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Paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas Pareiškėjo ir 

partnerio(-ių) 

lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų 

finansuoti išlaidų, 

%

Projekto 

finansavimo 

lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų 

finansuoti išlaidų, 

%

1 2 3 4 5=6+8 6 7=(6/5)*100 8 9=(8/5)*100 10

250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 100,00

250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 100,00

249 798,33 0,00 0,00 249 798,33 100,00

249 765,63 0,00 0,00 249 765,63 100,00

227 064,12 1 000,00 0,44 226 064,12 99,56

226 030,12 0,00 0,00 226 030,12 100,00

725 795,75 0,00 0,00 725 795,75 100,00

Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita

Programos operatorius: CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Programos pavadinimas: LT03 Sveikata

Kvietimo / priemonės numeris: LT03-2-SADM-K02 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo 

mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“

1. Bendra informacija

1.1. Projektų atrankos būdas: Projektų konkursas

1.2. Priemonės finansavimas iš viso, Eur: 4000000,00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR: 3400000,00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 600000,00

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR: 0,00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 0,00

1.3. Pagal priemonę patvirtintiems projektams iki šo kvietimo paskirstyta lėšų suma iš viso, Eur: 2603934,12

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR: 2213343,88

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 390590,24

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR: 0,00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 0,00

1.4. Pagal priemonę likusi nepaskirstyta lėšų suma iš viso, Eur: 1396065,88

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR: 1186656,12

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 209409,76

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR: 0,00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 0,00

1.5. Kvietimui teikti paraiškas finansuoti projektus (toliau – paraiškos) skirta lėšų suma, Eur 841883,00

2. Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų suvestinė

2.1. Paraiškos, perėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo etapus

Eil. Nr. Bendra informacija apie projektą Tinkamos finansuoti išlaidos: Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei 

išlaidų tinkamumo finansuotiIš viso, Eur Iš jų:

Teigiama su išlyga: 

Projekto finansavimo atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos, 

pareiškėjas turi pateikti CPVA pasirašytą 

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

2 LT03-2-SADM-K02-004 VšĮ "Neformalaus 

ugdymo namai"

Socialinės integracijos 

mechanizmo diegimas Aukštaitijos 

regione taikant pameistrystės ir 

sustiprinto palydėjimo paslaugas 

vaikams ir jaunuoliams (Jaunuolių 

socialinės integracijos laboratorija)

Nurodytos paraiškoje Teigiama su išlyga: 

Projekto finansavimo atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos, 

pareiškėjas turi pateikti CPVA pasirašytą 

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

1 LT03-2-SADM-K02-001 VšĮ Jono Valančiūno 

paramos fondas

Vaikų ir jaunų žmonių 

pa(si)rengimas savarankiškam 

gyvenimui, taikant sportu paremtą 

metodiką

Nurodytos paraiškoje

Teigiama su išlyga: 

Projekto finansavimo atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos, 

pareiškėjas turi pateikti CPVA pasirašytą 

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

Iš viso:

3 LT03-2-SADM-K02-005 Ugdančių patirčių namai Jaunuolių iš socialinę riziką 

patiriančių šeimų ir globos 

sistemos socialinė integracija 

naudojant Terapinio ūkio metodiką

Nurodytos paraiškoje



Paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas

1 2 3 4

2.2. Paraiškos, neperėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo etapo

Eil.nr. Bendra informacija apie projektą Paraiškoje nurodytos projekto 

finansavimo lėšos, Eur

Vertintojų išvada ir pareiškėjo,

projekto veiklų ir (ar) išlaidų netinkamumo

finansuoti priežastys

Pastaba: Viešoji įstaiga Terapinio ugdymo centras "Aplink" 2022 m. sausio 28 d. pateikė prašymą VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai nutraukti paraiškos LT03-2-SADM-K02-007 "Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų 

sutrikimų, integracijos į visuomenę gerinimas taikant TBRI (Pasitikėjimu grįstų santykių intervencijos) metodiką" vertinimą.

5 6



CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

LT03 Sveikata

LT03-2-SADM-K02 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo 

mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“




