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TARPINĖ ATASKAITA APIE BENDRAI FINANSUOJAMO IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ 
PROJEKTO DALYVIUS 

 
__________Nr._________ 

 (data) 
 
1. 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

INFORMACIJA APIE IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ 
PROJEKTĄ (TOLIAU – PROJEKTAS) IR PROJEKTO VYKDYTOJĄ  

 

Projekto pavadinimas  

Projekto kodas  

Projekto vykdytojo rekvizitai 
Pavadinimas  

Kodas  

 
2. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS nuo 20__/__/__ iki 20__/__/__ 
 
3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVIUS (pateikiama informacija apie per ataskaitinį 

laikotarpį projekto veiklose dalyvavusių asmenų pasiskirstymą pagal lytį, statusą darbo rinkoje, amžių, turimą 
išsilavinimą ir priklausymą prie įvardytų pažeidžiamų grupių. Projekto dalyvis priskiriamas prie atitinkamos 
grupės jo dalyvavimo projekto veiklose pradžioje. Projekto dalyvis, dalyvaujantis keliose projekto veiklose, 
skaičiuojamas 1 kartą. Informacija teikiama pagal kiekvieno projekto dalyvio užpildytą apklausos formą). 

 

Projekto dalyvių įvertinimo 
parametras 

Projekto dalyvių skaičius 

Asmenų, 
pradėjusių 

dalyvauti projekto 
veiklose per 
ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Asmenų, kurie 
pradėjo dalyvauti 
projekto veiklose 

praeitą (-us) 
ataskaitinį (-ius) 
laikotarpį (-ius) ir 
tęsia arba baigė 

dalyvavimą 
projekto veiklose šį 

ataskaitinį 
laikotarpį, skaičius 

Asmenų, baigusių 
dalyvauti projekto 

veiklose per 
ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai 

1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projekto dalyvių skaičius             

Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių 

Vaikai iki 14 m.             

Jauni žmonės (15−24 m.)             



Vidutinio amžiaus žmonės (25–44 
m.)             

Vidutinio amžiaus žmonės (45–54 
m.)             

Vyresnio amžiaus žmonės (55−64 
m.)             

Vyresni nei 65 m. žmonės             

Projekto dalyvio statusas darbo rinkoje 

Dirbantys asmenys (bendras 
dirbančių asmenų skaičius, įskaitant 
savarankiškai dirbančius)             

 iš jų savarankiškai dirbantys             

Bedarbiai (bendras bedarbių 
skaičius, įskaitant ilgalaikius 
bedarbius)             

 iš jų ilgalaikiai bedarbiai              

Ekonomiškai neaktyvūs asmenys 
(bendras ekonomiškai neaktyvių 
asmenų skaičius, įskaitant 
studijuojančius, besimokančius ar 
išėjusius į pensiją, nutraukusius 
verslą, visiškai neįgalius asmenis, 
dirbančius namų ūkyje ar kt.)              

 iš jų ekonomiškai neaktyvūs 
asmenys, kurie studijuoja ar mokosi              

Projekto dalyvio priklausymas prie pažeidžiamų grupių 

Mažumos              

Migrantai              

Neįgalieji              

Nuteisti ir paleisti iš laisvės atėmimo 
vietų asmenys             

Asmenys, sergantys priklausomybės 
nuo psichoaktyviųjų medžiagų 
ligomis             

Kiti socialinės atskirties ir socialinės 
rizikos asmenys             

Asmenys, nepriklausantys prie 
socialinės atskirties ir socialinės 
rizikos grupių       

Projekto dalyvio turimas išsilavinimas 

Aukštasis mokslas (pagrindinės, 
vientisosios, specialios profesinės, 
magistrantūros, doktorantūros, meno 
aspirantūros, rezidentūros studijos) 
(ISCED 5 ir 6 lygiai)             

Aukštojo mokslo laipsnio 
nesuteikiantis išsilavinimas baigus 
vidurinę mokyklą (4 pakopos 
profesinis mokymas) (ISCED 4 lygis)             

Aukštesnysis vidurinis (antros ir 
trečios pakopų profesinis mokymas) 
išsilavinimas (ISCED 3 lygis)             

Pradinis ar žemesnysis vidurinis 
(pagrindinis ar pirmos pakopos 
pagrindinis profesinis mokymas) 
išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)             

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 
ugdymas (ISCED 0 lygis)             

Asmenys, nepriklausantys nė prie 
vienos iš pirmiau nurodytų kategorijų       

 
4. UŽ ATASKAITOS PARENGIMĄ ATSAKINGO DARBUOTOJO PASTABOS 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
Tarpinę ataskaitą apie bendrai finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto 

dalyvius parengė: 
 

 _________________________________   _________________   ____________________  
 (projekto vykdytojo  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
atsakingo asmens pareigų pavadinimas) 

 
 
Tarpinę ataskaitą apie bendrai finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto 

dalyvius patvirtino: 
 

 _________________________________   _________________   ____________________  
 (projekto vykdytojo  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
 institucijos (organizacijos) vadovo  
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  

______________ 
 
 


