Prasmingos

investicijos
į žmogų

Pareiškėjus pagal
priemonės „Kompetencijos LT“ 2 kvietimą skatiname aktyviau registruotis
į informacinius
seminarus
Europos socialinio fondo agentūra ir
LR ūkio ministerija kviečia aktyviau
registruotis į informacinius semi
narus būsimus pareiškėjus, ketinan
čius teikti paraiškas pagal priemo
nės „Kompetencijos LT“ 2 kvietimą.
Galimi pareiškėjai pagal šį kvietimą:
verslo asociacijos, prekybos, pramonės
ir amatų rūmai, klasterio koordinato
riai, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė
veikla yra teikti inovacijų konsultavimo
ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, vie
šosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla
yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių
konkurencingumo didinimo paslaugas,
skaitmeninių inovacijų centrai.
Informaciją apie priemonę, remiamas
veiklas rasite čia.

Atnaujintas priemonės „Ikimokyklinio
ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos tobulinimas“ kvietimas teikti paraiškas

Seminarai planuojami:
•
•

2019 m. sausio 9 d. Vilniuje. Registruotis galima iki 2019 m. sausio 7 d.
2019 m. sausio 16 d. Kaune. Registruotis galima iki 2019 m. sausio 11 d.

Galimi pareiškėjai pagal šį kvietimą:
verslo asociacijos, prekybos, pramonės
ir amatų rūmai, klasterio koordinato

Kviečiame savivaldybių administraci
jas, ikimokyklinio ugdymo mokyklas
kviečiame teikti paraiškas pagal pako
reguotą priemonės „Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo mokyklų veiklos to
bulinimas“ finansavimo sąlygų aprašą.
Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m.
sausio 28 d.
Beveik 2 mln. eurų planuojama skirti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdy

Daugiau informacijos apie atnaujintą
kvietimą rasite čia.

laikymą, jų profesinį mobilumą ir gebė
jimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio
sektoriaus veiklas.

Įmonės kviečiamos
toliau investuoti į
darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos
tobulinimą

Įmonės galės pasirinkti efektyvią dar
buotojų mokymo formą – pameistrys
tę. Pasaulinė praktika rodo, kad ši forma
leidžia darbuotojams greičiau mokytis,
skatina jų motyvaciją ir didina pasiti
kėjimą tiek savimi, tiek įmone, kurioje
dirba.

Įmonės kviečiamos toliau investuoti
į darbuotojų mokymus ir kvalifikaci
jos tobulinimą – tam planuojama skirti
apie 6,92 mln. eurų Europos socialinio
fondo lėšų pagal priemonę „Pameis
trystė ir kvalifikacijos tobulinimas dar
bo vietoje“. Paraiškos gali būti teikiamos
iki 2019 m. balandžio 1 dienos.

Ši galimybė patraukli ne tik užsienio
investuotojams, bet ir sudaro sąlygas
vietos verslui plėstis: didėja darbo našu
mas, atsiranda daugiau galimybių kva
lifikaciją įgijusiems specialistams įsi
tvirtinti darbo rinkoje.

Šios priemonės tikslas – užtikrinti nuo
latinį darbuotojų kvalifikacijos lygio pa

Visuomet siekiame tiek projektų vykdy
tojams, tiek pareiškėjams suteikti kaip
įmanoma išsamesnės ir naudingos in
formacijos. Kaip įvardija patys projektų
vykdytojai, norint sklandžiai įgyven
dinti projektą, vienas iš sudėtingiausių
iššūkių yra tinkamai atlikti viešieji pir
kimai.

Išsamią informaciją apie planuojamus
renginius bei registraciją į juos rasite čia.

mo kokybei gerinti skatinant pokyčius
švietimo įstaigų veikloje.
Tikimės, kad pareiškėjai inicijuos pro
jektus, pagal kuriuos įgyvendinant bus
diegiami nauji ikimokyklinio ar prieš
mokyklinio ugdymo organizavimo mo
deliai, ugdymo turinys, teikiama pagal
ba mokiniams, turintiems mokymosi
sunkumų), diegiama virtuali ugdymo
aplinka ikimokyklinio ugdymo moky
klose. Projektai taip pat turėtų telkti iki
mokyklinio ugdymo mokyklos ben
druomenę, aktyviau įtraukti tėvus į iki
mokyklinio ugdymo mokyklos savi
valdą; gerinti ikimokyklinio ugdymo
mokyklos mikroklimatą; tobulinti de
mokratinius ikimokyklinio ugdymo
mokyklos gyvenimo procesus ir pan.).

Į pagalbą projektų
vykdytojams – naujas leidinys viešųjų
pirkimų tema

riai, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė
veikla yra teikti inovacijų konsultavimo
ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, vie
šosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla
yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių
konkurencingumo didinimo paslaugas,
skaitmeninių inovacijų centrai.

Daugiau informacijos apie kvietimą ga
lite rasti čia.

Europos socialinio fondo agentūros
Teisės skyriaus viešųjų pirkimų vado
vai parengė leidinį apie dažniausiai
nustatomas viešųjų pirkimų klaidas
įgyvendinant iš Europos socialinio
fondo lėšų finansuojamus projektus.
Atliekant išankstinę ir paskesnę pro
jektų viešųjų pirkimų dokumentų pati
kras, pastebėta, jog klaidos tam tikruo
se pirkimo dokumentų rengimo (apra
šant reikalavimus perkamam objektui,
nustatant kvalifikacijos reikalavimus
tiekėjams) ar pasiūlymų vertinimo eta
puose kartojasi.
Naujajame leidinyje ne tik įvardytas
dažniausiai nustatomų klaidų sąrašas,

bet ir pasitelkus naujausią teismų prak
tiką pateikti realių situacijų vertinimai
bei rekomendacijos, kaip tinkamai vyk
dyti viešuosius pirkimus ateityje.
Leidinį kviečiame skaityti čia.

