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DEL NEVYRIAUSYBINIUORGANIZACIJU TARYBOS ATSTOVU DALYVAVMO 20142020 METU EUROPOS SAJUNGOS FINANSINES PERSPEKTYVOS IGYVENDINIME
Vidaus reikalq ministerijoje gautas
2015

m.

geguaes

ir

29 d. rastas, kuriuo silloma

isnagrinetas Nevyriausybiniq organizacijq tarybos

i

Europos Sqjungos paramos programavimo darbo

grupiq veikl4, igyvendinimo, stebdsenos ir vertinimo etapuose ltraukti

ir

Nevyriausybiniq

organizacijq tarybos nerryriausybinio sektoriaus atstoltsVadovaujantis Atsakomybes

ir funkcijq paskirstymo tarp institucijq, iglwendinant 20lzl-

2020 metq Europos Sqiungos struktlriniq fondq investicijq veiksmq progam+ taisyklemis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. birzelio 4 d. nutarimu Nr. 528 "Del
funkcijq paskirstymo tarp institucijq, igywendinant 2014-2020 mefil Europos
SQiungos strukt[riniq fondq investicijq veiksmq program4", Vidaus reikalq ministerija yra

atsakomybes

atsakinga

ui

ir

2014-2020 metq Europos Sqjungos fondq investicijq veiksmq programos, patvirtintos

Europos Komisijos 2014 m. rugsejo 8 d. sprendimu Nr. c(2014)6397 (toliau

10 prioriteto ,,Visuomenes poreikius atitinkantis

ir

-

veiksmq programa),

paiangu5 viesasis valdymas" (toliau

-

l0

prioritetas) igyvendinim4.
Siekdama igyvendinti l0 prioriteto konkretaus uZdavhio 10. I .2 ,,Padidinti vie5ojo valdymo
10.1 .2 konkretus uZdavinys) nuostatas, pagal kurias
procesq skaidrum4 ir atvirum4" (toliau

-

planuojamas visuomends isitraukimo

i

vieSojo valdymo procesus skatinimas

ir

korupcijos

korupcijos tyrimo efektyvumo didinimas, Vidaus reikalq ministerija planuoja
priemong, skirtq paskatinti visuomenE (ypad nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes)

prevencijos

ir

dalyvauti vieSojo valdymo procesuose, sustiprinti Siam dalyvavimui reikalingus visuomenes atstovq
gebejimus suteikiant Ziniq apie galimybes ir biidus dalyvauti vieSojo valdymo procesuose' taip pat

jiems'
padidinti visuomends korupcijos ir tamybin€s etikos paieidimq suvokim4 ir nepakantum4
Planuojamos priemones igywendinimu b[tq uZtikrinamas veiksmq programoje l0' 1'2 konkretaus

euras.lt

2

uZdavinio igyvendinimo stebesenai nustatyto produkto rodiklio ,,Gyventojai, kurie dalyvavo pagal
veiksmq program4 ESF lelomis vykdytose veiklose, skirtose informuoti visuomeng apie vieSojo
valdymo procesus ar skatinti juose dallvauti, skaidius" siekimas. Numatoma, kad iglwendinant 5i4

priemong bus finansuojamos konkurso

btdu atrinktos viesqjq juridiniq

asmenq (iskaitant

neryriausybines organizacijas) iniciatyvos.
PaZymetin4 kad minet4 priemong planuojama pradeti igyvendinti 2016 m.

II-III

ketvirti:

priemones apraiym4 (priemones iglvendinimo plano projekt4) numatoma parengti ir pateikti
vadovaujandiajai institucijai derinti iki 201 5 m. rugpjiidio m6n. pab., priemones specialiuosius ir

prioritetinius projektq atrankos kriterijus
s4lygq apraS4

-

-

iki 2016 m. gruodZio men. pab., projektq finansavimo

iki 2016 m. birZelio men. pab.

priemones rengim4 itraukti socialinius ekonominius partnerius, praSome
Nevyriausybiniq organizacijq tarybos pasi[llti ne daugiau kaip tris nevyriausybinio sektoriaus
atstonls, kurie prisidetq rengiant priemonds igyvendinimo dokumentus, teikdami konsultacijas

siekdami

i

Vidaus reikalq ministerijai del pagal priemong finansuotinq veiklg galimq pareiskejq ir partneriq.
siektinq rodikliq, projektq atrankos kriterijq ir kitq aktualiq klausimq'

Informacij4 apie atstovus (atstovo vardas, pavarde, organizacija, kurioje veikia' el' pasto
adresas

ir telefono numeris)

prasome pateikti rastu

ir el. paitu rima.zidanavice@vrm.lt iki

S. m.
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