
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Šiandienos pasaulyje sparčiai tobulė-

jant technologijoms, spartėjant ekono-

mikos ir mokslo raidai daugelis darb-

davių neišvengiamai turi investuoti 

į darbuotojų mokymus, kvalifikacijos 

kėlimą. Supratimas, kad sėkmė versle 

priklauso nuo darbuotojų profesiona-

lumo, tampa kasdienybe. 

Atliepiant šiuos poreikius prieš pen-
kias dienas paskelbtas antras kvietimas 
teikti paraiškas pagal priemonę „Kom-
petencijos LT“.  Šio kvietimo tikslas yra 

užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifi-

kacijos lygio palaikymą, profesinį mo-

bilumą ir gebėjimą sparčiai persiorien-

tuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas. 

Beveik 14 mln. eurų planuojama skir-

ti tam, kad įmonių darbuotojai galėtų 

kelti savo kompetencijas aukščiausios 

kokybės mokymuose. Svarbu tai, kad 

Įmonės ir toliau 
kviečiamos inves-
tuoti į darbuotojų 
kvalifikacijos 
kėlimą

vienoje pagal priemonės projektų fi-

nansavimo sąlygų aprašą pareiškėjo 

teikiamoje paraiškoje gali būti numa-

tomi tik vieno įmonių arba profesijų 

sektoriaus darbuotojų mokymai ir pa-

reiškėjas pagal šį kvietimą gali teikti ne 

daugiau kaip vieną paraišką. Didžiau-

sia galima finansavimo suma pagal 

vieną paraišką yra 360 tūkst. eurų.

Dėl finansavimo pareiškėjai konkuruos 

trijose įmonių grupėse. Svarbu tai, kad 

Tikriausiai nieko nėra geriau, kaip iš 

pirmų lūpų išgirsti apie tai, kokią rea-

lią naudą duoda projektas. Taigi šiemet, 

minėdami tarptautinę projektų valdy-

mo dieną, į svečius pakvietėme keturių 

skirtingų sričių projektų vykdytojų at-

stovus.

UAB „CSD Inžinieriai“ Konstrukcijų de-

partamento vadovas Tomas Strazdaus-

kas papasakojo apie tai, kaip jų kolekty-

vas mokosi prancūzų ir vokiečių kalbų, 

kokią įtaką tai turi jų įmonei dirbant 

tarptautinėje rinkoje bei siekiant savo 

vizijos ir kokią dalį savo lėšų jiems rei-

kėtų investuoti norint pasiekti to paties 

rezultato, jeigu ES finansavimo nebūtų.

Nijolė Andriukaitienė, Tarptautinės mi-

Lapkričio 7 dieną Europos socialinio 

fondo (ESF) projektų įgyvendintojus pa-

kvietėme į metinę konferenciją „Žings-

niai pokyčių link“. 

Šis renginys – tai proga padėkoti pro-

jektų įgyvendintojams už idėjas, kūry-

biškumą, energiją ir bendrą darbą in-

vestuojant į žmonių gyvenimo poky-

čius Lietuvoje. Kartu tai puiki galimybė 

pasidalyti aktualiomis žiniomis, patirti-

mi ir projektų sėkmės istorijomis. 

Renginio pradžioje savo patirtimi ir 

įžvalgomis apie pokyčių svarbą žmogaus 

gyvenime dalijosi Baltijos koučingo cen-

tro vadovas Povilas Petrauskas, elgsenos 

Kviečiame kon-
sultuotis pareiš-
kėjus, ketinančius 
teikti paraiškas 
pagal priemonę 
„Ikimokyklinio ir 
bendrojo ugdymo 
mokyklų veiklos 
tobulinimas“

Tarptautinės pro-
jektų valdymo die-
nos proga – patir-
tis iš pirmų lūpų

Metinėje ESF 
projektų vykdytojų 
konferencijoje 
apdovanoti ir kon-
kurso ŽINGSNIAI 
nugalėtojai

Kviečiame į individualias  konsultacijas 

būsimus pareiškėjus, ketinančius teikti 

paraiškas pagal priemonę Nr. 09.2.1-ES-

FA-K-728-02 „Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. 

Konsultacijų metu pareiškėjai bus kon-

sultuojami paraiškos pildymo, pateiki-

mo ir kitais su paraiškos parengimu su-

sijusiais klausimais. Būtina išankstinė 

registracija. 

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Priemonės finansavimo sąlygų aprašą 

galite rasti čia.

Buvo labai gera klausyti įkvepiančio 

Dainos Gitanos Paražinskienės ir Lore-

tos Stanaitienės, Kauno „Varpelio“ pradi-

nės mokyklos atstovių pasakojimo apie 

pradinukų mokymą naudojant LEGO. 

Matant vaizdo reportažą ir nuotraukas, 

iliustruojančias vaikų nuotaiką, girdint 

tėvelių atsiliepimus, nė vienam nekilo 

abejonių, kad mokymosi procesas gali 

būti kūrybiškas ir teikti geras emocijas. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 

atstovė Vilma Gabrieliūtė pristatė pro-

jektą, skirtą naujiems diskriminacijos 

mažinimo standartams. Vienas iš įdo-

miausių ir kiekvieno gyvenime aktualių 

dalykų yra diskriminacijos atpažinimas 

ir prevencija darbe. Apie šią diskrimi-

nacijos rūšį ir kitus aktualius žmogaus 

teisių dalykus įdomios ir naudingos in-

formacijos, taip pat ir galimybę mokytis 

virtualiai rasite tinklalapyje www.be-ri-
bu.lt.

Esame labai dėkingi mūsų svečiams už 

sudarytą galimybę į administruojamus 

projektus pažvelgti kitokiu žvilgsniu!

konkurso ŽINGSNIAI nugalėtojai, ku-

riems nuoširdžius ir šiltus sveikinimus 

dovanojo šių metų Lietuvos atstovė 

Eurovizijos dainų konkurse Ieva Zasi-

mauskaitė.

Leidinį „Žingsniai 2018“, kuriame rasite 

visas dešimt nominuotų istorijų, galite 

skaityti čia.

specialistas Romualdas Mačiulis, susi-

rinkusieji išgirdo geležiniu žmogumi 

vadinamo ultramaratonininko Gedimi-

no Griniaus pasakojimą, klausėsi meni-

ninkų Remigijaus ir Algirdo Gataveckų 

gyvenimo pokyčių istorijos.

Antroje konferencijos dalyje buvo pa-

skelbti ir apdovanoti sėkmės istorijų 

paraišką įmonė turi teikti be partnerių. 

Įmonė, kuri jau anksčiau gavo finan-

savimą pagal pirmą kvietimą „Kompe-

tencijos LT“ taip pat gali teikti paraišką, 

tačiau įsisavintų lėšų dalis pirmo kvieti-

mo projekte paraiškos pateikimo dieną 

turi būti ne mažesnė nei 50 procentų.

Daugiau išsamios informacijos apie 

kvietimą, galimus pareiškėjus ir kitas 

sąlygas kviečiame skaityti čia.

gracijos organizacijos atstovė, dalijo-

si patirtimi, kokį nelengvą kelią reikia 

nueiti ir kokių neeilinių kompetencijų 

reikia norint padėti grįžti į savo šalį už-

sieniečiams, kurie atsidūrė Lietuvoje, 

tačiau negali ir nenori čia pasilikti, taip 

pat apie tai, kaip projekto lėšos gelbėja 

organizuojant šį sudėtingą procesą. 

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/naujienos/kvieciame-konsultuotis-pareiskejus-ketinancius-teikti-paraiskas-pagal-priemone-ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas/457
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f27949f0ce0a11e8bea9885f77677ec1
http://www.be-ribu.lt
http://www.be-ribu.lt
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2018/11/zingsniai-2018.pdf
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/noriu-teikti-paraiska/paskelbti-konkursiniai-kvietimai/59/k30

