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Tikslas
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“

Padidinti visuomenės pasitenkinimą savivaldybių viešojo valdymo 

institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, 

savivaldybėse įgyvendinant paslaugų teikimo ir (ar) asmenų 

aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones

Priemonės tikslas

3



Regioninis finansavimas
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ESF finansavimo lėšos regionams, Eur

Klaipėdos 

regionas

1 739 290

Alytaus 

regionas

982 761

Tauragės 

regionas

791 781

Vilniaus 

regionas

3 753 862

Telšių 

regionas

964 312 

Kauno 

regionas

2 829 670

Marijampolės 

regionas

1 000 635

Panevėžio 

regionas

1 358 137

Šiaulių 

regionas

1 556 662

Utenos 

regionas

951 991

Iš viso regionams per 2016 – 2020 m.

15 929 101 Eur
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Finansavimo forma

negrąžinamoji subsidija

Finansavimo sąlygos

85%

15%

Finansuojamoji 

projekto išlaidų 

dalis

Pareiškėjo ir (arba) 

partnerio minimali nuosavų 

lėšų dalis

Projekto trukmė

ne ilgiau nei 36 mėnesiai
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Projekte dalyvaujantys subjektai
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Priemonės įgyvendinimą administruoja

LR vidaus reikalų ministerija Europos socialinio fondo 

agentūra
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Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos

Biudžetinės įstaigos, kurių 

savininkė - savivaldybė
Viešosios įstaigos, kurių savininkė 

ar dalininkė – savivaldybė
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Galimi partneriai

Biudžetinės įstaigos, kurių savininkė -

savivaldybė

Savivaldybių įmonės, kurioms suteikti 

įgaliojimai teikti administracines paslaugas

Savivaldybių administracijos

Nevyriausybinės organizacijos

Viešosios įstaigos, kurių savininkė ar 

dalininkė - savivaldybė
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Projektų veiklos ir jų išlaidos
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Remiamos veiklos

Pasiūlymų dėl savivaldybės reguliuojamų paslaugų 

teikimo ir asmenų aptarnavimo teisinio reglamentavimo 

tobulinimo rengimas

Veiklos procesų kūrimas, 

tobulinimas, diegimas

Piliečių chartijų, kokybės 

standartų rengimas, kūrimas, 

tobulinimas

Darbuotojų kompetencijų 

stiprinimas

Tyrimų, skirtų įvertinti 

aptarnavimo kokybę, vykdymas
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Nefinansuojamos veiklos

El. paslaugų automatizavimui 

reikalingų IT sprendimų kūrimas

El. paslaugų kokybei vertinti 

skirtų IT sprendimų kūrimas

El. paslaugų kokybės tyrimų 

vykdymas

Pasiūlymų dėl paslaugų teikimo 

teisinio reglamentavimo tobulinimo 

rengimas

Teritorijų planavimo 

dokumentų rengimas

Darnaus judumo mieste 

planų rengimas
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Tinkamos finansuoti išlaidos

Statyba, rekonstravimas, 

remontas ir kiti darbai

Projekto vykdymas

Informavimas apie projektą Netiesioginės išlaidos

Įranga, įrengimai ir kitas 

turtas
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Projektams taikomi reikalavimai
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Finansuojami projektai

Finansuojamo projekto nauda ir rezultatai 

turi atitekti ne mažiau kaip pusei regione 

esančių savivaldybių

Gerinama bent 1 savivaldybės administracijos 

ir visų viešojo valdymo institucijų paslaugų ir 

(ar) asmenų aptarnavimo kokybė
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Specialieji projektų atrankos kriterijai

Viešojo valdymo tobulinimo 

programos nuostatos

Regiono plano plėtros 

nuostatos

Strateginio veiklos plano 

nuostatos
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Finansuojamų projektų įgyvendinimas: stebėsenos rodikliai

Institucijos

2 vnt.

Darbuotojai

15 vnt.

Piliečių chartijos

1 vnt.

Institucijų skaičius

2 vnt.

Pasitenkinimo indeksas

2 vnt.

Rezultatų rodikliai:

Produktų rodikliai:
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Projekto etapai

6



Projekto etapai

PIP patvirtinimas

2015 03 06

Priemonės PFSA

2016 07 21
Savivaldybės strateginis 

veiklos planas

Regiono projektinis pasiūlymas ir 

regiono projektų sąrašo sudarymas

Regiono plėtros 

planas

Finansavimo 

skyrimas

Paraiška Projekto sutartis
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71 3 5

2 4 6 8



Klausimai?
Kontaktai:

◉ Ugnė Kerdokaitė – JPP „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė 

◉ ugne.kerdokaite@kurklt.lt

◉ Karolis Navickas – JPP „Kurk Lietuvai“ projektų vadovas

◉ karolis.navickas@kurklt.lt

Ačiū!
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