
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Lieka paskutinis mėnuo teikti paraiškas 

pagal priemonę „Parama socialiniam 

verslui“. Paraiškos gali būti teikiamos iki 

2019 m. rugsėjo 20 d. Socialinio vers-

Rugpjūčio 22-ąją Europos socialinio 

fondo agentūra minėjo savo 17-os me-

tų sukaktį.

 

Savo istoriją pradėjusi nuo 5 žmonių, 

šiandien agentūra buria jau arti dvie-

jų šimtų žmonių ir yra didžiausią ESF 

projektų  administravimo patirtį turin-

ti institucija.

Sustabdytas priemo-
nės 09.4.3-ESFA-K-814 
„Kompetencijos LT“ 
kvietimas teikti 
paraiškas Nr. 3

Paraiškų pagal prie-
monę „Parama socia-
liniam verslui“ lau-
kiame iki 2019 m. 
rugsėjo 20 d.

Europos socialinio 
fondo agentūra mi-
nėjo 17 gimtadienį

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerija keičia 9 priori-

teto „Visuomenės švietimas ir žmo-

lo projektams įgyvendinti numatoma 

skirti iki 2,89 mln. Eur Europos sociali-

nio fondo lėšų.

Socialinis verslas yra orientuotas į soci-

alinės vertės kūrimą, taigi tikimės, kad 

inicijuojami projektai skatins socialinio 

verslo pradžią ir konkrečiai bendruo-

menei reikalingų paslaugų ar prekių, 

padėsiančių spręsti konkrečią socialinę 

problemą, kūrimąsi ir plėtrą.

Daugiau informacijos apie kvietimo są-

lygas rasite čia.

Agentūros kolektyvas darbuojasi tam, 

kad Lietuvai skirtos ESF investicijos 

būtų prasmingai ir tinkamai panau-

dotos, kad labiausiai skurstančius Lie-

tuvos gyventojus pasiektų pagalba 

maisto produktais, būtų sprendžiamos 

prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

problemos. 

Šiandien džiaugiamės tiek išaugusia 

darbuotojų kompetencija bei profesio-

nalumu, tiek ir įkvepiančiais projektų 

rezultatais. 

Ačiū, kad jau 17 metų esate kartu!

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2014 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 1K-316 

patvirtintų „Projektų administravimo 

ir finansavimo taisyklių“ 80-82 punk-

tais, Lietuvos Respublikos ekonomikos 

ir inovacijų ministerija ir viešoji įstaiga 

Europos socialinio fondo agentūra nu-

statyta tvarka paskelbs pakeistus kvieti-

mo dokumentus. 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas 

bus pratęstas 40 dienų nuo atnaujinto 

kvietimo teikti paraiškas paskelbimo.

giškųjų išteklių potencialo didinimas“ 

09.4.3-ESFA-K-814 priemonės „Kompe-

tencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašą Nr. 3, patvirtintą 2019 m. liepos 24 

d. Nr. 4-443, todėl sustabdytas kvietimas 

teikti paraiškas Nr. 3.

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/noriu-teikti-paraiska/paskelbti-konkursiniai-kvietimai/59/k35

