
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Europos socialinio fondo agentūros 

specialistai kartu su Socialinės apsau-

gos ir darbo ministerijos darbuotojais 

2019 m. kovą, balandį ir gegužę pakvie-

tė kartu diskutuoti priemonių „Kom-

pleksinės paslaugos šeimai“, „54+“ ir 

„Socialinę atskirtį patiriančių asmenų 

integracija į darbo rinką“ projektų vyk-

dytojus. 

Per minėtus tris mėnesius įvyko 6 re-

gioninės diskusijos, aprėpiančios viso-

se Lietuvos apskrityse įgyvendinamų 

projektų problemas. Į renginius buvo 

pakviesti atvykti 272 projektų vykdy-

tojų atstovai, iš jų dalyvavo 195 (arba 

72 proc.) įgyvendinamų projektų spe-

cialistai.

Europos socialinio fondo agentūra 

(ESFA), kartu su partneriais iš Italijos, 

Suo mijos, Belgijos, Lenkijos, Ispani-

jos bei Rumunijos pradeda įgyvendinti 

projektą „Smulkių ir vidutinių įmonių 

stiprinimas Pramonė 4.0 srityje“. 

Tikimasi, kad organizuojamų susitiki-

mų ir darbo grupių metu partneriai pa-

sidalins patirtimi ir esama situacija kie-

kvienoje šalyje, atskleis silpnybes ir sė-

kmės istorijas, įvardys smulkių ir viduti-

nių įmonių bei jų darbuotojų poreikius 

prisitaikant prie Pramonė 4.0 iššūkių. 

Įgyvendinant projektą bus parengtas 

Tęsdami kelerių metų draugystę, gegu-

žės mėnesį organizavome Kelmės rajo-

no vaiko ir šeimos gerovės centro vaikų 

išvyką į Trakus.  Joje dalyvavo septynio-

lika centro auklėtinių – nuo mažiausių 

mokyklinukų iki vyriausių aštuonioli-

kmečių. Daugelis iš jų Trakuose lankėsi 

pirmą kartą.  Vaikai apžiūrėjo Trakų is-

torijos muziejų, pasigrožėjo pilies apy-

linkėmis, aplankė alpakų ūkį, skanavo 

tradicinių kibinų. Kelionė buvo finan-

suota privataus rėmėjo lėšomis.

Bendradarbiaudami su Mamų unijos 

fondu, vėl kartu aplankėme mažuosius 

ligoniukus Santariškių ligoninės Onko-

hematologijos skyriuje. Šį kartą  vaiku-

čiams ir jų artimiesiems nuotaiką skai-

drino balionų lankstymo meistrė Julija, 

kuri iš balionų mokė gaminti įvairiau-

sias grožybes (gėles, gyvūnus, daiktus), 

o poilsio valandėlių metu visi turėjo ga-

limybę vaišintis gerosios Helenos paga-

minta cukraus vata. Buvo triukšminga, 

spalvinga ir saldžiai smagu! Daugiau 

apie renginį kviečiame skaityti čia.

Dėl keičiamų kvietimo 
dokumentų stabdomas 
paraiškų teikimas pa-
gal priemonę ,,Spartes-
nis vietos plėtros stra-
tegijų įgyvendinimas“

Pasibaigus regioni-
nėms diskusijoms, 
susitarta dėl tolimes-
nių žingsnių

ESFA plečia tarptauti-
nių projektų ratą

Praėjęs mėnuo agen-
tūroje buvo turtingas 
socialinių iniciatyvų

kol bus patvirtinti kvietimo dokumentų 

pakeitimai, stabdomas paraiškų priė-

mimas pagal šią priemonę. 

Jeigu pareiškėjas įvertina, kad planuo-

jami dokumentų pakeitimai neturės 

įtakos paraiškos vertinimui, paraišką 

jis gali teikti. Atkreipiame dėmesį, kad 

priėmus paraišką, tačiau įvertinus, kad 

minėti pakeitimai vis dėlto turi įtakos 

vertinimui, paraiškos vertinimas bus 

sustabdytas. 

 

Daugiau informacijos apie kvietimą 

prašome skaityti čia.

Su dokumento keitimo projektu galite 

susipažinti čia.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi-

nisterija inicijavo priemonės Nr. 08.6.1- 

ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų fi-

nansavimo sąlygų aprašo esminį kei-

timą. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, iki 

kimą, sėmėsi idėjų ir dalijosi kontaktais, 

kad tęstų diskusiją ir ateityje. Renginių 

dalyviai taip pat pabrėžė, kad labai svar-

bu, jog gali diskutuoti tiek su agentūros, 

tiek su Socialinės apsaugos ir darbo mi-

nisterijos darbuotojais.

Savo ruožtu, agentūros kolegų nuomo-

ne, labai naudinga buvo tai, kad projek-

to įkarštyje buvo sudaryta galimybė dar 

kartą aptarti svarbiausius administra-

vimo momentus – tai stiprina vienodą 

praktiką, padeda lengviau spręsti sudė-

tingesnes projektų situacijas.

Gegužės paskutinę savaitę įvyko visų 

dalyvavusių renginiuose agentūros ir 

ministerijos darbuotojų susitikimas, 

kurio metu aptartos gautos įžvalgos – jų 

būta apie trys šimtai – ir susitarta dėl to-

limesnių žingsnių: birželį planuojama 

suteikti grįžtamąjį ryšį visų trijų disku-

sijoje dalyvavusių priemonių projektų 

vykdytojams, pasidalinti sukauptomis 

įžvalgomis bei informuoti apie tolimes-

nius žingsnius. 

Norėdami atkreipti dėmesį į aktualią 

žmonių su negalia įdarbinimo proble-

mą, mes kartu su kitomis 24 organiza-

cijomis prisijungėme prie pirmą kar-

tą Lietuvoje organizuojamos iniciaty-

vos  „DUOday“ – dienos, kai įmonės ir 

organizacijos priima žmones su negalia 

susipažinti su įvairiomis darbo vietomis. 

Prie mūsų kolektyvo prisijungė  naujas 

kolega – Karolis. Jis ir mūsų kolega Dai-

nius sudarė duetą, drauge leido darbo 

dieną ir bendravo su kolegomis. 

Daugiau apie šią iniciatyvą kviečiame 

skaityti čia.

Žmonės džiaugėsi sudaryta galimybe 

išgirsti vieniems kitus: dalijosi patirtimi 

ir patarimais apie pavykusias ar nepa-

vykusias veiklas, tikslinės grupės surin-

išsamus planas, grįstas regionų patir-

timi, kuris apims su Europos socialinio 

fondo ir su Europos regioninio plėtros 

fondo (ERDF) politika susijusius pasiū-

lymus.

Projektas finansuojamas Intereg Europe 

Europos regioninio plėtros fondo lėšomis. 

Bendra projekto vertė 1  161  355,00 Eur, 

projektas prasidės 2019 m. rugpjūčio 1 d. 

ir tęsis 42 mėnesius. 

INTERREG EUROPE programos tikslas – 

gerinti politikos krypčių ir programų re-

gioninei plėtrai įgyvendinimą, daugiau-

sia programų pagal investicijų į eko-

nomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 

tikslą, ir kai tinkama, programų pagal 

ETB tikslą, skatinant keitimąsi patirtimi 

ir politikos mokymąsi tarp regioninės 

svarbos dalyvių.

https://www.facebook.com/mamuunija/posts/2236880123067529
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas-nr-1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/25396d407b8811e98a8298567570d639
https://sopa.lt/2019/05/15/imones-atveria-duris/

