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investicijos
į žmogų

Kviečiame dalyvauti jubiliejiniame
ESF projektų dalyvių sėkmės istorijų
konkurse ŽINGSNIAI!

Kvietimas
dalyvautijubiliejiniame
ESF finansuojamų
projektų
dalyvių
sėkmės
istorijų
Maloniai primename, kad iki 2017 m. rugpjūčio 14 d. dar
galite dalyvauti
ESF projektų
dalyvių
sėkmės
istorijų
kon- konkurse
kurse ŽINGSNIAI. Konkurse kviečiame dalyvauti visus 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpių ESF lėšomis finansuotų projektų vykdytojus. Papasakokite Lietuvai istorijas apie žmones, kurių gyvenimus pakeitė ESF projektai. Tegul jos įkvepia tikėti, ieškoti
GERBIAMIEJI!
ir veikti! Išsamų kvietimą dalyvauti konkurse ir jo
sąlygas
rasitesocialinis
čia.
Šiemet
Europos
fondas (ESF) kartu su visa Europa švenčia 60 metų. Tai prasmingų investicijų į
Fondas milijonams europiečių padėjo susirasti darbą, įgyti papildomų gebėjimų ir kvalifikacijų, jo investicijų p
per 1,2 mln. Lietuvos gyventojų. Didžiuojamės pasiektais rezultatais ir norime, kad jų nauda, m
reikšmė mūsų kraštui ir kiekvienam žmogui būtų dar labiau žinomi.
Atkreipiame dėmesį, kad pratęsiamas
paraiškų pagal
priemonę
koky
bės
Kviečiame
Jus„Studijų
dalyvauti
jubiliejiniame
ESF projektų dalyvių sėkmės istorijų konkurse ŽI
Konkursas
vyks
iki
2017
m.
rugpjūčio
14
d.,
jame
gali dalyvauti visi 2007–2013 m. ir 2014–2020
gerinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731) patei
kimo terminas – paraiškas bus galima ESF lėšomis finansuoti projektai.
teikti iki 2017 m. rugpjūčio 21 dienos. Istorijas vertins autoritetinga komisija:
Aurelijus Katkevičius – žurnalo „Verslo klasė“ redaktorius;
Kitas svarbus dalykas, kad finansavimo
Beata
televizijos irplaradijo laidų vedėja, aktorė, socialinių projektų iniciatorė, visuomen
sąlygų aprašo
13 Tiškevič
punkte –numatytas
Arnas Mazėtis – televizijos laidų vedėjas, žurnalistas;
tesnis galimų pareiškėjų sąrašas. AtliPovilas Česonis – Europos socialinio fondo agentūros direktorius;
kus finansavimo
sąlygų–aprašo
Indrija Aškelovičienė
Europoskorekcisocialinio fondo agentūros Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavim
jas, pakeisti taip pat ir aprašo 37, 421 bei
Konkurso sąlygas rasite čia
422 punktai. Plačiau apie tai kviečiame
skaityti čia.

Svarbi informacija
pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės
gerinimas“

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

Stabdomas priemonės „Visuomenės
nepakantumo korupcijai didinimo ir
dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“
2 kvietimas teikti paraiškas

Kviečiame konsultuotis būsimus
pareiškėjus, ketinančius teikti
paraiškas pagal
priemonę „Inostažuotė“

Europos socialinio
fondo Respublikos
agentūra
Informuojame,
kad Lietuvos
vidaus
reikalų ministerija inicijuoja priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo
iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
Nr. 2 keitimą, todėl stabdomas kvietimas teikti paraiškas.
Kviečiame stebėti informaciją apie šią priemonę ir
jos kvietimą čia.

Rugpjūčio mėnesį vyks individualios
konsultacijos būsimiems pareiškėjams,
ketinantiems teikti paraiškas pagal
priemonę „Inostažuotė“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-847) – atsakysime į konkrečius pareiškėjo klausimus dėl paraiškų pildymo
ir jų teikimo. Konsultacijos vyks Vilniuje, Europos socialinio fondo agentūroje
(Gynėjų g. 16). Konsultuotis kviečiame:
rugpjūčio 3 d. nuo 12:30 iki 15.00 val.,
o rugpjūčio 7, 14, 21, 28 dienomis - nuo
9.00 iki 11.30 val.

Į konsultacijas kviečiame registruotis iš
anksto: tel. (8 5) 250 0222 arba el. p. daiva.jakubauskiene@esf.lt.

tės dvarvietėje įkurtame amatų centre,
Smilgių etnografinėje sodyboje, kitose Aukštaitijos kultūrinėse ir istorinėse
vietose. Jauni žmonės turėjo galimybę
prisiliesti prie lietuviško paveldo: maisto gamybos, šokių, dainų, susipažinti su
senaisiais lietuviškais augalais, mokytis

tradicinių amatų: lino audinio gamybos,
audimo, muilo gamybos, karpinių meno.
Stovykla organizuota pagal Europos socialinio fondo finansuojamą projektą
„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“.

Paskelbti du tęstinės projektų atrankos
būdu vykdomi kvietimai teikti paraiškas. Pagal pirmąjį kvietimą numatoma
skirti investicijas įmonėms, turinčioms
labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės
statusą. Plačiau apie kvietimą skaitykite
čia. Pagal antrąjį kvietimą finansavimą
numatoma skirti įmonėms, turinčioms
didelės įmonės statusą. Plačiau apie jį
kviečiame skaityti čia.

Baltistikos centrų studentai mokėsi lietuvių kalbos ir lietuviško paveldo paslapčių
Liepos mėnesį Aukštaitijoje, Panevėžio
rajone, vyko edukacinė lietuvių kalbos
vasaros stovykla, skirta lietuvių kalbai,
kultūrai ir istorijai pažinti. Stovykloje dalyvavo baltistikos centrų studentai net iš
14 Baltistikos centrų, kurie vykdo savo
veiklą Latvijos, Estijos, Gruzijos, Rusijos,
Čekijos, Vengrijos, Prancūzijos, Lenkijos
bei Kazachstano universitetuose.
Stovykloje studentai intensyviai mokėsi lietuvių kalbos, dalyvavo įvairiose
edukacinėse veiklose, daug keliavo po
Aukštaitiją. Neišdildomų įspūdžių studentams paliko susitikimai su folkloro
ansambliu ,,Raskila“ bei tautinių šokių,
dainų ir žaidimų mokymasis, užsiėmimai Panevėžio lėlių vežimo teatre, Upy-

