2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
10 prioriteto
,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“

Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonė „Visuomenės
nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo
valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“
2019 m. gruodžio 12 d.

Priemonės tikslas
Priemonės tikslas – padidinti visuomenės
nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo
valdymo procesuose
Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie 10
prioriteto 10.1.2 uždavinio „Padidinti viešojo
valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“
įgyvendinimo

Remiamos veiklos
• Padidinti gyventojų aktyvumą dalyvaujant viešojo valdymo procesuose:
gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo
valdymo procesuose, t. y. įsitraukti į viešojo valdymo institucijų veiklą joms planuojant,
priimant ir įgyvendinant valdymo sprendimus, teikiant administracines bei viešąsias
paslaugas
• Padidinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms viešajame sektoriuje:
visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su
korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas
• Padidinti NVO dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę:
NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime,
stiprinimas, t. y.:
- NVO pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimas ir projekto metu parengtų
pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų pristatymas suinteresuotoms institucijoms,
visuomenei
-NVO atstovų, t. y. NVO darbuotojų, kolegialių valdymo organų narių ir vienasmenių
valdymo organų, kompetencijų, reikalingų pasiūlymams parengti ir pristatyti,
stiprinimas

Reikalavimai
• Pareiškėjai - NVO; galimi partneriai NVO, biudžetinės įstaigos, kurių
savininkė yra valstybė ar savivaldybė, viešosios įstaigos ir asociacijos
• Projektų įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo
projekto sutarties pasirašymo dienos
• Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje

• Projektų atranka pagal Priemonę atlikta projektų konkurso vienu
etapu būdu
• Įvykdyti 3 projektų konkursai atskirai kiekvienai remiamai veiklai

Finansavimas
Pagal priemonę projektams įgyvendinti skirta 6 072 349 eurų,
iš jų:
• ES struktūrinių fondų lėšos - 5 151 881 eurų
• Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 920 468
eurų
Sudaryta sutarčių už 5 951 403 eurų (98 proc. priemonei skirtų
lėšų)
Pagal teigiamai įvertintas paraiškas finansavimas skirtas
100 proc. projektų (įskaitant ir į rezervinių projektų sąrašus
įtrauktus projektus, kuriems skirta daugiau kaip 550 000 eurų)

Statistika
Konkursas

Veikla

Didžiausia
galima
projektui
skirti lėšų
suma

Atrinktų projektų
(sudarytų sutarčių)
skaičius

Projektams skirta
lėšų suma

Projektų
konkursas Nr. 1

Gyventojų informavimas ir
švietimas, siekiant paskatinti
juos aktyviau dalyvauti viešojo
valdymo procesuose

100 000 Eur

20
(iš kurių 6 projektai
baigti 2 - nutraukti)

1 534 864,45 Eur

Visuomenės nepakantumą
korupcijai didinančių ir pilietinį
aktyvumą kovoje su korupcija
skatinančių priemonių
rengimas ir vykdymas

100 000 Eur

14
(3 projektai baigti)

1 258 257,26 Eur

NVO institucinių gebėjimų,
reikalingų dalyvauti viešojo
valdymo sprendimų priėmime,
stiprinimas

180 000 Eur

19

3 158 281,70 Eur

53

5 951 403,45 Eur

Projektų
konkursas Nr. 2

Projektų
konkursas Nr. 3

Viso

Stebėsenos rodikliai
P.S.414 „Gyventojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų
programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose
informuoti visuomenę apie viešojo valdymo procesus ar
skatinti juose dalyvauti“. Siekiama reikšmė - 25 000 dalyvių.

Rodiklių pasiekimas (proc.)

R.N.913 „Dalyvių, kurie po dalyvavimo projekto veiklose
pradėjo aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, dalis“.
Siekiama reikšmė – 10 proc.

291,60
272,40

P.N.917 „Projektų, skirtų didinti visuomenės nepakantumą
korupcijai ir (ar) pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija,
veiklų dalyviai“. Siekiama reikšmė - 8000 dalyvių.

91,00

P.S.414

R.N.911 „Dalyvių, kurie po dalyvavimo projektų veiklose
mažiau toleruoja korupciją, dalis“. Siekiama reikšmė – 10
proc.

75,11

R.N.913

P.N.917

R.N.911

28,00

30,76

P.N.918

R.N.912

P.N.918 „Parengti ir kompetentingai valstybės ar
savivaldybės institucijai ar įstaigai pateikti pasiūlymai dėl
viešojo valdymo sprendimų“. Siekiama reikšmė – 100
pasiūlymų.

R.N.912 „Parengtų ir kompetentingoms valstybės ir
savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pateiktų pasiūlymų
dėl viešojo valdymo sprendimų dalis, kuriais remiantis
priimti viešojo valdymo sprendimai ar parengti viešojo
valdymo sprendimų projektai, dalis“. Siekiama reikšmė – 50
proc.

Dėkojame už dėmesį!

