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Atnaujintas priemonės „54+“ kvietimas
teikti paraiškas

Kviečiame nevyriausybines organizacijas iki 2017 m. rugsėjo 15 d. teikti
paraiškas pagal pakoreguotą priemonės „54+“ finansavimo sąlygų aprašą ir
projektų atrankos kriterijus. Apie 6 mln.
eurų planuojama skirti projektams, kurių metu turi būti atsigręžta į vyresniojo
amžiaus žmonių problemas. Tikimasi,
kad projektų iniciatoriai skatins vyresniojo amžiaus žmonių savanorišką veiklą, sudarys sąlygas gauti aktualią informaciją, psichologinę pagalbą. Ypač
svarbu tai, kad šio amžiaus žmonės
galėtų lengviau įsidarbinti, plėsti savo
bendravimo ratą, didėtų jų motyvacija,
o kartu ir savivertė. Daugiau informacijos apie kvietimą galite rasti čia.

Priemonės „54+“ paraiškų vertinimas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu
buvo sustabdytas 2016 m. lapkričio mėnesį, atsižvelgus į pirmines paraiškų
vertinimo išvadas, iš kurių buvo ma-

(į praktiką orientuota mokinių veikla,
įvairesnės mokymosi formos, aktyvesnis individualios mokinių pažangos
vertinimas, mokymosi pagalbos teikimas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir kt.); diegiamos virtualios
ugdymo aplinkos (plačiau naudojamos
skaitmeninės mokymo priemonės –
elektroninės užduotys, interneto svetainės, vaizdo medžiaga ir kt.); telkiama mokyklų bendruomenė (gerinamas
mikroklimatas, skatinama savanoriška
veikla, tėvai ir mokiniai aktyviau įtraukiami į mokyklos veiklą ir savivaldą,
bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Atnaujintas priemonės „Ikimokyklinio
ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos
tobulinimas“ kvietimas teikti paraiškas

Kviečiame savivaldybių administracijas ir mokyklas, vykdančias bendrojo
ugdymo programas, iki 2017 m. liepos
31 d. teikti paraiškas pagal pakoreguotą priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansavimo sąlygų aprašą. Ši
priemonė yra skirta pagerinti mokinių
bendrojo ugdymo pasiekimus, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.
Beveik 5 mln. eurų planuojama skirti
projektams, kurių metu bus diegiami
nauji ugdymo organizavimo modeliai

Pradedamas maisto
produktų nepasiturintiems pirkimas
2018 metams

Europos socialinio fondo agentūra pradėjo vykdyti projekto „Parama maisto
produktais IV“ viešąjį pirkimą. Šiuo viešuoju pirkimu planuojama įsigyti septyniolika kokybiškai žmogaus mitybai
subalansuotų maisto produktų rūšių
ir jų tiekimo paslaugas 2018-iems metams.
Pirkimas yra suskaidytas į šimtą septyniasdešimt pirkimo dalių, t. y. septyniolika maisto produktų bus perkami
dešimtyje apskričių. Siekiant suteikti
vienodas galimybes pirkimo konkurse

toma, kad užsibrėžti priemonės tikslai
pasiekti nebus, o lėšos bus panaudotos
neefektyviai. Pareiškėjai, kurie jau yra
pateikę paraiškas 2016 m., apie tolimesnę paraiškų vertinimo eigą bus informuojami atskiru raštu.

Atkreipiame dėmesį, kad atnaujintame
projektų finansavimo sąlygų apraše pakeisti šie punktai: 11 punktas, 20 punktas, 23 punktas, 24 punktas, įtrauktas
311 punktas, 39 punktas, 46 punktas, 49
punktas, 53 punktas, 60 punktas, 64.1 ir
64.4 papunkčiai, 2 ir 4 priedai. Pakeistą
Aprašą ir kitą su kvietimu susijusią informaciją galite rasti čia.

dalyvauti smulkaus bei vidutinio verslo įmonėms ir tiekėjams, kurie maisto
produktus yra pajėgūs tiekti tik tam tikriems Lietuvos regionams, bus sudarytos sąlygos teikti pasiūlymą dėl vienos,
kelių arba visų pirkimo dalių. Sumažėjus perkamų maisto produktų kiekiams,
pirkimo konkurse galės dalyvauti ne
tik stambieji maisto produktų tiekėjai –
taip bus užtikrintas konkurencingumo
principas.
Šiame pirkime, kaip ir ankstesniame,
remiantis atliktu rinkos kainų tyrimu,
nustatytas maksimalus kiekvieno maisto produkto vienos tonos įkainis. Tai leis
užtikrinti, kad produktai bus įsigyjami
ne didesnėmis nei rinkos kainomis, o
skirtos lėšos panaudotos efektyviai ir
racionaliai.
Kviečiame įmones dalyvauti konkurse
ir iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. teikti pasiūlymus.

asmenų aptarnavimo ir konsultavimo
standartus atitinkantį informacijos teikimą apie Lietuvos policijos teikiamas
administracines paslaugas vieno langelio principu.

Lietuvos policija
diegs vieno langelio
principą

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama sukurti ir įdiegti bendrą asmenų aptarnavimo modelį, suteikti būtinų
žinių ir kompetencijų darbuotojams,
pasisemti užsienio šalių gerosios praktikos, išanalizuoti jos pritaikomumo
Lietuvoje galimybes, įdiegti teikiamų
paslaugų kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemą, o, siekiant gauti grįžtamąjį ryšį iš paslaugos gavėjų, atlikti
išsamų paslaugos vartotojų nuomonės
tyrimą. Išsamiau apie projektą kviečiame skaityti čia.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pradėjo įgyvendinti
Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Vieningos informacijos teikimo linijos įdiegimas Lietuvos policijoje“. Projektui skirti 326 091,53 eurai,
o įgyvendinimo trukmė – dveji metai.
Projekto tikslas – padidinti visuomenės
pasitenkinimą informacijos teikimo ir
asmenų konsultavimo Lietuvos policijoje paslauga, užtikrinant aukščiausius

Kviečiame dalyvauti konkurse ŽINGSNIAI

Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis finansuotų projektų įgyvendintojus
maloniai
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projektų dalyvių sėkmės istorijų konkurse ŽINGSNIAI. Konkursas vyks iki 2017 m. rugpjūčio 14 d., jame gali dalyvauti visi
2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpių ESF lėšomis finansuoti projektai. Istorijas vertins autoritetinga
komisija. Išsamų
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60 metų. Tai prasmingų investicijų į žm
kvietimą dalyvauti konkurse ir jo sąlygas rasite čia.

Fondas milijonams europiečių padėjo susirasti darbą, įgyti papildomų gebėjimų ir kvalifikacijų, jo investicijų proje
per 1,2 mln. Lietuvos gyventojų. Didžiuojamės pasiektais rezultatais ir norime, kad jų nauda, mas
reikšmė mūsų kraštui ir kiekvienam žmogui būtų dar labiau žinomi.

Papasakokite Lietuvai istorijas apie žmones, kurių gyvenimus pakeitė ESF projektai. Tegul jos įkvepia tikėti, ieškoti ir veikti!

Kviečiame Jus dalyvauti jubiliejiniame ESF projektų dalyvių sėkmės istorijų konkurse ŽING
Konkursas vyks iki 2017 m. rugpjūčio 14 d., jame gali dalyvauti visi 2007–2013 m. ir 2014–2020 m
ESF lėšomis finansuoti projektai.

Istorijas vertins autoritetinga komisija:
Aurelijus Katkevičius – žurnalo „Verslo klasė“ redaktorius;
Beata Tiškevič – televizijos ir radijo laidų vedėja, aktorė, socialinių projektų iniciatorė, visuomenės v
Arnas Mazėtis – televizijos laidų vedėjas, žurnalistas;
Povilas Česonis – Europos socialinio fondo agentūros direktorius;
Indrija Aškelovičienė – Europos socialinio fondo agentūros Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo g
Konkurso sąlygas rasite čia

PAPASAKOKITE LIETUVAI ISTORIJAS APIE ŽMONES, KURIŲ GYVENIMUS PAKEITĖ ESF PROJEKTAI. TEGUL JOS ĮKVEPIA TIK

Europos socialinio fondo agentūra

