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Dėmesio! Dar galite dalyvauti sėkmės
istorijų konkurse
ŽINGSNIAI!
Dėkojame visiems, kurie jau atsiuntė
savo sėkmės istorijas!
Norėdami istorijų sulaukti daugiau,
pratęsėme konkurso ŽINGSNIAI terminą iki rugpjūčio 17 dienos!
Taigi, jei Įgyvendinate ESF projektą ir
matote, kaip keičiasi projekte dalyvau-

jančių žmonių gyvenimai, pasidalinkite šiomis istorijomis. Tegul jos įkvepia ir
kitus! Konkurse gali dalyvauti visi 2014–
2020 m. laikotarpio ESF lėšomis finansuoti projektai.
Visas istorijas vertins objektyvi ir autoritetinga komisija:
• Jurgita Jurkutė-Širvaitė, TV laidų
vedėja, aktorė, savižudybių prevencijos projektų iniciatorė;
• Daina Žemaitytė, ilgametė žurnalo
„Žmonės“ vyr. redaktorė, BALTO leidybos namų kūrybos vadovė;
• Povilas Česonis, Europos socialinio
fondo agentūros direktorius.
Išsamias konkurso sąlygas rasite čia.

todėl nuo 2018 m. rugpjūčio 14 d. stabdomi kvietimai teikti paraiškas Nr. 01,
Nr. 02, Nr. 03 ir Nr. 04.

Stabdomi priemonės
„Bendradarbiavimo
skatinimas sveikatos
netolygumų mažinimo srityje“ kvietimai
teikti paraiškas

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 1K-316
patvirtintų „Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių“ 80–82 punktais,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra nustatyta tvarka paskelbs pakeistus kvietimo
dokumentus ir nustatys kitą galutinį
paraiškų teikimo terminą, kuris nebus
trumpesnis kaip 30 dienų nuo atnaujinto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo
dienos. Daugiau informacijos rasite čia.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
keičia priemonės „Bendradarbiavimo
skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ (08.4.2-ESFA-K-629) projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1,

Atnaujinti leidiniai
pareiškėjams ir projektų vykdytojams
Visuomet rūpinamės, kad žmonės, kurie nori rengti paraišką arba įgyvendina projektą rastų kuo paprasčiau ir
koncentruočiau išdėstytą informaciją.
Būtent dėl to esame parengę kelis informacinius leidinius. Du iš jų neseniai
atnaujinome atsižvelgdami į pasikeitusius teisės aktus ir projektų valdymo situaciją.
Pirmasis yra skirtas paraišką rengiantiems žmonėms. Čia galite sužinoti,

kokie yra prioritetai ir sritys, į kuriuos
galite investuoti bendradarbiaudami su
Europos socialinio fondo agentūra, kokių būna kvietimų teikti paraiškas, kuo
jie skiriasi, kaip parengti gerą paraišką ir išvengti ypač dažnai pasitaikančių klaidų, kaip vyksta paraiškų atranka. Leidinį „Atmintinė pareiškėjams“
skaitykite čia.
Antrasis leidinys turėtų būti aktualus
projektų vykdytojams, nes jame kalbama apie pagrindinius projekto administravimo dalykus: projekto komandos
svarbą, galimą riziką, svarbius su pirkimais susijusius aspektus, supaprastinimų taikymą, mokėjimo prašymų teikimą, projekto patikras bei informavimą
apie projektą. Leidinį „Atmintinė projektų vykdytojams“ skaitykite čia.

Atmintinė
pareiškėjams
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