Prieglobsčio,
migracijos ir
integracijos fondo
2021-2027 m.
investicinės
kryptys

Iš viso

Prieglobsčio,
migracijos ir
integracijos fondo
2021-2027 m.
investicinės
kryptys

PMIF lėšos
(75%)

Nacionalinės
lėšos (25%)

KT1 Prieglobstis

15.188.243,00

11.391.182,25

3.797.060,75

KT2 Integracija

15.531.289,00

11.648.466,75

3.882.822,25

KT3 Grąžinimas

6.420.413,00

4.815.309,75

1.605.103,25

Techninė parama
(6 proc.)

2.228.396,70

1.671.297,53

557.099,18

Iš viso

39.368.341,70

29.526.256,28

9.842.085,43

➢ Nacionalinių strategijų plėtojimas
➢ Pajėgumų stiprinimas

KT1 Prieglobstis

➢ Trečiųjų valstybių piliečių švietimas ir mokymas
➢ Statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtojimas

„stiprinti ir plėtoti
visus bendros
Europos prieglobsčio
sistemos aspektus,
įskaitant jos išorės
aspektą“

➢ Kampanijos ir informavimas
➢ Tyrimai, bandomieji projektai, rizikos vertinimai

382.943
100.000
70.000

➢ Parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė
veikla
➢ Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas trečiųjų
valstybių piliečiams

5.184.000

➢ Infrastruktūra

8.891.300

➢ Įranga

150.000

410.000

KT1 Prieglobstis

„stiprinti ir plėtoti
visus bendros
Europos prieglobsčio
sistemos aspektus,
įskaitant jos išorės
aspektą“

1.

Renovuojamos apgyvendinimo vietos ir laisvalaikio erdvės

2.

Kuriamos naujos apgyvendinimo vietos

3.

Pasienio kontrolės punktų atnaujinimas, pritaikant juos
trumpalaikiam apgyvendinimui

4.

Reikalingos institucijoms įrangos įsigijimas

5.

Alternatyvus apgyvendinimas savivaldybėse

6.

Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas apgyvendinimo
vietose

7.

Humanitarinė pagalba

8.

Teisinės ir vertimo paslaugos prieglobsčio bylos nagrinėjimo
metu

9.

Institucijų, teisininkų, NVO, viešųjų paslaugų teikėjų
kompetencijų stiprinimas

10. Stebėsena

11. Vertinimai

Produkto rodiklis
1. Remiamų dalyvių skaičius, atskirai nurodant:
1.1. teisinę pagalbą gavusių dalyvių skaičių;
1.2. dalyvių, kuriems teikiama kitų rūšių parama nei teisinė pagalba,
1.3. paramą gavusių pažeidžiamų dalyvių skaičių;
2. mokymo veiklos dalyvių skaičius
3. vadovaujantis Sąjungos acquis priėmimo infrastruktūroje naujai sukurtų vietų
skaičius, atskirai nurodant:

3.1. nelydimiems nepilnamečiams naujai sukurtų vietų skaičių;
4. vadovaujantis Sąjungos acquis priėmimo infrastruktūroje renovuotų arba
atnaujintų vietų skaičius, atskirai nurodant:

4.1. renovuotų arba atnaujintų vietų nelydimiems nepilnamečiams skaičių

2024 m.

2029 m.
1.400

7.000

500

2.500

900

4.500

560

2.800

91

455

0

768

0

384

0

960

0

250

➢ Nacionalinių strategijų plėtojimas

1.200.000

➢ Pajėgumų stiprinimas

KT2 Integracija
„stiprinti ir plėtoti teisėtą
migraciją į valstybes nares
atsižvelgiant į jų
ekonominius ir socialinius
poreikius, taip pat skatinti
veiksmingą trečiųjų valstybių
piliečių integraciją bei
socialinę įtrauktį ir prie jos
prisidėti; “

500.000

➢ Trečiųjų valstybių piliečių švietimas ir mokymas

1.950.000

➢ Statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtojimas

500.000

➢ Kampanijos ir informavimas

250.000

➢ Tyrimai, bandomieji projektai, rizikos vertinimai

391.289

➢ Parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė veikla

-

➢ Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas trečiųjų valstybių
piliečiams

10.740.000

➢ Infrastruktūra
➢ Įranga

-

1.
2.
KT2 Integracija

3.

„stiprinti ir plėtoti teisėtą
migraciją į valstybes nares
atsižvelgiant į jų
ekonominius ir socialinius
poreikius, taip pat skatinti
veiksmingą trečiųjų valstybių
piliečių integraciją bei
socialinę įtrauktį ir prie jos
prisidėti; “

4.
5.
6.
7.
8.

Integracijos stebėsenos sistemos (įskaitant IT įrankius) kūrimas
Paslaugų teikimas Pabėgėlių priėmimo centre ir savivaldybėse (8
savivaldybės)
Bendruomeninių iniciatyvų, kuriančių socialinius ryšius tarp
atvykstančiųjų ir vietinės bendruomenės, projektai
Nedidelės apimties vertimo centro pilotavimas (bus plečiama
gavus papildomą finansavimą)
Verslumo ir integracijos į darbo rinką rėmimas
PGU skatinimas studijuoti socialinio darbo, psichologijos ir kitose
prioritetinėse srityse, siekiant didinti kultūrinių mediatorių kiekį
paslaugų teikime
Tolimesnis lietuvių kalbos metodikos vystymas
Investicijos, siekiančios eliminuoti kliuvinius vaikams lengviau
integruotis į švietimo sistemą

9. Šeimos susijungimo proceso tobulinimas ir pagalba PGU
10. Savivaldybių kompetencijų stiprinimas ir vietos lygio integracijos
strategijų vystymas (8 savivaldybės)
11. Komunikacijos projektai
12. Vertinimai

Produkto rodiklis
1. Dalyvių, kuriems galioja iki išvykimo taikomos priemonės, skaičius
2. vietos ir regioninių valdžios institucijų, gaunančių paramą integracijos
priemonėms įgyvendinti, skaičius

3. remiamų dalyvių skaičius, atskirai nurodant:

2024 m.

2029 m.

0

0

0

8

800

8000

3.1. kalbos kursus lankančių dalyvių skaičių;
3.2. pilietinio orientavimo kursus lankančių dalyvių skaičių
3.3. asmeninio profesinio orientavimo paslaugas gavusių dalyvių skaičių;
4. informacinių paketų ir kampanijų siekiant didinti informuotumą apie legalius
migracijos į Sąjungą kanalus skaičius;
5. dalyvių, gaunančių informaciją arba pagalbą, kad galėtų pateikti prašymą dėl
šeimos susijungimo, skaičius;
6. dalyvių, kurie naudojasi judumo programomis, skaičius;
7. integracijos projektų, kurių atveju paramos gavėjos yra vietos ir regioninės
valdžios institucijos, skaičius.

100
300

1.500

77

770

0

1

0

200

0

0

0

8

➢ Nacionalinių strategijų plėtojimas
➢ Pajėgumų stiprinimas

KT3 Grąžinimas
„prisidėti prie kovos su
neteisėta migracija,
stiprinant veiksmingą, saugų
ir orumo nežeminantį
grąžinimą ir readmisiją, ir
skatinti bei prisidėti prie
veiksmingos pradinės
reintegracijos trečiosiose
valstybėse “

220.000

➢ Trečiųjų valstybių piliečių švietimas ir mokymas

-

➢ Statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtojimas

-

➢ Kampanijos ir informavimas
➢ Tyrimai, bandomieji projektai, rizikos vertinimai
➢ Parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė veikla
➢ Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas trečiųjų valstybių
piliečiams

100.000
70.000
300.000

5.128.713

➢ Infrastruktūra

301.700

➢ Įranga

300.000

1.

Sulaikymo vietų ir laisvalaikio erdvių renovacija

2.

Institucijoms reikalingos įrangos įsigijimas

3.

Paslaugų sulaikytiems asmenims teikimas

KT3 Grąžinimas

4.

Vertimo ir teisinės paslaugos

„prisidėti prie kovos su
neteisėta migracija,
stiprinant veiksmingą, saugų
ir orumo nežeminantį
grąžinimą ir readmisiją, ir
skatinti bei prisidėti prie
veiksmingos pradinės
reintegracijos trečiosiose
valstybėse “

5.

Savanoriško grįžimo vykdymas (įskaitant informacijos sklaidą ir
konsultacijas)

6.

Reintegracija bus įgyvendinama tik gavus papildomą finansavimą

7.

Priverstinio grąžinimo vykdymas

8.

Institucijų specialistų, taip pat, sveikatos, psichikos sveikatos,
socialinių darbuotojų ir kitų viešųjų paslaugų teikėjų kompetencijų
tobulinimas

9.

Stebėsena

10. Vertinimas (alternatyvių sulaikymui modelių įgyvendinimo
galimybės)

Produkto rodiklis
1. Mokymo veiklos dalyvių skaičius
2. įsigytų įrangos vienetų skaičius, įskaitant įsigytų arba atnaujintų IRT sistemų skaičius

2024 m.
-

100

-

14

3. grąžinamų asmenų, kuriems buvo suteikta reintegracijos pagalba, skaičius
4. sulaikymo centruose sukurtų vietų skaičius
5. atnaujintų arba renovuotų vietų sulaikymo centruose skaičius.

2029 m.

0
-

0
120

