
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Norėdami įsigilinti į kiekvieno pareiš-

kėjo lūkesčius ir suteikti aktualią infor-

maciją, organizuojame individualias 

konsultacijas pareiškėjams, ketinan-

tiems teikti paraiškas pagal priemonę 

Šalies įmonės galės kompensuoti kva-

lifikuotų darbuotojų trūkumą: specifi-

nių sričių specialistams parengti pagal 

priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos 

tobulinimas darbo vietoje“ paskirstyta 

3,75 mln. eurų. Už šias lėšas tikimasi 

apmokyti 16,5 tūkst. darbuotojų.

Europos socialinio fondo lėšomis iš da-

lies bus finansuojami įmonių darbuoto-

Siekdami efektyviai naudoti   ES inves-

ticijas ir norėdami užkirsti kelią galimai 

projektų rizikai, turime įsitikinti, ar pro-

jektų veiklos vyksta taip, kaip suplanuo-

ta, ar jose dalyvauja būtent ta tikslinė 

grupė ir pan.  

Šiais tikslais jau antrąjį finansavimo lai-

kotarpį atliekame patikras vietoje, apie 

kurias projekto vykdytojas neinformuo-

jamas iš anksto (neplanines patikras), ir 

esame sukaupę daug vertingos prakti-

kos bei įžvalgų. Neseniai apie situaciją 

kartu su projektų vykdytojais bei Socia-

linės apsaugos ir darbo ministerijos at-

stovais diskutavome regioniniuose ren-

giniuose, įvardijome galimus veiksmus 

ir dalijomės gerąja patirtimi. 

Kviečiame teikti 
paraiškas pagal 
priemonę „Kompe-
tencijos LT“

Organizuojame kon-
sultacijas pareiškė-
jams pagal priemonę 
„Parama socialiniam 
verslui“

Įmonės parengs 
16,5 tūkst. specifinių 
sričių specialistų

Siekiame skaidru-
mo ir atvirumo: bus 
skelbiami visų ne-
planinių patikrų 
rezultatai 

Lietuvoje vykstant sparčiai pramonės 

plėtrai, vis labiau auga ir informacinių 

technologijų specialistų poreikis, nuo-

lat didėja šios srities darbo vietų skai-

čius. Atliepiant šį poreikį skelbiamas 

trečiasis kvietimas teikti paraiškas pa-

gal priemonę „Kompetencijos LT“. 

Šį kartą Europos socialinio fondo inves-

ticijos bus skirtos mokymams, kuriuos 

pabaigę asmenys galės dirbti progra-

minės įrangos kūrėjais, kompiuterinių 

Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama sociali-

niam verslui“.

Individualios konsultacijos vyks rug-

pjūčio ir rugsėjo mėnesiais Vilniuje, 

Europos socialinio fondo agentūroje 

(Gynėjų g. 16, Verslo centro „Vertas“ 2 

aukštas).

Į konsultacijas kviečiame registruotis 

iš anksto telefonu 8 659 80 754  arba el. 

paštu agne.buividaviciute@esf.lt. 

Išsamią informaciją apie konsultacijas 

rasite čia.

jų mokymai pameistrystės forma, kva-

lifikacijai arba jos daliai įgyti bei moky-

mai kvalifikacijai tobulinti darbo vietoje. 

Iš viso pagal šią priemonę bus įgyven-

dintas 21 projektas. Pameistrystės forma 

darbuotojus rengs 2 finansavimą gavu-

sios įmonės, likę 19 projektų vykdytojų 

kartu su partneriais darbuotojų kvalifi-

kaciją kels mokydami juos darbo vietoje.

Projektai bus įgyvendinami aštuonio-

se Lietuvos apskrityse: po 6 – Vilniaus 

ir Kauno apskrityse, 3 – Klaipėdos aps-

krityje, 2 – Marijampolės apskrityje, po 1 

projekto vykdytoją –  Šiaulių, Panevėžio, 

Alytaus ir Utenos apskrityse.

Daugiau informacijos rasite čia.

Vis dėlto neplaninių patikrų rezultatai 

neatitinka lūkesčių: tik šiek tiek daugiau 

nei pusėje patikrintų projektų veiklos 

vyksta taip sklandžiai, kaip turėtų, jose 

dalyvauja tik apie pusė numatytų tiksli-

nės grupės atstovų.

Dėl šių priežasčių inicijavome Projek-

tų administravimo ir finansavimo tai-

syklių pakeitimą, kuris įsigaliojo nuo 

2019 m. birželio 25 d.   Nuo šiol, vado-

vaujantis taisyklėmis, informacija apie 

neplaninių patikrų rezultatus (nurodant 

projekto vykdytojo pavadinimą, projek-

to pavadinimą, juridinio asmens ar ki-

tos organizacijos, atsakingų už tikrintos 

veiklos organizavimą ir (ar) vykdymą, 

pavadinimą, veiklų vykimo ar nevyki-

mo faktą patikros metu ir, jei reikia, kitą 

informaciją) galės būti viešai skelbiama 

svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

Planuojame   nuo 2019 m. rugpjūčio 

1 d. svetainėse www.esinvesticijos.lt ir 

www.esf.lt skelbti visų neplaninių pati-

krų rezultatus. Informaciją planuojame 

atnaujinti kas mėnesį ir skelbti: 

ES investicijų svetainėje: 

https://www.esinvesticijos.lt/lt/rezul-
tatai-ir-statistika/patikros-vietoje

Agentūros svetainėje: 

https://www.esf.lt/lt/igyvendinu-esf- 
projekta/projektu-patikros/neplani-
nes-patikros/141

Tikimės, kad viešai skelbiama informa-

cija prisidės prie didesnio skaidrumo ir 

atvirumo.

žaidimų programų kūrėjais, progra-

muotojais, inžinieriais programuoto-

jais, programinės įrangos testuotojais, 

duomenų bazių programuotojais.

Bus finansuojamos mokymo organi-

zavimo ir vykdymo paslaugų išlaidos 

bei mokytų darbuotojų įdarbinimo 

organizavimo išlaidos, t. y. paslaugų 

išlaidos, kai perkama įdarbinimo or-

ganizavimo paslauga arba pareiškėjo 

darbuotojų darbo užmokestis, kai įdar-

binimą organizuoja pareiškėjas.

Iš viso pagal šį kvietimą numatyta skirti 

lėšų suma siekia 4 mln. eurų. Paraiškas 

galima teikti iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

Daugiau informacijos apie galimus pa-

reiškėjus ir kvietimo sąlygas kviečiame 

skaityti čia.
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