaučiamas ir reikalingas kaimo vietovėse.
Fiziniai rodikliai:
Nr.

Pavadinimas

1.1.1. Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims
jų namuose.

Matavimo vnt.

Siekiama reikšmė

Asmenys

Integrali pagalba projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus suteikta 25 tikslinių grupių asmenims.

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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Veikla Nr. 1.2.:
Šeimos narių, prižiūrinčių senyvo amžiaus ar neįgalius artimuosius, konsultavimas
Šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis ar senyvo amžiaus asmenis, konsultavimą vykdys slaugytoja ir kineziterapeutas,
slaugos klausimais. Šeimos nariams bus patariama, kaip pasirūpinti slaugomo asmens maitinimu, higiena, sveika gyvensena, pragulų profikatika ir kt. Konsultacijų
metu bus aptarti lyčių lygybės bei nediskriminavimo principai, kurių svarbu laikytis besirūpinant neįgaliu ar senyvu žmogumi. Konsultacines paslaugas socialinių
paslaugų teikimo klausimais teiks socialinis darbuotojas (jo darbo užmokestis nebus finansuojamas projekto lėšomis). Kiekvienam asmeniui konsultavimo trukmė
ir dažnis bus skirtingas (pagal poreikį). Konsultacijų dalyvių skaičius - 25.
Fiziniai rodikliai:
Nr.

Pavadinimas

1.2.1. Konsultavimo paslaugų teikimas šeimos nariams

Matavimo vnt.
Asmenys

Siekiama reikšmė

Biudžeto išlaidų kategorija

25,00 5. Projekto vykdymas

Konsultavimo paslaugas gaus 25 asmenys.

+

Veikla Nr. 1.3.:
Mobiliųjų komandų darbuotojų profesinės kompetencijos kėlimas
Siekiant užtikrinti kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą, būtina tobulinti profesinę kvalifikaciją mobiliųjų komandų darbuotojams. Apklausos būdu
bus perkamos lektorių paslaugos, mokymai vyks projekto vykdytojo patalpose.
7 mobiliųjų komandų slaugos darbuotojams (1 slaugytojai, 1 kineziterapeutui, 5 slaugytojo padėjėjoms) bus organizuojamas profesinės kompetencijos
tobulinimas. Mokymų metu, jų dalyviai įgys jiems trūkstamų žinių ar įgūdžių, bendradarbiavimo komandoje, sužinos kaip didinti medicinos darbuotojų emocinį
atsparumą, kaip gerinti pacientų ir slaugytojų tarpusavio ryšį ir kt. Įgytos žinios leis jiems efektyviau atlikti savo užduotis ir darbus, našiau dirbti, bei patobulins
Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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savo įgūdžius. Mokymuose bus integruoti horizontaliųjų principų (lyčių lygybės, lygių galimybių, pagarbos įvairovei, nediskriminavimo) skaidos būdai, taip
skatinant keisti bendradarbiavimo kultūrą ir ugdyti asmenines vertybes. Socialiniai darbuotojai dirbantys projekte kvalifikaciją kels iš įstaigai darbuotojų
kvalifikacijai, skirtų lėšų. Projekto įgyvendinimo metu 7 slaugos darbuotojai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose, po 72 akad. val. per metus. Darbuotojai per
metus išklausys (3 d.d., 24 akad. val.) mokymus tema "Bendravimas komandoje", (3 d.d., 24 akad. val.) mokymus tema "Slaugytojų emocinio atsparumo didinimas",
(3 d. d. 24 akad. val.) mokymus tema "Pacientų ir slaugytojų tarpusavio ryšio gerinimas". Kvalifikacijos kėlimo kursai bus organizuojami 2016, 2017 ir 2018 metais
(mokymų temos bus keičiamos, valandų skaičius nesikeis).
Fiziniai rodikliai:
Nr.

Pavadinimas

1.3.1. Mobiliųjų komandų darbuotojų mokymas pagal
neformalaus mokymo programas

Matavimo vnt.
Asmenys

Siekiama reikšmė

Biudžeto išlaidų kategorija

7,00 5. Projekto vykdymas

Mokysis 7 asmenys.
Per trejus metus kiekvienas slaugos darbuotas išklausys iki 216 akad. val. mokymų kursą. Bus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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6.1. LOGINIO PAGRINDIMO SANTRAUKA
Projekto tikslas:
Plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą šeimos nariams,
siekiant padėti šeimos nariams prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Uždavinys
1. Didinti bendruomenėje
teikiamų paslaugų
prieinamumą ir kokybę, plėtoti
paslaugas šeimai.

Veikla

Fiziniai rodikliai

Biudžeto
išlaidų
Matavimo vnt. Siekiama reikšmė kategorija

1.1. Integralios pagalbos namuose teikimas
neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo
amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims.

1.1.1. Integralios pagalbos teikimas
tikslinių grupių asmenims jų namuose.

Asmenys

25,00

5.

1.2. Šeimos narių, prižiūrinčių senyvo
amžiaus ar neįgalius artimuosius,
konsultavimas

1.2.1. Konsultavimo paslaugų teikimas
šeimos nariams

Asmenys

25,00

5.

1.3. Mobiliųjų komandų darbuotojų
profesinės kompetencijos kėlimas

1.3.1. Mobiliųjų komandų darbuotojų
mokymas pagal neformalaus mokymo
programas

Asmenys

7,00

5.

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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7. PROJEKTO BIUDŽETAS
(eurais)
Fizinio
rodiklio Nr.

Fizinio rodiklio pavadinimas

Fizinio rodiklio
matavimo vnt.

Fizinio rodiklio
vnt. skaičius

Tinkamų
finansuoti išlaidų
suma

1.

Žemė

0,00

2.

Nekilnojamasis turtas

0,00

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

0,00

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

0,00

5.

Projekto vykdymas

1.1.1.

Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose.

Vykdoma ne
programos
teritorijoje

121.348,84
Asmenys

25,00

112.633,06

Integralias paslaugas (socialinės slaugos ir globos) Pasvalio rajone gaus 25 paslaugų gavėjai. Iš projekto bus įdarbinti 7 slaugos darbuotojai, projektas planuojamas 36
mėn. Slaugytoja, kineziterapeutas, slaugytojos padėjėjai per dieną dirbs po 7,6 val.
Slaugytojai darbo užmokestis bus skaičiuojamas pagal įkainį 3,8 Eur/val (7,6 val. x 3,8 Eur/val. x 1 x 21 d/mėn. x 36 mėn. = 21.833,28 Eur), iš šios sumos atimame darbo
užmokestį atskirai apskaičiuotą konsultavimo veikloje (1.368,00 Eur) gauname 20.465,28 Eur. Iš šios sumos atimame darbo užmokestį atskirai paskaičiuotą mokymų
veikloje (779,76 Eur) ir gauname 19.685,52 Eur.
Kineziterapeutui darbo užmokestis bus skaičiuojamas pagal įkainį 3,85 Eur/val (7,6 val x3,85 Eur/val. x 1 x 21 d/mėn. x 36 mėn. = 22.120,56 Eur),iš šios sumos atimame
darbo užmokestį atskirai apskaičiuotą konsultavimo veikloje (1.386,00 Eur) gauname 20.734,56 Eur. Iš šios sumos atimame darbo užmokestį atskirai paskaičiuotą
mokymų veikloje (790,02 Eur) ir gauname 19.944,54 Eur.
Slaugytojo padėjėjoms (5 darbuotojoms) darbo užmokestis skaičiuojamas pagal įkainį 2,5 Eur/val. (7,6 val. x 2,5 Eur/val. x 5 x 21 x 36 mėn. = 71.820,00 Eur). Iš šios sumos
atimame darbo užmokestį atskirai paskaičiuotą mokymų veikloje (2565,00 Eur) ir gauname 69.255,00 Eur.
Iš viso slaugos darbuotojų darbo užmokesčiui paskaičiuota 108.885,06 Eur.
Integraliai pagalbai teikti darbuotojams reikalingos slaugos priemonės (darbo drabužiai, sanitarinės-higienos prekės) bei transporto išlaidų kompensavimas. Šios išlaidos
apskaičiuojamos pagal fiksuotąjį įkainį: 0,79 Eur (1 d. d. 1 integralios pagalbos gavėjui) x 25 asm. x 21 d. d./mėn. x 36 mėn. = 14.931,00 Eur. Iš projekto bus finasuojama
3.748,00 Eur. Kitos reikalingos integralios pagalbos teikimui lėšos 11.183,00 Eur,bus finansuojamos iš įstaigai skirtų Savivaldybės biudžeto ir Valstybės specialiųjų
tikslinių dotacijų.

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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(eurais)
Fizinio
rodiklio Nr.
1.2.1.

Fizinio rodiklio pavadinimas
Konsultavimo paslaugų teikimas šeimos nariams

Fizinio rodiklio
matavimo vnt.
Asmenys

Fizinio rodiklio
vnt. skaičius
25,00

Tinkamų
finansuoti išlaidų
suma

Vykdoma ne
programos
teritorijoje

2.754,00

Šeimos narių, prižiūrinčių savo artimuosius, konsultavimą vykdys projekte įdarbinti: slaugytoja ir kineziterapeutas. Per mėnesį slaugos darbuotojai konsultacijoms skirs
vidutiniškai 10 val. Slaugytojos darbo užmokestis individualiai konsultuojant apskaičiuotas taip: 10 val./mėn. x 36 x 3,8 Eur/val. = 1.368,00 Eur. Kineziterapeuto darbo
užmokestis individualiai konsultuojant apskaičiuotas taip: 10 val/mėn. x 36 x 3,85 Eur/val. = 1.386,00 Eur. Tai bus vykdoma atsižvelgiant į šeimos narių poreikį, gauti
konsultaciją jiems rūpimu artimojo slaugos klausimu.

1.3.1.

Mobiliųjų komandų darbuotojų mokymas pagal neformalaus
mokymo programas

Asmenys

7,00

5.961,78

Kvalifikacijos kėlimo kursuose bus mokomi 7 slaugos darbuotojai. Projekto įgyvendinimo metu 7 slaugos darbuotojai dalyvaus 72 val. kvalifikacijos kėlimo mokymuose,
kiekvienais metais (2016, 2017 ir 2018 metais). Vienos programos 24 val. mokymo kaina 1 asmeniui 29,00 Eur ((3 programos 87,0 Eur) x 7 darb. x 3 m. = 1827,00 Eur).
Kaina nustatyta vadovaujantis komerciniais pasiūlymais (tiekėjo pasiūlymai pateikiami paraiškos priede Nr. 1 ir priede Nr. 3), bei Sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų kompetencijų centro, medicinos darbuotojams paruoštų programų įkainiais (spausdinama informacija pateikiama paraiškos priede Nr. 2). Mokymo
paslaugoms kelionės išlaidos nėra numatytos, nes dėstytojai atvyks į Projekto vykdytojo įstaigą. Projekto vykdytojas savo lėšomis lektoriams suteiks mokymų salę, pagal
poreikį nakvynę, maitinimą. Kvalifikacijos kėlimo kursų metu, mobiliųjų komandų slaugos darbuotojus, pavaduos, projekto "Pasvalio rajono integruotos pagalbos
asmens namuose paslaugų teikimo modelis " vykusio 2013-2015 metais, baigę mokymus savanoriai. Socialinio darbuotojo ir lankomosios priežiūros darbuotojų
mokymai bus finasuojami Savivaldybės lėšomis.
1.3.1.1.

Mokymo programa "Bendravimas komandoje"

Asmenys

7,00

1.987,26
+

7 slaugos darbuotojai bus mokomi, mokymo programoje "Bendravimas komandoje". 2016, 2017 ir 2018 metais po 72 val. Mokymo trukmė (3 d.d., 24 akad. val.,
programos kaina 1 asm. 29 Eur. Viso 3 metai x 7 asm. x 29 Eur = 609,00Eur).Mokymo programa (kursų tema) sekančiais metais gali būti keičiama, valandų skaičius
nesikeis.
Už mokymo laiką slaugos darbuotojams bus mokomas darbo užmokestis. Išlaidos apskaičiuojamos pagal įkainį:
1 slaugytoja x 3 d. d. x 3,8 Eur/val. x 7,6 val./d. x 3 metai = 259,92 Eur
1 kinezeterapeutas x 3 d. d. x 3,85 Eur/val. x 7,6 val./d x 3 metai = 263,34 Eur
5 slaugytojo padėjėjai x 3 d. d. x 2,5 Eur/val. x 7,6 val./d x 3 metai = 855,00 Eur
Socialinio darbuotojo ir lankomosios priežiūros darbuotojų mokymai bus finasuojami Savivaldybės lėšomis.
Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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(eurais)
Fizinio
rodiklio Nr.
1.3.1.2.

Fizinio rodiklio pavadinimas
Mokymo programa "Slaugos darbuotojų emocinio atsparumo didinimas"

Fizinio rodiklio
matavimo vnt.
Asmenys

Fizinio rodiklio
vnt. skaičius
7,00

Tinkamų
finansuoti išlaidų
suma

Vykdoma ne
programos
teritorijoje

1.987,26

7 slaugos darbuotojai bus mokomi, mokymo programoje "Slaugos darbuotojų emocinio atsparumo didinimas" 2016, 2017 ir 2018 metais po 72 val. Mokymo trukmė (3
d.d., 24 akad. val., programos kaina 1 asm. 29 Eur. Viso 3 metai x 7 asm. x 29 Eur = 609,00Eur). Mokymo programa (kursų tema) sekančiais metais gali būti keičiama,
valandų skaičius nesikeis.
Už mokymo laiką slaugos darbuotojams bus mokomas darbo užmokestis. Išlaidos apskaičiuojamos pagal įkainį:
1 slaugytoja x 3 d. d. x 3,8 Eur/val. x 7,6 val./d. x 3 metai = 259,92 Eur
1 kinezeterapeutas x 3 d. d. x 3,85 Eur/val. x 7,6 val./d x 3 metai = 263,34 Eur
5 slaugytojo padėjėjai x 3 d. d. x 2,5 Eur/val. x 7,6 val./d x 3 metai = 855,00 Eur
1.3.1.3.

Mokymo programa "Pacientų ir slaugytojų tarpusavio ryšio gerinimas"

Asmenys

7,00

1.987,26

7 slaugos darbuotojai bus mokomi, mokymo programoje "Pacientų ir slaugytojų tarpusavio ryšio gerinimas" 2016, 2017 ir 2018 metais po 72 val. Mokymo trukmė (3 d.d.,
24 akad. val., programos kaina 1 asm. 29 Eur. Viso 3 metai x 7 asm. x 29 Eur = 609,00Eur). Mokymo programa (kursų pavadinimas) sekančiais metais gali būti pakeista.
Už mokymo laiką slaugos darbuotojams bus mokomas darbo užmokestis. Išlaidos apskaičiuojamos pagal įkainį:
1 slaugytoja x 3 d. d. x 3,8 Eur/val. x 7,6 val./d. x 3 metai = 259,92 Eur
1 kinezeterapeutas x 3 d. d. x 3,85 Eur/val. x 7,6 val./d x 3 metai = 263,34 Eur
5 slaugytojo padėjėjai x 3 d. d. x 2,5 Eur/val. x 7,6 val./d x 3 metai = 855,00 Eur
6.

Informavimas apie projektą

+

+

50,00

Projekto vykdytojo (informacinėje lentoje), bus pakabintas A3 formato plakatas, kuriame pateikiama informacija apie įgyvedinamą projektą ir jo finansavimą iš ES fondo
lėšų. Plakatą pagamins Projekto vykdytojas, nes teikia reklamos paslaugas, pagal įstaigos steigėjo patvirtintus įkainius. Plakato išlaidų kaina 10 Eur. (spausdinta
informacija pažyma-pasiūlymas reklamos pagaminimui, pateikiama paraiškos priede Nr. 4)
Informacija apie projekto įgyvendinimą bus skelbiama projekto vykdytojo internetinėje svetainėje ir vietinėje spaudoje (du informaciniai straipsniai) projekto pradžioje
ir pabaigoje. Projekto vykdytojas paruoš straipsniui tekstą, tiekėjas atliks maketavimo paslaugas ir patalpins laikraštyje. Užsakomasis straipsnis laikraštyje "Darbas" bus
talpinamas tekstiniame laikraščio puslapyje, bus 48 kv. cm dydžio. Kaina apskaičiuota pagal pateiktus redakcijos įkainius 0,42 Eur x 48 kv. cm. = 20,00 Eur. Bus
išspausdinti du straipsniai 2 x 20 Eur. = 40 Eur). Rajone yra vienintelis laikraštis (spausdinta informacija apie skelbimų įkainius, pateikiama paraiškos priede Nr. 5).

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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(eurais)
Fizinio
rodiklio Nr.
7.

Fizinio rodiklio pavadinimas
Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų
normą

Fizinio rodiklio
matavimo vnt.

Fizinio rodiklio
vnt. skaičius

Tinkamų
finansuoti išlaidų
suma

Vykdoma ne
programos
teritorijoje

18.209,83

Netiesioginėms išlaidoms taikoma fiksuotoji norma

Iš viso:

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
Kvietimo Nr.: 01 , Priemonė: 08.4.1-ESFA-V-418 Integrali pagalba į namus
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7.1. BIUDŽETO SANTRAUKA
(eurais)
Fizinio
rodiklio Nr.

Fizinio rodiklio pavadinimas

Fizinio rodiklio
matavimo vnt.

Fizinio rodiklio
vnt. skaičius

Tinkamų
finansuoti išlaidų
suma
0,00

1.

Žemė

2.

Nekilnojamasis turtas

0,00

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

0,00

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

0,00

5.

Projekto vykdymas

121.348,84

1.1.1.

Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose.

Asmenys

25,00

112.633,06

1.2.1.

Konsultavimo paslaugų teikimas šeimos nariams

Asmenys

25,00

2.754,00

1.3.1.

Mobiliųjų komandų darbuotojų mokymas pagal neformalaus mokymo
programas

Asmenys

7,00

5.961,78

1.3.1.1.

Mokymo programa "Bendravimas komandoje"

Asmenys

7,00

1.987,26

1.3.1.2.

Mokymo programa "Slaugos darbuotojų emocinio atsparumo didinimas"

Asmenys

7,00

1.987,26

1.3.1.3.

Mokymo programa "Pacientų ir slaugytojų tarpusavio ryšio gerinimas"

Asmenys

7,00

1.987,26

6.

Informavimas apie projektą

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų
normą

Iš viso:

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
Kvietimo Nr.: 01 , Priemonė: 08.4.1-ESFA-V-418 Integrali pagalba į namus
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8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
8.1. Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais) :

Veiklos
Nr.
1.1.

1.2.

1.3.

Veiklos
pavadinimas

Pradėta iki
sutarties
pasirašymo

36
Sutarties mėnuo, kai
pradedama vykdyti
veikla

Ne
Integralios
pagalbos namuose
teikimas
neįgaliems
vaikams,
neįgaliems
darbingo amžiaus
ir senyvo amžiaus
asmenims.
Ne
Šeimos narių,
prižiūrinčių senyvo
amžiaus ar
neįgalius
artimuosius,
konsultavimas
Ne
Mobiliųjų
komandų
darbuotojų
profesinės
kompetencijos
kėlimas

Sutarties mėnuo, kai
baigiama vykdyti
veikla

Veiklos laikotarpio pagrindimas

1

36 Projekto vykdytojas integralios pagalbos veiklą pradės vykdyti nuo 1
mėnesio pabaigos. Veikla tęsis iki projekto pabaigos.

1

36 Šeimos nariai individuliai bus konsultuojami nuo 1 projekto
įgyvendinimo mėnesio (įdarbinus slaugos specialistus, kurie teiks
konsultacijas) iki projekto pabaigos.

1

36 1 mėnesį bus rengiama mokymų apklausa, tvarkomi dokumentai.
Kvalifikacijos kėlimo kursai pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
patvirtintas programas vyks 3-4 projekto įgyvendinimo mėnesiais po
Sutarties pasirašymo. Kvalifikacijos kursai darbuotojams vyks 2016, 2017
ir 2018 metais.

9. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO
Ar projektui įgyvendinti pareiškėjas yra pradėjęs ar įvykdęs
pirkimų procedūras iki paraiškos pateikimo?

Pirkimų procedūros pradėtos
Pirkimų procedūros nepradėtos

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS
10.1. Įgyvendinant projektą pajamų negaunama
10.2. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto
10.3. Įgyvendinant projektą gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti
10.4. Netaikoma

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
Kvietimo Nr.: 01 , Priemonė: 08.4.1-ESFA-V-418 Integrali pagalba į namus
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11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI
(eurais)
Nr.

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma

1.

Prašomos skirti lėšos

2.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos

0,00

2.1.

Viešosios lėšos

0,00

2.1.1.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2.1.2.

Savivaldybės biudžeto lėšos

2.1.3.

Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

2.2.

Privačios lėšos

2.2.1.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

2.2.2.

Kiti lėšų šaltiniai

3.

Iš viso

3.1.

Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos

139.608,67

0,00

139.608,67

Šios lentelės 3 punkte nurodyta suma „Iš viso“ turi sutapti su projekto biudžete nurodyta suma „Iš viso“

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
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12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS
(eurais)
Eil.
Nr.
1.

Projekto netinkamos finansuoti išlaidos
Netaikoma

Projekto netinkamų
finansuoti išlaidų
suma

Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis

0,00 Netaikoma

13. STEBĖSENOS RODIKLIAI
13.1. Produkto stebėsenos rodikliai
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Socialines
Socialines paslaugas
paslaugas gavę
gavę tikslinių
tikslinių grupių
grupių asmenys
asmenys (šeimos)
(šeimos)

Matavimo vienetas
Skaičius

Siektina reikšmė
25,00

Siektinos reikšmės pagrindimas:
Projekto vykdytojas-Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems teikia integralią pagalbą rajono gyventojas. Darbuotojų mokymo ir
integralios pagalbos veiklos bei fiziniai rodikliai aprašyti punkte "Projekto loginis pagrindimas", lėšos numatytos punkte "Projeto biudžetas". Pasitraukus iš projekto
asmenis pakeis kiti, todėl stebėsenos rodiklis (25 socialines paslaugas gavę asmenys) bus pasiektas iki 2017 m. pabaigos, o iki projekto pabaigos bus viršytas.

13.2. Rezultato stebėsenos rodikliai
Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Siektinos reikšmės pagrindimas:

Projekto pavadinimas: Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone
Kvietimo Nr.: 01 , Priemonė: 08.4.1-ESFA-V-418 Integrali pagalba į namus
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14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS
14.1. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis
14.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?
14.2.1. Darnus vystymasis:
14.2.2. Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas
Projekto veiklos prisidės prie šeimos narių, prižiūrinčių savo neįgalius ar senyvo amžiaus artimuosius namuose, socialinės atskirties mažinimo. Projekte numatytas
šeimos narių konsultavimas bei integralios pagalbos teikimas yra skirtas padėti šeimose prižiūrintiems asmenims (neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus
asmenims ar senyvo amžiaus asmenims), kad juos prižiūrintiems artimiesiems būtų sudarytos geresnės sąlygos aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, išlikti aktyviais
socialinio gyvenimo dalyviais. Integralios pagalbos gavėjams bus sudarytos sąlygos kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose neprarandant ryšio su artima
aplinka ir gauti kvalifikuotą pagalbą namuose išvengiant stacionarios institucinės įstaigos. Mobiliųjų komandų narių mokymai yra susiję su teikiamų paslaugų
neįgaliesiems namuose efektyvumo didinimu, lyčių lygybės, pagarbos įvairovei, nediskriminavimo principų sklaida ir asmeninių vertybių ugdymu. Mokymo
programoje bus integruoti horizontaliųjų principų (lyčių lygybės, lygių galimybių, pagarbos įvairovei, nediskriminavimo) sklaidos būdai, taip skatinant keisti
bendravimo kultūrą ir ugdyti asmenines asmenybes.

15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ
Informavimo priemonė (-ės)

Taikoma

Aprašymas

Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo
tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo
(-ų).

Informacija bus skelbiama interneto svetainėje http://
seneliai.pasvalys.lt

Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie
įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame
pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES
struktūrinio fondo (-ų).

Plakatas bus pakabintas projekto vykdytojo
informaciniame stende, visuomenei gerai matomoje
vietoje.
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Informavimo priemonė (-ės)

Aprašymas

Taikoma

Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti laikiną
informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą.
Iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos visuomenei gerai matomoje vietoje
pakabinti nuolatinę informacinę lentelę ar pastatyti nuolatinį informacinį stendą.
Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais
besinaudojantiems asmenims pranešti apie projekto finansavimą iš tam tikro (-ų) ES
struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – šią
informaciją pateikti dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ar kituose
dokumentuose.

Informacija apie finansavimą ESF lėšomis bus pateikiama
projekto veiklas patvirtinančiuose dokumentuose. Visiems
vykdantiems bei dalyvaujantiems veiklose asmenims apie
finansavimo šaltinį bus pranešama prieš projekto veiklų
pradžią.

Kitos viešinimo priemonės

Projekto įgyvendinimo pradžioje ir pabaigoje ketinama
publikuoti du straipsnus vietinėje spaudoje.

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Priedo pavadinimas

1.

Partnerio deklaracija

2.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas

3.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės
pagalbą (išskyrus „de minimis“ pagalbą)

4.

Informacija apie aplinkosauginius reikalavimus

5.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų

6.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

7.

Investicijų projektas
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teikiama

Lapų
skaičius
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Eil.
Nr.
8.
9.

Priedo pavadinimas

Žymima, jei
teikiama

Lapų
skaičius

Didelės apimties projekto paraiškos priedai
Paslaugų kainas pagrindžianti informacija
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21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Patvirtinu, kad:
1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.
2. Prašomas finansavimas yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.
3. Esu susipažinęs su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo
sąlygų aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.
4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų
nurodytus veiksmus, vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatų taikymo.
6. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma
įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
7. Mano atstovaujamo ūkio subjekto vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu
sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), 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, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą
taisyklių patvirtinimo“, priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, 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).
8. Mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kuri (-is) yra perkėlusi (-ęs) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma
išieškojimo procedūra.
9. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių
nelegalaus įdarbinimo.
10. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės
komercinės veiklos arba ji (jis) nėra likviduojama (-as), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma
biudžetinėms įstaigoms).
11. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui 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).
12. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikę (-usi) metinių finansinių ataskaitų
rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai
finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).
13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-ais) ir tuo atveju, jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES
struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, jog jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos
įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti partnerio ne ekonominei veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose
nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims).
14. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM
negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o
susigrąžinus, reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.
15. Mano kaip valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.
16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.
17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių
projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu.
18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų
išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.
19. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų
mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu.
20. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).
21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje.
22. Sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas,
trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo
nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas
neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Direktorė
(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
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