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1.

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Didžiausias
galimas
kriterijaus
balas

BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:

*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai.
Balai pagal bendruosius projektų atrankos kriterijus neskiriami.

1.1. Projektas turi atitikti
Strategijos 1 tikslo „Sudaryti
palankias sąlygas Žaliakalnio
teritorijos
gyventojų
įsidarbinimo
galimybių
gerinimui, skatinant socialinę
integraciją,
verslumą
ir
darbinių įgūdžių kėlimą“ 1.2
uždavinio „Ugdyti darbingų
neaktyvių
gyventojų
profesinius ir kitus įgūdžius,
gerinančius jų padėtį darbo
rinkoje“
veiksmą
1.2.5.
„Profesinių ir kitų reikalingų

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie projektą matyti, kad
projekto tikslas, veiklos ir tikslinė grupė atitinka Strategijos 1.2 uždavinio ir 1.2.5 veiksmo (toliau – Veiksmas) pavadinimuose ir
Veiksmo aprašyme, kuris pateiktas Strategijos dalyje ,,Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“, pateiktą
informaciją apie Veiksmo veiklas, tikslinę grupę.
Tinkamos yra šios projekto tikslinės grupės: darbingi ir ekonomiškai neaktyvūs vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos
(Žaliakalnio seniūnijos) gyventojai, kurių amžius yra 54 arba daugiau metų.
Vartojamų sąvokų paaiškinimai:
Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (toliau – Darbo kodeksas) turintis visišką ar ribotą darbinį
teisnumą ir veiksnumą, išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka
pripažintą nedarbingu.

Balai pagal
bendruosius
projektų atrankos
kriterijus
neskiriami

įgūdžių
suteikimas
darbingiems
neaktyviems
gyventojams (nuo 54 m.) per
savanorišką veiklą“

Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris
atitinka visas šias sąlygas: yra darbingas; nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;
nesiverčia individualia veikla; neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (ar) yra
atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks 3 metai).
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojas (toliau – gyventojas) – Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio
valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis fizinis asmuo, kuris gyvena vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
(Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje).
Tikslinė grupė – socialinė grupė ar jos dalis, į kurią orientuota pareiškėjo vykdoma projekto veikla.

1.2. Projektu turi būti suteikta
nauda ne mažiau kaip 23-ims
darbingiems
neaktyviems
gyventojams (nuo 54 m.).

Aprašas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-977 ,,Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (žr.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr).
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie projektą matyti, kad
projekto veiklų dalyviais numatyta įtraukti ne mažiau kaip 23 darbingus ekonomiškai neaktyvius gyventojus (nuo 54 m.).
Tinkamos yra šios projekto tikslinės grupės: darbingi ir ekonomiškai neaktyvūs vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos
(Žaliakalnio seniūnijos) gyventojai, kurių amžius yra 54 arba daugiau metų.
Vartojamų sąvokų paaiškinimai:
Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (toliau – Darbo kodeksas) turintis visišką ar ribotą darbinį
teisnumą ir veiksnumą, išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka
pripažintą nedarbingu.
Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris
atitinka visas šias sąlygas: yra darbingas; nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;
nesiverčia individualia veikla; neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (ar) yra
atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks 3 metai).
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojas (toliau – gyventojas) – Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio
valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis fizinis asmuo, kuris gyvena vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
(Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje).

1.3. Visos projekto veiklos
atitinka bent vieną iš pagal
Aprašą galimų remti veiklų

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei projekto veiklos atitinka žemiau nurodytas Aprašo veiklas.
Tinkamos yra šios Aprašo veiklos: 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1.1., 10.2.1.2., 10.2.1.3. (išlaidos veikloms 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1.1. ir
10.2.1.2. vykdyti negali sudaryti daugiau nei 30 % tiesioginių projekto vykdymo išlaidų).

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:

1.4. Projekto pareiškėjas ir
partneris (jei toks yra) atitinka
Aprašo reikalavimus

Aprašas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-977 ,,Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (žr.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr).
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei tenkinamos šios sąlygos:
1. Galimi vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai (projekto vykdytojai):
 viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 Kauno miesto savivaldybės administracija.
 Pareiškėju gali būti juridinio asmens filialas ar atstovybė, jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje.
2. Galimi vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai:
 viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar
besiribojančioje teritorijoje;
 privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar
besiribojančioje teritorijoje;
 Kauno miesto savivaldybės administracija;
 Partneriu gali būti juridinio asmens filialas ar atstovybė, jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje.
3. Pareiškėjai ir partneriai turi turėti teisę (pagal įstatus, nuostatus) užsiimti ta veikla, kuriai vykdyti skirtas projektas.
4. Projektinio pasiūlymo pateikimo VVG dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ne trumpiau nei 2 metus
(šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus,
ir biudžetinėms įstaigoms). Partneriams reikalavimai dėl veiklos trukmės netaikomi.
Vartojamų sąvokų paaiškinimai:
Viešieji juridiniai asmenys  valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai
asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios
įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.).
Privatūs juridiniai asmenys  juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus.
Aprašas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-977 ,,Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (žr.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr).
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija  vietos plėtros strategijoje, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, apibrėžta
teritorija, kurioje numatyta įgyvendinti vietos plėtros strategiją.. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – Kauno miesto
savivaldybės Žaliakalnio seniūnija. Laikoma, kad juridinis asmuo vykdo veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje,
jei vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje esančiu adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra

nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame
nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.
Su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojanti teritorija (toliau – besiribojanti teritorija) – savivaldybės, kurios
teritorijoje yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, teritorijos dalis, nesutampanti su vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorija, arba savivaldybės teritorija, kuri ribojasi su savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija,
teritorija, arba žuvininkystės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, kuri sutampa (ar iš dalies sutampa) su vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorija. Besiribojanti teritorija  Kauno miesto savivaldybės seniūnijos, išskyrus Žaliakalnio seniūniją;
Kauno rajono savivaldybė, Kaišiadorių rajono savivaldybė. Laikoma, kad juridinis asmuo vykdo veiklą besiribojančioje
teritorijoje, jei besiribojančioje teritorijoje esančiu adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas
turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą
valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

1.5. Projekto pareiškėju ar
partneriu yra nevyriausybinė
organizacija ar socialinis
partneris

Aprašas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-977 ,,Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (žr.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr).
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių yra nevyriausybinė organizacija arba
socialinis partneris.
Vartojamų sąvokų paaiškinimai:
Nevyriausybinė organizacija  nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo
pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios
arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus. Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi: juridiniai asmenys, kurių daugiau negu
1/3 dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis;
juridiniai asmenys, kurių dalyviai – juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis
bendruomenėmis ar bendrijomis, turi daugiau negu 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime; politinės partijos; profesinės
sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; organizacijos, kuriose narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;
sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, kiti nekilnojamojo turto bendro
valdymo tikslais įsteigti juridiniai asmenys; šeimynos; nuolatinės arbitražo institucijos;

1.6.
Vietos
plėtros
projektiniame
pasiūlyme
prašoma skirti finansavimo
lėšų suma neviršija Kvietime
nustatytos
didžiausios
galimos
projektui
skirti
finansavimo lėšų sumos
1.7.
Vietos
plėtros
projektiniame
pasiūlyme
numatytas pareiškėjo ir (ar)

Socialiniai partneriai – darbuotojų ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie projektą matyti, kad
prašoma skirti finansavimo lėšų suma neviršija Kvietime nustatytos didžiausios galimos projektui skirti finansavimo lėšų sumos.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Projektui skiriamos finansavimo lėšos – finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų,
kuriose numatytos ES struktūrinių fondų lėšos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos veiksmų programos
priemonėms finansuoti, lėšų suma, skiriama visoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms ar daliai jų apmokėti.
Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) prisidėjimas prie projekto finansavimo privačiomis lėšomis turi sudaryti ne mažiau kaip 7,5 % nuo
bendros projekto išlaidų sumos. Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektinio pasiūlymo 8 dalies „Projekto
išlaidų finansavimo šaltiniai“ eilutėje „8.2.2. Privačios lėšos“ pateiktos informacijos apie finansavimo sumas matyti, kad

partnerio (-ių) privačios lėšos
sudaro ne mažiau kaip 7,50 %
nuo bendros projekto išlaidų
sumos

pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) privačiomis lėšomis prie projekto finansavimo prisidės ne mažiau kaip 7,50 % nuo visų projekto
biudžeto lėšų.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) privačios lėšos – lėšų suma, kuria pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (ar) partneris (iai) prisideda prie projekto įgyvendinimo ir kurią gali sudaryti nuosavos lėšos ir kiti finansavimo šaltiniai (pvz., banko paskola).

2.

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:

* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų, kurie atitinka visus bendruosius projektų atrankos kriterijus, prioritetinę eilę prioriteto mažėjimo tvarka. Minimaliai privaloma surinkti balų
suma – 30 balų. Projektų, kurie nesurinks 30 balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą.

2.1. Projekto veiklų dalyvių
skaičius (BIVP projektų
veiklų dalyviai įskaitant visas
tikslines grupes)

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas įtraukti projekto veiklų dalyvių skaičius yra didesnis.
Projektams skirtini balai nustatomi tokia tvarka:
- projektams, į kurių veiklas numatoma įtraukti 23 dalyvius, skiriama 0 balų
- projektams, į kurių veiklas numatoma įtraukti 24-29 dalyvius, skiriama 10 balų;
- projektams, kuriuose numatyta 30-34 dalyviai, skiriama 15 balų;
- projektams, kuriuose numatyta 35 ar daugiau dalyvių, skiriama 20 balų.

20

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:

2.2. Projektų veiklų dalyvių,
kurių padėtis darbo rinkoje
pagerėjo praėjus 6 mėnesiams
po dalyvavimo ESF veiklose,
dalis (procentais)

Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas. Konkrečios projekto veiklos dalyviu nėra
laikomas konkrečią projekto veiklą vykdantis asmuo.
Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas teigiamas poveikis projekto veiklų dalyvių padėčiai
darbo rinkoje yra didesnis.
Projektams skirtini balai nustatomi tokia tvarka:
- kai dalis dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF (nagrinėjamo projekto)
veiklose, sudaro 20,00 % visų projekto veiklų dalyvių, projektui skiriama 0 balų;
- kai dalis dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF (nagrinėjamo projekto)
veiklose, sudaro 20,01-24,99 % visų projekto veiklų dalyvių, projektui skiriama 10 balų;
- kai dalis dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF (nagrinėjamo projekto)
veiklose, sudaro 25,00-29,99 % visų projekto veiklų dalyvių, projektui skiriama 15 balų;
- kai dalis dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF (nagrinėjamo projekto)
veiklose, sudarys 30,00 % ar daugiau visų projekto veiklų dalyvių, projektui skiriama 20 balų.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Skaičiuojant procentą, priskiriami asmenys, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF
veiklose pabaigos (palyginti su situacija, kai jis pirmą kartą pradėjo dalyvauti ESF veiklose). Padėtis darbo rinkoje laikoma
pagerėjusia, jei ekonomiškai neaktyvus asmuo tapo dirbančiu asmeniu.
Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris
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atitinka visas šias sąlygas: yra darbingas; nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;
nesiverčia individualia veikla; neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (ar) yra
atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks 3 metai).
Dirbantis asmuo – darbuotojas, valstybės tarnautojas arba savarankiškai dirbantis asmuo.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali
būti darbinį teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises ir sukurti
darbo pareigas) turintis fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje.
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo, kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį neturinčia darbo santykiams ar darbo
santykiams prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui, kurio naudai yra
atliekamas darbas, požymio veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar) kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip susijusią su veikla juridiniame
asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės
paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka.
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl, pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas neaktyviu).
Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra vaiko priežiūros atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse); šie
asmenys skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra registruoti kaip bedarbiai.
6 mėnesiai po dalyvavimo ESF veiklose pabaigos – laikotarpis, kuris trunka iki 6 mėnesių (180 kalendorinių dienų) nuo asmens
paskutinio dalyvavimo ESF veiklose pabaigos.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto veikla.
2.3. Pareiškėjo ir partnerio
patirtis įgyvendinant panašaus
pobūdžio veiklas

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio pareiškėjas ar partneris turi panašių veiklų įgyvendinimo patirties.
Projektui skirtini balai nustatomi tokia tvarka:
Panašių veiklų įgyvendinimo patirties turinčių pareiškėjų projektams pagal šį kriterijų skiriama:
- panašios patirties neturinčių pareiškėjų ar partnerių projektams skiriama 0 balų;
- iki 1 metų – skiriama 10 balų;
- iki 2 metų – skiriama 15 balų;
- kai panašios veiklos patirtis yra 2 metai ar daugiau  skiriama 20 balų.
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Nustatant, kokią patirtį turi pareiškėjas ar partneris, sumuojama pareiškėjo ir partnerio patirtis.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Panaši veikla  savanoriškos veiklos organizavimas.

2.4.
Projekto
veikloms
vykdyti įtraukiami savanoriai

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios
veiklos organizatoriaus susitarimu.
Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme projekto veiklų vykdymui numatytas savanorių (kaip jie
apibrėžti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme) įtraukimas. Projekto veiklų dalyvis nėra laikomas veiklos vykdytoju.
Projektams skirtini balai nustatomi tokia tvarka:
- projektams, į kurių veiklų vykdymą nenumatoma įtraukti savanorių arba numatoma įtraukti mažiau nei 5 savanorius,
skiriama 0 balų;
- projektams, į kurių veiklų vykdymą numatoma įtraukti 5 ar daugiau savanorių, skiriami 5 balai.
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Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios
veiklos organizatoriaus susitarimu.

2.5. Tarp projekto veiklų
dalyvių yra asmenų, kurie
veiklų įgyvendinimo metu turi
pabėgėlio statusą.

Reikalavimai savanoriui:
1. Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys
užsieniečiai.
2. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
3. Savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus tokį savanoriškos veiklos pobūdį, kuris reikalauja specialios kvalifikacijos pagal
kitus teisės aktus arba pagal savanoriškos veiklos organizatorių reikalavimus.
4. Savanoriui pagal atliekamos veiklos pobūdį gali būti taikomi kiti reikalavimai, nustatyti atskiras sritis reglamentuojančiuose
teisės aktuose (šaltinis: Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas)
Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme tarp projekto veiklų dalyvių numatyti pabėgėliai.
Projektams skirtini balai nustatomi tokia tvarka:
- projektams, į kurių veiklų vykdymą nenumatoma įtraukti pabėgėlių, skiriama 0 balų;
- projektams, kurie į veiklų dalyvius numato įtraukti 1 ar daugiau pabėgėlių, skiriami 5 balai.
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Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Pabėgėlis – užsienietis, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka suteiktas pabėgėlio
Lietuvos Respublikoje statusas
Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:

70
30

