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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Kodas
(Asignavimų valdytojas) Nacionalinis vėžio institutas
90 900 2407
(Strateginis tikslas) Vykdyti tarptautinio lygio onkologijos mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros darbus, siekiant sudaryti prielaidas sergamumui
01
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę.
(Programa (nurodoma kai, pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų
01.10
techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas.
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijų techninis priedas) Vykdyti patalpų renovaciją,
01.10.02.02
rekonstrukciją ir atnaujinti materialinę bazę, siekiant garantuoti šiuolaikines
sąlygas numatytiems darbams vykdyti.
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
−
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Vykdomų investicinių projektų skaičius
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Už vertinimo kriterijų

Vykdomų investicinių projektų skaičius − tai ataskaitiniu
laikotarpiu Nacionaliniame vėžio institute vykdomų
investicinių projektų skaičius.
Ne
Pagal LR finansų ministerijos patvirtintą metodiką
parengiami ir vykdomi investiciniai projektai, finansiškai
(ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžia investavimo
į Nacionalinio vėžio instituto infrastruktūrą tikslus. Jų
vykdymas - tai Instituto infrastruktūros modernizavimas patalpų rekonstrukcija, jų pritaikymas mokslo, mokymo ir
gydymo reikmėms, energetinių sąnaudų mažinimas bei
naujausių technologijų pritaikymas ir ilgalaikio materialiojo
turto įsigijimas, padedantis užtikrinti efektyvų ir kokybišką
paslaugų teikimą mokslo, mokymo ir gydymo srityse.
Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – vykdomų
investicinių projektų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y
per metus. (Skaičiuojami faktiškai parengti, nustatyta tvarka
LR finansų ministerijai pateikti ir pagal Vyriausybės kapitalo
investicijų programą vykdomi investiciniai projektai).
Nacionalinio vėžio instituto duomenys
Neatliktas.
Kas ketvirtį.
Danutė Junevičienė, Programų ir projektų valdymo skyriaus
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9.

atsakingas kontaktinis asmuo vedėja, investicinių projektų koordinatorė,
el.p. danute.juneviciene@nvi.lt, tel. (8 5) 219 0962
Kita informacija apie
−
vertinimo kriterijaus
patikimumą

