
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Kviečiame konsul-
tuotis ir teikti paraiš-
kas pagal priemonę 
„Mokymai užsienio 
investuotojų darbuo-
tojams“

Informuojame, kad Lietuvos Respubli-

kos švietimo ir mokslo ministerija kei-

čia 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 

9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didi-

nimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvir-

tintą 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 

V-233, todėl stabdomas kvietimas teikti 

paraiškas Nr. 01. 

Išsamiau prašome skaityti čia.

Kviečiame apsilankyti ir pasidalinti ži-

nia apie birželio pradžioje startavusią 

Europos pagalbos labiausiai skurstan-

tiems asmenims fondo interneto svetai-

nę  www.priimk.lt Svetainėje skelbiama 

išsami informacija, susijusi su projek-

tu ,,Parama maisto produktais IV“, kurį 

įgyvendina Europos socialinio fondo 

agentūra. Čia galima sužinoti, kur ga-

lima kreiptis dėl paramos maisto pro-

duktais, kas tą paramą gali gauti, kokie 

Europos socialinio fondo agentūros 

darbuotojai 2017 m. gegužės 30 d. šiltai 

priėmė 25 asmenų, dirbančių su Euro-

pos socialinio fondo (toliau – ESF) pro-

jektais, delegaciją iš Suomijos. Svečiai 

susipažino su agentūros veikla, įgyven-

dintomis ir įgyvendinamomis finan-

savimo programomis, 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpio finansavimo 

kryptimis ir jau pasiektais rezultatais. 

Suomiai taip pat domėjosi kvietimų 

teikti paraiškas tvarka, gerąja patirtimi 

Birželio pradžioje kolegos iš Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos  Euro-

pos Sąjungos struktūrinės paramos de-

partamento ir Europos socialinio fondo 

agentūros projektų valdymo skyriaus I 

susibūrė kasmetiniame bendradarbia-

vimo renginyje. Šį kartą dirbdami drau-

giškoje komandoje abiejų institucijų 

atstovai turėjo galimybę kiekvienas ats-

kirai ir visi kartu leistis į kelionę po save. 

Juk tik pažindami save, savo silpnąsias 

ir stipriąsias savybes galime kokybiškai 

ir efektyviai bendrauti. 

Nuolat didėjant gyvenimo tempui ir 

darbų mastui, tenka susidurti su vis di-

dėjančiais iššūkiais, dirbti vadinamo-

joje VUCA (angl. Volatility, Uncertainty, 

Complexity, Ambiguity) aplinkoje, kuri 

pasižymi nepastovumu, neapibrėžtu-

mu, kompleksiškumu ir dviprasmišku-

mu. Taigi norint išlaikyti darbingumą, 

energiją, prasmės jausmą tokiomis są-

lygomis būtinas stiprus asmeninių ver-

tybių pagrindas, kūrybiškas mąstymas 

ir atsparumas nesėkmėms. 

Laikinai sustabdy-
tas kvietimas teik-
ti paraiškas pagal 
priemonę  „Ikimo-
kyklinio ir bendro-
jo ugdymo mokyklų 
veiklos tobulinimas“

Startavo nauja Euro-
pos pagalbos labiau-
siai skurstantiems 
asmenims fondo in-
terneto svetainė

Europos socialinio 
fondo agentūroje lan-
kėsi gausi delegacija 
iš Suomijos

Kelionė po save sie-
kiant bendrų tikslų

Kviečiame užsienio investuotojus kon-

sultuotis ir teikti paraiškas pagal prie-

monę „Mokymai užsienio investuoto-

jų darbuotojams“. Daugiau nei 10 mln. 

eurų planuojama skirti  užsienio inves-

tuotojų įmonėse įdarbintų darbuotojų 

mokymams ir kvalifikacijos tobulini-

mui. 

Paraiškas kviečiame teikti nuo 2017 m. 

birželio 27 d. 08.30 val. iki 2020 m. bir-

želio 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad šio 

kvietimo atrankos būdas – tęstinė pro-

jektų atranka, kuri baigiama anksčiau, 

jeigu pagal priimtus sprendimus dėl 

projektų finansavimo ir pateiktas naujas 

paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti 

finansavimo lėšų suma sudaro galimy-

bę paskirstyti visą kvietimui teikti pa-

raiškas skirtą lėšų sumą. Daugiau infor-

macijos apie šį kvietimą galite rasti čia.

Kad rengti paraiškas būtų patogiau ir 

aiškiau, pareiškėjus, ketinančius da-

lyvauti tęstinėje projektų atrankoje, 

kviečiame į Vilniuje organizuojamą 

informacinį seminarą ir individualias 

konsultacijas. Seminare planuojame 

pristatyti priemonės projektų finan-

savimo sąlygų aprašo ypatumus, ben-

druosius projektų, paraiškų pildymo bei 

išlaidų tinkamumo reikalavimus, taip 

pat paraiškų teikimo ir vertinimo pro-

cesą. Užsiregistravę į individualias kon-

sultacijas, pareiškėjai gali išsamiai pa-

sikonsultuoti dėl individualių projektų 

specifikos.

Išsamiau apie seminarą ir konsultacijas 

kviečiame skaityti čia.

maisto produktai dalijami 2017 m., koks 

jų dalijimo grafikas.

Svetainėje taip pat galima susipažinti su 

projekto naujienomis bei žiniomis apie 

planuojamus renginius, rasti aktualius 

dokumentus ir jų formas, maisto pro-

duktų pristatymo grafiką, informaciją 

apie projekto viešuosius pirkimus ir kt.

Užsukti į svetainę galite spustelėję čia.

pasiekia konkretų asmenį, ar tinkamai 

orientuotos, ar tinkama jų  kokybė, ar 

jos prasmingos. Svečiams taip pat pri-

statyta universalaus projekto vadovo 

projekto nauda ir reikšmė. 

Išsamiau apie suomių vizitą kviečiame 

skaityti čia.

kyti, kad po tokių renginių į save, kolegą 

ar partnerį žvelgiame kitokiu žvilgsniu, 

o puiki nuotaika ir prasminga patirtis 

įkvepia naujiems bendriems darbams.

organizuojant mokymus pareiškėjams  

ir gilinosi į paraiškų vertinimo proce-

sus. Trumpai buvo aptarti projekto įgy-

vendinimui bei administravimui skirti 

ir naudojami supaprastinimai. Daug 

dėmesio buvo skirta pristatant agentū-

ros specialistų atliktą ilgalaikių ESF pro-

jektų rezultatų tyrimą, kuriuo siekta pa-

rodyti tiesioginę ESF investicijų naudą 

žmogui, pamatyti, ar tikrai investicijos 

Kiekvienas renginio dalyvis turėjo gali-

mybę ieškoti kelio, kaip atrasti savo vi-

dinę motyvaciją, savo pamatines verty-

bes, kurios padeda darbuotis, bendrauti, 

realizuoti save. Kartu buvo labai svarbu 

atrasti ir suvokti, kad, užuot ieškoję trū-

kumų ar takoskyros, galime ieškoti ben-

drų sąlyčio taškų ir bendro tikslo. Atlik-

dami komandines kūrybines užduotis 

kolegos galėjo įsitikinti, kad tam tikrų 

rezultatų, kurių neįmanoma pasiek-

ti pavieniui, galima pasiekti dirbant tik 

darnioje komandoje. Galima drąsiai sa-
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