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EUROPOS SĄJUNGA

KVIETIMAS NR. PMIF-1.1.4-K-02
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui
gauti
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – atsakinga institucija) kartu su
Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgaliotoji institucija) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio,
migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1770 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės
programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo
„Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“
projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.4-K-02 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR, 2018-1231, Nr. 21951).
Finansuojamo veiksmo tikslas – teikti paslaugas prieglobsčio prašytojams, siekiant pagerinti prieglobsčio
prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje.
Remiamos veiklos:
1.
materialinių priėmimo sąlygų gerinimas aprūpinant maistu, higienos prekėmis, drabužiais,
avalyne, viešojo transporto bilietais (terminuotais), mokyklinėmis prekėmis ir pan.;
2.
teisinės konsultacijos ir paslaugos tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 20 punkte;
3.
vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos, kurios gali būti teikiamos įvairiais būdais, pvz.,
telefonu ar pasitelkiant informacines technologijas;
4.
asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, medikamentai, vaistažolės, maisto
papildai, vakcinos, odontologinės medžiagos ir kitos sveikatos priežiūrai ir medicinos pagalbai
reikalingos priemonės.
5.
psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos;
6.
lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai;
7.
maitinimo paslaugos mokyklose;
8.
vaikų ugdymas pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas;
9.
patalpų Pabradėje, kuriose teikiamos paslaugos tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA
20 punkte, nuomos, eksploatacinės paslaugos.
10. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, kuravimo paslaugos ir (ar) kita
socialinė pagalba;
11. kompiuterinio raštingumo mokymai ar kursai;
12. sociokultūrinių ir socialinių įgūdžių ugdymas: renginių ar kitos bendros veiklos kartu su vietos
bendruomene ir tikslinės grupės asmenimis, nurodytiems PFSA 20 punkte, organizavimas,
užsiėmimų, kuriais ugdomi darbo įgūdžiai (siuvimo, mezgimo, audimo, dailės, keramikos
dirbinių kūrimo, savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo ir pan.), organizavimas, laisvalaikio
organizavimas (išvykos ir kiti užsiėmimai mėgstama veikla, vaikams, jaunimui – pasiruošimas
pamokoms ir pan.);
13. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 20 punkte, pervežimas nuo pasienio kontrolės punktų
arba iš kitos vietos Lietuvos Respublikoje, kurioje jie pateikia prieglobsčio prašymą, į
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – VSAT) Užsieniečių registracijos centrą Pabradėje arba Pabėgėlių priėmimo centrą
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14.
15.

Rukloje, arba į kitas prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo patalpas, į sveikatos priežiūros
įstaigas, teismus ir kt.;
savanorių parengimas dirbti su tikslinės grupės asmenimis, nurodytais PFSA 20 punkte;
savanorių, atliekančių projekte savanorišką veiklą, koordinavimas;
kita (-os) papildoma (-os) veikla (-os), skirta (-os) PFSA 6 punkte numatytam Veiksmo tikslui
ir būtina (-os) projekto tikslui pasiekti, išskyrus PFSA 9 punkte nurodytas nefinansuojamas
veiklas.

Veiklos, nurodytos PFSA 7.1–7.7 papunkčiuose, privalo būti įtrauktos į paraišką. Pareiškėjas gali numatyti
ir PFSA 7.8–7.15 papunkčiuose nurodytas veiklas, skirtas PFSA 6 punkte numatytam Veiksmo tikslui ir
būtinos projekto tikslui pasiekti. Patalpos, kuriose teikiamos paslaugos tikslinės grupės asmenims,
nurodytiems PFSA 20 punkte, gali būti nuomojamos Pabradėje, tačiau prireikus, dalis paslaugų tikslinės
grupės asmenims, nurodytiems PFSA 20 punkte, gali būti teikiama ir kitose gyvenamosiose vietovėse.
Pagal PFSA nefinansuojamos šios veiklos:
1.
studijų, metodikų, mokymo programų rengimas ir adaptavimas ir (ar) jų vertimas;
2.
tyrimų ir (ar) studijų atlikimas;
3.
profesinio mokymo, remiamojo įdarbinimo ir kitų aktyvios darbo rinkos politikos priemonės;
4.
išmokų ir (ar) pašalpų mokėjimas.
Galimi pareiškėjai – viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai,
teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė
nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija.
Pagal PFSA, projektas gali būti vykdomas su partneriu (-iais). Partneriu (-iais) gali būti viešieji ar privatieji
juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai (atstovybė, filialas, biuras ir kt.),
teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė
nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija.
Projekto vykdytojas ir partneris (-iai), vykdydami projekto veiklas, privalo taikyti vaiko apsaugos
priemones, kaip tai numatyta 2017 m. balandžio 12 d. Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir
Tarybai COM(2017) 211 „Vaikų migrantų apsauga“ 7 dalyje.
Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
Pagal PFSA finansuoti bus atrinktas vienas projektas.
Projektui įgyvendinti numatytas 608 044,25 Eur finansavimas. Didžiausia galima projekto finansuojamoji
dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant PFSA numatytos sumos
projektui įgyvendinti.
Kvietimo teikti paraiškas dokumentai (PFSA, paraiškos forma (PAFT 2 priedas), kitos PAFT ir PFSA
nustatytos su paraiška teikiamų dokumentų formos, iš PMIF lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties
pavyzdinė forma (PAFT 4 priedas) skelbiami interneto svetainėje http://esf.socmin.lt.
Užpildyta paraiška ir PFSA 35 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti įgaliotajai institucijai, kartu
pateikiant į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas (jei teikiama
popierinė paraiškos versija). Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš šių nurodytų būdų:
asmeniškai pristatytos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į įgaliotąją instituciją;
pristatytos pašto kurjerio;
atsiųstos paštu;
atsiųstos elektroniniu paštu info@esf.lt kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu
elektroniniu parašu.
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Siunčiant paštu ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data įgaliotajai institucijai
bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. vasario 15 d. 14.45 val.
Atsiųstos faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir
nevertinamos.
Informacija apie informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymus bus skelbiama interneto
svetainėje http://esf.socmin.lt.
Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:
Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16,
01109 Vilnius
Telefonas pasiteirauti 8 612 62 023
El. paštas info@esf.lt

