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Kovo mėnesį atlikome apklausą apie 

svetainėje www.esf.lt pateikiamą infor-

maciją. Šia apklausa rūpėjo išsiaiškinti, 

ar informacija svetainėje randama len-

gvai, ar ji pateikta aiškiai ir suprantamai, 

kokios informacijos klientai dažniausiai 

ieško ir ką patartų svetainėje tobulin-

ti. Apklausa buvo išsiųsta 1 188 adresa-

tams, dalyvavo ir į klausimus atsakė 227 

respondentai.

Džiugu, kad dauguma atsakiusių į 

klausimus, norėdami sužinoti apie fi-

nansavimo iš Europos socialinio fon-

do galimy bes, renkasi mūsų svetai-

nę. Apibendrinę rezultatus, matome, 

kad 81,06 proc. respondentų infor-

maciją svetainėje randa lengvai ir net 

88,94 proc. sako, kad informacija yra 

Agentūros specialistai 
dalijosi patarimais bei 
įžvalgomis dėl projek-
tų neplaninių patikrų 

Apklausos dalyviai 
išsakė nuomonę apie 
svetainę www.esf.lt

Neplaninės projekto patikros organi-

zuojamos pagal poreikį, pvz., siekiant 

įsitikinti, kad projekto vykdytojas orga-

nizuoja renginius būtent toms tiksli-

nėms grupėms, kurios numatytos pro-

jekto sutartyje, kad renginiai ar kitos 

veiklos vyksta planuotu laiku. Patikros 

gali vykti derinant Sutarties pakeitimą, 

tikrinant projekto vykdytojo pateiktą 

mokėjimo prašymą ar viešųjų pirkimų 

dokumentus, gavus informacijos apie 

galimus pažeidimus įgyvendinant pro-

Balandžio 17 dieną agentūroje vyko su-

sitikimas su Centrinės projektų valdy-

mo agentūros (CPVA), Finansų minis-

terijos bei Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovais. Šio susitikimo 

tikslas  – pasidalinti patirtimi atliekant 

įgyvendinamų projektų patikras iš 

anksto neinformavus, arba vadinamą-

sias neplanines patikras. Susitikimo 

metu taip pat pristatyti bei aptarti siū-

lymai dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių keitimo, susijusio 

su patikrų iš anksto neinformavus atli-

kimu. 

Europos socialinio fondo agentūros 

darbuotojai neplanines patikras atlieka 

jau antrąjį finansavimo laikotarpį ir yra 

sukaupę nemažai vertingų patarimų bei 

įžvalgų. Vien 2014–2020 m. laikotarpiu 

agentūros specialistai jau atliko daugiau 

nei 400 patikrų. 

jektą, esant įtarimui, kad vykdytojo pa-

teikta informacija yra netiksli, neišsami 

arba klaidinanti ir t. t.

Su kolegomis iš CPVA, Finansų bei So-

cialinės apsaugos ir darbo ministerijų 

pasidalinome ne tik praktiniais patari-

mais, principais, kuriais remdamiesi at-

sirenkame tikrintinas projektų veiklas, 

bet ir papasakojome nestandartinių si-

tuacijų bei patikrose patirtų linksmų 

nutikimų.

21,15 proc. ieško reikalingų dokumentų, 

apie 16 proc. domina paraiškos rengi-

mas, likusius – agentūros veikla ir ben-

dra informacija.

Apklausoje pateikti komentarai aiškiai 

parodė ir tobulintinas sritis  – jau šiuo 

metu realizavome galimybę iš titulinio 

puslapio patekti į dokumentų ir leidinių 

skiltį, artimiausiu laikotarpiu ieškosime 

sprendimų, kaip informacijos struktū-

rą svetainėje padaryti dar aiškesnę, o 

paiešką – greitesnę ir tikslesnę.

Planuojame parengti ir publikuoti pro-

jekto valdymo ciklo atmintinę: nuo su-

tarties pasirašymo iki projekto pabai-

gos, skelbti preliminarų konkursinių 

kvietimų planą, pateikti daugiau infor-

macijos apie tai, kaip pildyti mokėjimų 

prašymą, kelti dokumentus ir duomenis 

į duomenų mainų svetainę (DMS).

Esame dėkingi visiems dalyvavusiems 

apklausoje ir pateikusiems pastabų bei 

pasiūlymų!

aiški ir suprantama. 32,60 proc. atsakiu-

sių į klau simus labiausiai domina gali-

mybė gauti finansavimą, 22,91 proc.  – 

pro jektų administravimo klausimai, 
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