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EUROPOS SĄJUNGA

KVIETIMAS NR. PMIF-3.2.1-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. kovo 12 d. įsakymu Nr. A1-95
patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3
konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 1
veiksmo „Savanoriškas grįžimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.1-K-02 (toliau –
PFSA) (paskelbta TAR, 2018-03-13, i. k. 2018-3877).
Finansuojamo veiksmo tikslas – siekiant padidinti savanoriškai grįžusių asmenų skaičių, teikti savanoriško
grįžimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be
pilietybės, užtikrinant šių asmenų saugų ir orų grįžimą į kilmės šalį ar kitą šalį, į kurią jie turi teisę sugrįžti
(toliau – kilmės šalis).
Remiamos veiklos:
1.
tikslinės grupės atstovų, nurodytų PFSA 18 punkte, konsultavimas ir informavimas savanoriško
grįžimo klausimais, įskaitant pažeidžiamų asmenų informavimą apie papildomos pagalbos teikimą;
2.
informacinių leidinių apie savanorišką grįžimą parengimas ir (arba) vertimas, ir (arba) leidyba bei
platinimas;
3.
teisinės, vertimo ir psichologinės pagalbos paslaugos;
4.
savanoriško grįžimo (Lietuvos Respublikoje) bei tranzito ir pasitikimo (užsienyje) pagalbos tikslinės
grupės atstovams, nurodytiems PFSA 18 punkte, organizavimas (visų su savanorišku grįžimu
susijusių dokumentų tvarkymas, vizų gavimas, kelionės bilietų pirkimas, tikslinės grupės atstovų,
nurodytų PFSA 18 punkte, vežimas iki išvykimo vietos, palydos iki išvykimo vietos organizavimas,
trumpalaikis apgyvendinimas ir (ar) apgyvendinimas tranzito metu, maitinimas ir pan.);
5.
vienkartinių išmokų tikslinės grupės atstovams, nurodytiems PFSA 18 punkte, mokėjimas (po 200
eurų suaugusiam asmeniui, taip pat grįžtantiems nelydimiems nepilnamečiams; po 100 eurų vaikui,
grįžtančiam su tėvais (globėjais) ar vienu iš tėvų (globėjų);
6.
tikslinės grupės atstovų, nurodytų PFSA 18 punkte, aprūpinimas kelioniniais krepšiais, būtiniausiais
daiktais (drabužiais, avalyne, higienos reikmenimis, kelioninėmis piniginėmis, telefono kortelėmis ir
pan.), prireikus − asmeninių daiktų išsiuntimas į tikslinės grupės atstovo kilmės šalį (taip pat su tuo
susijusių papildomų mokesčių, pvz., muito mokesčio, sumokėjimas);
7.
socialinės ir psichologinės pagalbos pažeidžiamiems tikslinės grupės atstovams, nurodytiems PFSA
18 punkte, teikimas iki savanoriško jų išvykimo, prireikus (pvz., kai pagal gydytojo ar kito specialisto
įvertinimus ir (ar) vykdančios organizacijos medicininės palydos taisykles reikia ir pan.) − palydos
(humanitarinės ar specialistų) iki kilmės šalies ir (ar) kilmės šalyje organizavimas, pagalbos grįžus į
kilmės šalį tikslinės grupės atstovams, nurodytiems PFSA 18 punkte, teikimas;
8.
medikamentai ir (ar) vaistažolės ir (ar) medicinos pagalbos priemonės, taip pat būtinos sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) maisto papildai, ir (ar) vakcinos, ir (ar) odontologinės medžiagos tikslinės
grupės atstovams, nurodytiems PFSA 18 punkte, iki savanoriško jų išvykimo ir grįžus į kilmės šalį ne
ilgiau kaip tris mėnesius nuo jų grįžimo į kilmės šalį dienos.
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Veiklos, nurodytos PFSA 7.4–7.7 papunkčiuose, privalo būti įtrauktos į paraišką.
Pagal PFSA nefinansuojamas studijų, metodikų, mokymo programų rengimas ir adaptavimas, tyrimų,
vertinimų atlikimas.
Galimi pareiškėjai – viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos ar jų
padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas,
Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija.
Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi turėti ne mažiau kaip vienų metų darbo su tiksline grupe, nurodyta
PFSA 18 punkte, patirtį (ši nuostata netaikoma projekto partneriams).
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.
Pagal PFSA bus finansuojamas vienas projektas.
Projektui įgyvendinti numatytas 509 500,00 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 33 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.
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 – 2018 m. gegužės 2 d. 17.00 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
Faks. (8 5) 260 8281
El. paštas info@esf.lt

