Prasmingos

investicijos
į žmogų

NVO kviečiamos
didinti visuomenės
nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą
viešojo valdymo
procesuose
Kuriant atvirą, darnią pilietinę visuome
nę, kiekvienam piliečiui svarbu domė
tis jį supančia aplinka, kritiškai vertinti
informaciją, atvirai reikšti nuomonę,
sąmoningai pasirinkti sprendimus, ak
tyviai dalyvauti visuomeniniame gyve
nime. Kaip viena iš pagrindinių kliūčių
siekiant darnios visuomenės ir šalies ge
rovės dažnai įvardijama korupcija, kita
vertus, trūksta ir visų mūsų aktyvumo
ir sąmoningumo sprendžiant įvairius
teisėkūros, viešojo valdymo bei viešųjų
paslaugų tobulinimo klausimus. Minė
toms problemoms spręsti bus skirta ir
Europos socialinio fondo investicijų.

Kviečiame iki 2017 m. gegužės 19 d. teikti
paraiškas pagal priemonę „Visuomenės
nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose
skatinimo iniciatyvos“. Priemonės tiks
las – didinti visuomenės sąmoningumą
ir nepakantumą korupcijai, taip pat akty
vinti įsitraukimą į viešojo valdymo ins
titucijų veiklą joms planuojant, priimant
ir įgyvendinant valdymo sprendimus,
teikiant administracines bei viešąsias
paslaugas. Paraiškas pagal šią priemonę
gali teikti nevyriausybinės organizacijos
(NVO). Sąvoka „nevyriausybinė organi
zacija“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatyme.
Kad paraiškas teikti būtų paprasčiau,
būsimus pareiškėjus kviečiame regis
truotis ir dalyvauti informaciniame se
minare, kuris planuojamas 2017 m. kovo
27 d. Vilniuje. Numatomos seminaro
temos: priemonės projektų finansavi
mo sąlygų aprašo apžvalga; bendrieji
projektų reikalavimai; paraiškų pildy
mas; išlaidų tinkamumo reikalavimai.
Daugiau apie informacinį seminarą
kviečiame skaityti čia.

rinkos reguliavimo agentūra, vykdyda
ma šio projekto pirkimą, avižų pirkimo
dalyje nustatė perteklinį, nepagrįstą ir
neproporcingą reikalavimą, keliamą
tiekėjo turimų transporto priemonių
talpai, tuo pažeisdama Lietuvos Respu
blikos viešųjų pirkimų įstatymą.

Baigtas projekto
„Parama maisto
produktais III“
įtarto pažeidimo
tyrimas

Įvertinus Lietuvos Respublikos kon
kurencijos tarybos, Viešųjų pirkimų
tarnybos ir Vilniaus apygardos proku
ratūros pateiktas išvadas bei Lietuvos
žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūros paaiškinimus,
netinkamomis išlaidomis pripažinta
19 198,62 eurų. Šias lėšas projekto vyk
dytojas turės grąžinti į Lietuvos Respu
blikos biudžetą.

Europos socialinio fondo agentūra bai
gė Lietuvos žemės ūkio ir maisto pro
duktų rinkos reguliavimo agentūros
įgyvendinto projekto „Parama maisto
produktais III“ metu įtarto pažeidimo
tyrimą. Tyrimo metu nustatyta, kad
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų

Dėmesio – jubiliejinė
„RegioStars“
atranka!

Europos Komisija pradėjo atranką į ap
dovanojimus „RegioStars“. Šiuose ap
dovanojimuose pristatoma geroji regio
ninės plėtros praktika ir inovatyvūs
projektai, kurie pritraukia ir įkvepia ki
tus regionus. Kiekvienais metais šiame
konkurse sėkmingai dalyvauja ir Eu
ropos socialinio fondo (ESF) projektai.
Jeigu manote, kad Jūsų projektas nusi
pelno būti žinomas, kviečiame pateikti
paraišką. Nepriklausoma komisija at
rinks finalistus, kurie bus pakviesti į ap
dovanojimų ceremoniją. Jūs galite būti
tas laimėtojas!

Šiais metais projektai varžysis penkiose
kategorijose:
1) Sumani specializacija: MVĮ inovacijos
2) Energetikos sąjunga: klimato politika
3) Moterų įgalinimas ir aktyvus dalyvavimas
4) Švietimas ir mokymai
5) Miestai žvaigždės: skaitmeninio laikotarpio miestai

Apdovanojimų ceremonija vyks 2017 m.
spalio 10 d. Briuselyje. Kviečiame akty
viai dalyvauti!
Daugiau informacijos apie apdovano
jimų kategorijas ir vertinimo kriterijus
rasite spustelėję šią nuorodą.

