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Kviečia į individualius  mokymus-kon-

sultacijas būsimus pareiškėjus, ketinan-

čius teikti paraiškas pagal priemonę 

Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir ne-

formaliojo mokymosi galimybių plėtra“. 

Priemonės projektų finansavimo sąly-

gų aprašą galite rasti čia.
 
Konsultacijų metu pareiškėjai bus kon-

sultuojami paraiškos pildymo ir paren-

Kviečiame teikti pa-
raiškas pagal priemonę 
„Praktinių įgūdžių 
įgijimo rėmimas ir 
ska tinimas“

Individualūs mokymai- 
konsultacijos priemo-
nės „Formaliojo ir ne-
formaliojo mokymosi 
galimybių plėtra“ 
pareiškėjams

Kartu su Švietimo, mokslo ir sporto mi-

nisterija kviečiame profesinio mokymo 

įstaigas ir profesinio mokymo įstaigų 

asociacijas teikti paraiškas pagal prie-

monę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmi-

mas ir skatinimas“.

Europos socialinio fondo agentūros 

specialistai sausio mėnesį atliko 71 ne-

planinę ESF projektų patikrą. Patikros 

vietoje, apie kurias projekto vykdytojas 

nebuvo informuotas iš anksto, atlieka-

mos siekiant nustatyti, ar projektų vei-

klos vyksta taip, kaip suplanuota, ir už-

kirsti kelią galimai projekto rizikai.

Atlikus neplanines patikras buvo nu-

statyta, kad 33 projektų veiklos buvo 

vykdomos taip, kaip suplanuota, 27 

veiklos nevyko, o neatitikimai (pavyz-

džiui, veikloje dalyvavo mažiau dalyvių 

nei buvo planuota, nebuvo pildomas 

Tęsdami  bendradarbiavimą su Mamų 

unijos fondu pirmąjį metų mėnesį vėl 

kartu aplankėme mažuosius ligonius ir 

jų artimuosius Santaros klinikų  Onko-

hematologijos skyriuje.

Šį kartą apsilankymas buvo išskirtinai 

gyvas ir jaukus! Pradžioje visi linksmai 

ir smalsiai stebėjo rankų šešėlių teatro 

Neplaninių projektų 
patikrų rezultatai

Vaikus Santaros klini-
kose šį kartą aplankė-
me kartu su šešėlių 
teatro aktorėmis

dalyvių sąrašas ir pan.) užfiksuoti 11 

vykdomų veiklų.

Rugpjūčio–sausio mėnesiais iš viso 

buvo atliktos 284 neplaninės projektų 

patikros.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d., įsigaliojus 

Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių pakeitimui, svetainėse  www.
esinvesticijos.lt  ir  www.esf.lt  skelbia-

me visų neplaninių patikrų rezultatus.

   

Tikimės, kad viešai skelbiami neplani-

nių patikrų rezultatai padės užtikrinti 

skaidrų bei tinkamą ES investicijų lėšų 

panaudojimą projektų finansavimui.
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Nuoroda į sausio mėnesio 
 neplaninių projektų 
 patikrų rezultatus

„Budrugana Lietuva“ meistrišką pasiro-

dymą, o jau po jo savo rankomis  įvai-

riausius šešėlius bandė daryti tiek vai-

kai, tiek jų tėveliai, tiek darbuotojai!

 

Kiek smagaus juoko, kiek sėkmin-

gų bandymų rankomis  išgauti mielos, 

linksmai judančios meškos, kuri moka 

valgyti cukraus vatą, apsikabinti ir net 

šokti, šešėlį! Viso to mokė ir demonstra-

vo linksmosios meistrės iš rankų šešėlių 

teatro „Budrugana Lietuva“ (Budru
ganaLithuania), o tuo pačiu metu ge-

roji cukraus vatos fėja Helena (vaiku
dziaugsmas) vaišino visus vyšnių sko-

nio debesėliais ir dovanojo vaikams žė-

rinčias balionų žvaigždes.

Šios priemonės tikslas – padidinti pro-

fesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį 

darbo rinkos poreikiams ir patrauklu-

mą, remiant ir skatinant praktinių įgū-

džių įgijimą darbo vietoje ir sektorinia-

me praktinio mokymo centre.

Daugiau nei 1,3 mln. eurų bus skiriama 

profesinio mokymo įstaigų mokinių 

praktiniam mokymui darbo vietoje.

Paraiškas kviečiame teikti nuo 2020 m. ko-

vo 3 d. iki 2020 m. gegužė  29 d. 15:00 val.
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Nuoroda į išsamią 
 kvietimo informaciją

gimo, išlaidų tinkamumo, remiamų 

veiklų, stebėsenos rodiklių, paraiškų 

teikimo ir vertinimo proceso klausi-

mais. 
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Išsami informacija 
 apie konsultacijas
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