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Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę
„Parama socialiniam
verslui“ Alytaus
apskrityje
Kartu su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečiame teikti paraiškas finansuoti projektus
pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos
priemonę Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“.
Vadovaujantis Projektų finansavimo
sąlygų aprašo 12 punktu, paskelbus pirmąjį kvietimą teikti paraiškas Alytaus
apskrityje nebuvo finansuotinų pro-

jektų, todėl šis – antrasis – kvietimas
skelbiamas tik Alytaus apskrityje. Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų
aprašo 8 punktu, Alytaus apskrityje bus
finansuojamas vienas projektas.
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Paraiškas teikti galima
iki 2020 m. kovo 23 d.

Šio kvietimo tikslas yra paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų bendruomenei reikalingas paslaugas ir (arba)
prekes, padėsiančias spręsti konkrečią
socialinę problemą, kūrimąsi ir plėtrą.
Iki 300 000 eurų ES investicijų bus
skirta socialinio verslo pradžios paskatoms bei socialinio verslo kūrimosi
skatinimo veikloms Alytaus apskrityje.
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Nuoroda į išsamesnę
informaciją.

rinimas tikslinėms gyventojų grupėms
įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius
sveikatos priežiūros modelius“.

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę
„Sveikatos priežiūros
kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius
sveikatos priežiūros
modelius“

!

Šio kvietimo tikslas yra atrinkti ir išbandyti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, kurie sudarytų sąlygas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
Šiuos modelius ateityje turėtų būti galima diegti nacionaliniu mastu.

Kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija kviečiame teikti paraiškas finansuoti projektus pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos
priežiūros kokybės ir prieinamumo ge-

Skelbiami gruodžio
mėnesio neplaninių
projektų patikrų
rezultatai
Europos socialinio fondo agentūros
specialistai gruodžio mėnesį atliko 53
neplanines ESF projektų patikras. Patikros vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto,
atliekamos siekiant nustatyti, ar projektų veiklos vyksta taip, kaip suplanuota,
ir užkirsti kelią galimai projekto rizikai.
Neplaninių patikrų metu buvo nustatyta, kad 18 projektų veiklų buvo
vykdomos taip, kaip suplanuota, 11 veiklų nevyko, o neatitikimai (pavyzdžiui,
veik
loje dalyvavo mažiau dalyvių nei

Paraiškas teikti galima
iki 2020 m. balandžio 7 d.

Pagal kvietimą teikiamiems projektams finansuoti planuojama skirti per
6 mln. eurų Europos socialinio fondo
investicijų.
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Nuoroda į išsamesnę
informaciją.

buvo planuota arba jų nebuvo, nebuvo
pildomas dalyvių sąrašas ir pan.) užfiksuoti 24 vykdomose veiklose.
Rugpjūčio-gruodžio mėnesiais iš viso
buvo atlikta 213 neplaninių projektų
patikrų.
Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d., įsigaliojus
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, svetainėse
www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt
skelbiame visų neplaninių patikrų rezultatus.
Tikimės, kad viešai skelbiami neplaninių patikrų rezultatai padės užtikrinti
skaidrų bei tinkamą ES investicijų lėšų
panaudojimą projektų finansavimui.
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Nuoroda į gruodžio mėnesio
neplaninių projektų patikrų
rezultatus.

Partnerystė nuo projekto idėjos iki rezultato –
naujo strateginio plano
akcentas
Europos socialinio fondo agentūra
darbuojasi jau aštuonioliktus metus ir
yra didžiausią patirtį Europos socialinio fondo investicinių projektų administravimo srityje sukaupusi organizacija Lietuvoje. Šiuos metus ji pradeda
turėdama naujų strateginių iššūkių ir
sieks tapti didžiausią vertę Lietuvai kuriančiu žmogiškųjų išteklių programų
ir projektų vystymo centru.
Vienas iš svarbiausių artimiausio laikotarpio tikslų bus pasiekti geresnių
rezultatų naudojant turimus išteklius,
t. y. sugaišti mažiau laiko administruojant kiekvieną projektą. Kad tai būtų
įmanoma, reikės tobulinti esamus procesus: taikyti jau pradėtą atrankinio
tikrinimo metodą, mažinti klaidingų
dokumentų pateikimo kiekį, kryptingai kelti individualius darbuotojų tikslus ir t. t.
Plėtodami savo veiklą žmogiškųjų išteklių programų srityje, 2020 m. planuojame vykdyti bandomąjį projektą,
skirtą Pažeidžiamų ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų socialinės įtrauk-

ties veiksmų planui įgyvendinti. Projektas sieks kokybiško pokyčio teikiant
paslaugas socialinėje srityje, kartu bus
mažinama administracinė našta, nes
planuojamas 1 projektas vietoje daug
smulkių, taip pat bus siekiama išlaidas
kompensuoti už pasiektus rezultatus.
Galvodami apie galutinį projekto naudos gavėją, ir toliau didelį dėmesį skirsime projektų įgyvendinimo metu
teikiamų paslaugų kokybei, todėl analizuosime duomenis ir teiksime siūlymus tiek projektų vykdytojams, tiek
atsakingoms institucijoms, kaip būtų
galima tą kokybę pagerinti.
Nuolat siekiame geresnės darbo su klientais kokybės, tačiau vykdyti projektų

priežiūros ir kontrolės funkciją, o kartu
būti partneriais savo projektų vykdytojams – pakankamai didelis iššūkis. Vis
dėlto šių dienų reikalavimai yra aukšti
ir norint užmegzti bei išlaikyti kokybišką santykį su klientu, nebepakanka tik gerai administruoti ar tinkamai
įvertinti projektą. Taigi siekdami šio
tikslo savo veiklą privalome tobulinti
įvairiais aspektais: tai ir geresnis skirtingų sričių projektų turinio išmanymas, individualių poreikių supratimas,
lankstumas, profesionalumas ir daugybė kitų. Partnerystė kartais ir nuo
projekto idėjos ar užuomazgos iki kokybiško jo įgyvendinimo ir rezultato –
tikslas, kurio sieksime.
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Nuoroda į Strateginį planą

