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Kviečiame nevyriausybines organizaci-

jas, tradicines religines bendruomenes, 

sveikatos priežiūros specialistų orga-

nizacijas ar  asociacijas  teikti paraiškas 

pagal pakoreguotą priemonės „Bendra-

darbiavimo skatinimas sveikatos neto-

lygumų mažinimo srityje“ finansavimo 

sąlygų aprašą. Kvietimas teikti paraiš-
kas atnaujintas 2018 m. spalio 30 d., 
paraiškas kviečiame teikti iki šių metų 
gruodžio 3 d.

Atnaujinti priemo-
nės „Bendradarbia-
vimo skatinimas 
sveikatos netoly-
gumų mažinimo 
srityje“ kvietimai 
teikti paraiškas 

Priemonė yra skirta stiprinti bendruo-

menių ir nevyriausybinių organizaci-

jų narių gebėjimus teikti priežiūros ir 

pagalbos paslaugas namuose neįgalie-

siems, skatinti vaikų ir paauglių iki 18 

metų amžiaus sveiką ir aktyvų gyveni-

mo būdą, teikti psichologinę ir sociali-

nę pagalbą sergantiesiems onkologinė-

mis ligomis bei informaciją asmenims 

kraujotakos sistemos ligų antrinės pre-

vencijos srityje. Projektams įgyvendin-

ti planuojama skirti apie 5,67 mln. eurų. 

Kviečiame savivaldybių administraci-

jas, ikimokyklinio ugdymo mokyklas 

(lopše lius-darželius, darželius, universa-

Ateinančiais metais kartu su miestų 

Vie tos veiklos grupių atstovais turėsime 

daug nuveikti tam, kad projektai būtų 

įgyvendinti sėkmingai. 

Suprantame, jog projektų vykdymo me-

tu kyla įvairiausių iššūkių, o projektų 

sėkmė priklauso nuo sklandaus tar-

pusavio bendradarbiavimo, todėl spa-

lio 29 d. miestų Vietos veiklos grupių 

atstovus, Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų bei Lietuvos Respublikos finan-

sų ministerijos atstovus į Patirčių sesiją 

„Suprasti kitą“.

 

Kviečiame teikti pa-
raiškas pagal prie-
monės „Ikimoky-
klinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklų 
veiklos tobulinimas“ 
antrąjį kvietimą

Vietos veiklos gru-
pių, ministerijų bei 
agentūros atstovai 
efektyvių sprendi-
mų ieškojo patirčių 
sesijoje

lius daugiafunkcinius centrus, pradines 

mo kyklas, vykdančias ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas) 

teikti paraiškas pagal priemonės „Ikimo-

kyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos tobulinimas“ antrąjį kvietimą. 

Daugiau nei 1,9 mln. eurų bus skiriama 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo kokybės gerinimui skatinant 

pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Paraiškas kviečiame teikti iki 2019 m. 

sausio 9 d. Daugiau informacijos apie 

remiamas veiklas, galimus pareiškėjus ir 

kitus reikalavimus bei sąlygas rasite čia.

Viliamės, kad lūkesčių sąrašas, kurį su-

darėme renginyje, artimiausiu metu 

taps planuojamų atlikti darbų sąrašu, 

darbai vyks sklandžiau, o ir projekto 

tikslų artimiau susipažinus pasiekti bus 

paprasčiau.

Išgirsti ir suprasti vieniems kitus, pasi-

dalyti patirtimi, rasti efektyvius spren-

dimus ir pasiruošti iššūkiams padėjo 

netikėtų patirtinių sesijų lektorius, žmo-

giškųjų išteklių ekspertas, buvęs Švedi-

jos karo akademijos karininkas Kęstutis 

Vingilis ir jo komanda. 

Mielieji kolegos ir 
partneriai!

Pirmą lapkričio mėnesio ketvirtadienį 

minima Tarptautinė projektų valdymo 

diena. Tai diena, kai galime, o gal net ir 

turime, sustoti ir į projektus pažvelgti 

naujomis akimis. Juk mūsų projektuo-

se – ir pradinukai, kurie mokosi lietu-

vių kalbos naudodami LEGO kaladėles, 

ir tarptautiniai mokymai, atveriantys 

įmonėms naujus kelius, ir mokslinin-

kų atradimai, galbūt padėsiantys žengti 

lemiamą žingsnį kovojant prieš vėžį... 

Akimirką pasidžiaukime savo darbu 

ir projektų pasiekimais. Su profesine 

švente!

Pareiškėjus, ketinančius teikti paraiškas 

pagal šią priemonę, kviečiame į indivi-

dualias konsultacijas, kurios vyks antra-

dieniais ir ketvirtadieniais nuo 2018 m. 

lapkričio 6 d. iki 2018 m. lapkričio 29 d.  

Į konsultacijas kviečiame registruotis 
iš anksto telefonu 8 659 82031 arba el. 
paštu justas.martinaitis@esf.lt. Išsamią 

informaciją apie konsultacijas rasite čia.

Daugiau informacijos apie atnaujintus 

kvietimus rasite čia.
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