PMIF 2014-2020/ FR-159/
Versija 1.0/ 2015-07-03

EUROPOS SĄJUNGA

KVIETIMAS NR. PMIF-3.2.2-K-03
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. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. A1512 patvirtintą 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 aprašą Nr. PMIF3.2.2-K-03 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR, 2018-09-25, i. k. 2018-14996).
Finansuojamo veiksmo tikslas – siekiant užkirsti kelią pasikartojančiai nelegaliai migracijai, teikti
reintegracijos paslaugas trečiųjų šalių piliečiams ar asmenims be pilietybės jų kilmės šalyse ar kitose
šalyse, į kurias jie turi teisę sugrįžti (toliau – kilmės šalis), padedant jiems įsikurti jų kilmės šalyje.
Remiamos veiklos:
1.
tikslinės grupės atstovų, nurodytų PFSA 19 punkte, konsultavimas ir informavimas apie
reintegracijos galimybes jų kilmės šalyse (prieš išvykstant ir (arba) kilmės šalyje);
2.
individualių reintegracijos planų sudarymas tikslinės grupės atstovams, nurodytiems PFSA 19
punkte;
3.
reintegracijos pagalba tikslinės grupės atstovams, nurodytiems PFSA 19 punkte, pagal parengtą
individualų reintegracijos planą, kurios vertė – iki 1 500 eurų (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų)
kiekvienam tikslinės grupės asmeniui: parama smulkiam verslui steigti ir (ar) vystyti, plėsti, įrangai ar
įrankiams įsigyti (pvz., suvirinimo įrangai, siuvimo mašinoms ir pan. įsigyti), vienkartinė piniginė iki
200 eurų (dviejų šimtų eurų) išmoka tikslinės grupės atstovui, įsidarbinimo pagalba, profesinis
mokymas, kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai, pagalba susirandant laikiną gyvenamąją vietą ar,
tikslinės grupės asmeniui nuomojantis patalpas darbui, nuomos mokesčio sumokėjimas, parama vaikų
priežiūrai, ugdymui, 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 (toliau – medikamentai ir pan.), ir (ar) kita galima pagalba grįžus į kilmės šalį,
priklausomai nuo individualių tikslinės grupės atstovų poreikių, ypač daug dėmesio skiriant vaikų
poreikiams tenkinti. Medikamentams ir pan. iš individualaus reintegracijos plano sumos gali būti
skirta iki 500 eurų (penkių šimtų eurų) vienam tikslinės grupės asmeniui. Reintegracijos pagalba
tikslinės grupės atstovui teikiama ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jo grįžimo į kilmės šalį dienos.
Visos remiamos veiklos privalo būti įtrauktos į paraišką.
Pagal PFSA nefinansuojamas studijų, metodikų, programų ir pan. rengimas ir pritaikymas, tyrimų,
vertinimų atlikimas.
Galimi pareiškėjai – viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai,
teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje, taip pat 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, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai (atstovybė, filialas, biuras ir kt.),
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teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje, taip pat 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.
Pagal PFSA bus finansuojamas vienas projektas.
Projektui įgyvendinti numatytas 117 533,00 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 34 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. lapkričio 12 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

