Lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
I SKYRIUS
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
(TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO
PRIEMONĖS (TOLIAU – PRIEMONĖ)
PIRMASIS SKIRSNIS
PIRMASIS SKIRSNIS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR. 01.1.1-CPVA-V-701 „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR
INOVACIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR INTEGRACIJA Į EUROPINES
INFRASTRUKTŪRAS
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai
kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo“
įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas;
1.3.2. mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų
ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas;
1.3.3. MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų duomenų bazių,
saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas;
1.3.4. informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET);
1.3.5. ekscelencijos centrų ir paralelinių laboratorijų infrastruktūros tobulinimas sumanios
specializacijos kryptyse;
1.3.6. įsijungimas į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI) bei atviros prieigos
MTEP infrastruktūros, kuri reikalinga dalyvavimui tarptautinėse ar regioninėse mokslinių tyrimų
iniciatyvose, atnaujinimas, kūrimas ir plėtra;
1.3.7. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros atnaujinimo 2-ąjį
etapą;
1.3.8. MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. mokslo ir studijų institucijos;
1.4.2. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija;
1.4.3. VšĮ „Mokslo ir inovacijų sklaidos centras.
1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys.“
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
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4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.301
„Išorės vartotojai iš ūkio
Skaičius
subjektų, pasinaudoję
atnaujinta atviros prieigos
MTEPI infrastruktūra“
P.B.225
„Tyrėjų, dirbančių
Visos darbo
pagerintoje tyrimų
dienos
infrastruktūros bazėje,
ekvivalentai
skaičius“
P.S.301
„Tarptautinės MTEPI
Skaičius
infrastruktūros, kurių
narė yra Lietuva“
P.S.302
„Privataus sektoriaus
Skaičius
tyrėjų, pasinaudojusių
pagerinta MTEPI
infrastruktūros baze,
skaičius“
P.N.718
„Mokslo ir studijų
Skaičius
institucijos, kuriose pagal
veiksmų programą ERPF
lėšomis atnaujinta
MTEPI infrastruktūra“
P.N.733
„Sukurta integruota
Skaičius
informacinė ir
komunikacinė sistema“
P.N.734
„Sukurtos laboratorijos
Skaičius
mokiniams“
P.N.735
„Mokslo ir studijų
Skaičius
institucijos, kurioms
įrengta 10 Gbps
greitaveikos interneto
prieiga“
P.N.736
„Sukurtas mokslo ir
Skaičius
technologijų
populiarinimo centras“
R.N.743
„Pateiktos paraiškos
Skaičius
dalyvauti tarptautinėse ar
regioninėse mokslinių
tyrimų iniciatyvose“

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
1630

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
3000

80

355

0

4

0

95

1

13

1

1

0

12

0

28

0

1

0

14
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
ES struktūrinių
Respublikos
fondų
Lietuvos
valstybės
lėšos – iki
Respublikos Savivaldybės
Kitos
biudžeto
Iš viso – ne
Privačios
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos – iki mažiau kaip
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
168 459 886
0
8 007 142
0
0
8 007 142
0
172 924 886
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
134 400
0
0
0
0
0
0
419 400
3. Iš viso
168 594 286
0
8 007 142
0
0
8 007 142
0
173 344 286
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II SKYRIUS
VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
TREČIASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 09.2.1-ESFA-V-706 „ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS
SISTEMŲ SUKŪRIMAS“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti mokinių ugdymo
pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo
vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė;
1.3.2. bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra (mokinių pasiekimų
vertinimas);
1.3.3. ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo
stebėsenos tobulinimas.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;
1.4.2. Nacionalinis egzaminų centras;
1.4.3. Švietimo informacinių technologijų centras;
1.4.4. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Europos socialinio fondo agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.383

„Pagal veiksmų programą
ESF finansavimą ugdymo
kokybei gerinti gavusių
mokyklų, kurių mokinių
ugdymo pasiekimai
pagerėjo, dalis“

Procentai

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
0

Galutinė
reikšmė 2023
m. gruodžio 31
d.
70

5
P.S.381

P.S.382

P.N.728

„Mokyklos, kuriose gavus
pagal veiksmų programą
ESF finansavimą ugdymo
kokybei gerinti įdiegtos
mokinių kompetencijų
vertinimo ar įsivertinimo
sistemos“
„Švietimo įstaigų
darbuotojai, kurie dalyvavo
ESF veiklose, skirtose
mokytis pagal neformaliojo
švietimo programas“
„Pagal veiksmų programą
ESF finansavimą ugdymo
kokybei gerinti gavusios
mokyklos“

Skaičius

0

150

Skaičius

0

1782

Skaičius

0

150

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
ES
Lietuvos
struktūrinių Respublikos
Lietuvos
fondų
valstybės
Iš viso – ne Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
lėšos – iki
biudžeto
mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
lėšos – iki
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
7 509 361
0
0
0
0
0
0
7 909 361
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
7 509 361
0
0
0
0
0
0
7 909 361
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KETVIRTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 09.2.2-ESFA-V-707 „ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI
POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sumažinti anksti iš
švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“
įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. gabių ir talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas;
1.3.2. mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos
įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų kvalifikacijos dirbti su
įvairiomis specialiųjų ugdymo poreikių mokinių grupėmis tobulinimas;
1.3.3. priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti
anksti ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;
1.4.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Europos socialinio fondo agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Pagal 1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas gabių vaikų paieškos ir atpažinimo
metodikų adaptavimas, kuris buvo finansuotas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės „Gabių vaikų
ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ lėšomis.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.384
„Mokyklos nelankančių
Procentai
mokinių dalies
sumažėjimas mokyklose,
kurios pagal veiksmų
programą ESF lėšomis
įgyvendino ankstyvojo
pasitraukimo iš mokyklos
prevencijos bei
kompensacijos priemones“

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
0

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
2
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R.N.701

P.S.382

P.S.383

P.N.701

P.N.702

P.N.714

„Dalis ESF lėšomis
švietimo pagalbą gavusių
mokinių, kurie buvo
perkelti į kitą klasę ar
baigė formaliojo švietimo
programą“
„Švietimo įstaigų
darbuotojai, kurie dalyvavo
ESF veiklose, skirtose
mokytis pagal
neformaliojo švietimo
programas“
„Mokiniai, kuriems pagal
veiksmų programą ESF
lėšomis buvo suteikta
švietimo pagalba“
„Mokiniai, įtraukti į žinias
apie mokslą ir
technologijas gilinančią
veiklą“
„Mokyklos, kurios pagal
veiksmų programą ESF
lėšomis įgyvendino
ankstyvojo pasitraukimo iš
mokyklos prevencijos bei
kompensacijos priemones

Procentai

0

80

Skaičius

76

880

Skaičius

253

1672

Skaičius

0

600

Skaičius

0

84

„Mokyklų, kuriose pagal
veiksmų programą ESF
lėšomis teikiama švietimo
pagalba, skaičius“

Skaičius

0

34

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso –
ne mažiau
kaip

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
11 332 901
0
241 847
241 847
0
0
0
14 032 901
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Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso –
ne mažiau
kaip

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
3. Iš viso
11 332 901
0
241 847
241 847
0
14 032 901

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

0

0

0

0

PENKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 09.3.1-ESFA-V-708 „STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties
darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba studentams iš socialiai jautrių, socialinės
atskirties, mažai atstovaujamų grupių;
1.3.2. studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams.
1.4. Galimas pareiškėjas: Valstybinis studijų fondas.
1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Europos socialinio fondo agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
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6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.N.702
„Socialiai jautrių,
Procentai
socialinės atskirties ir
mažai atstovaujamų
grupių studentų, gavusių
tikslinę išmoką studijų
prieinamumui gerinti,
dalis“
P.N.745
„Studentai, kuriems pagal Skaičius
veiksmų programą ESF
lėšomis buvo
kompensuota studijų
kaina“
P.N.746
„Studentai, kuriems buvo Skaičius
skirta socialinė stipendija“
P.S.387
„Socialiai jautrių,
Skaičius
socialinės atskirties ir
mažai atstovaujamų
grupių studentai, kuriems
buvo skirta tikslinė
išmoka studijų
prieinamumui gerinti“

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
0

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
0,88

0

2000
2500

0

3000
5000
1000

200

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas
ES struktūrinių fondų
lėšos – iki
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Iš viso – ne Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
25 702 154*
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
25 702 154*
0
0
0
0
0
0
* šios priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti Veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
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administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti
skiriamas lėšas 1,44 procento.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 09.4.2-ESFA-V-715 „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO
PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas
mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra;
1.3.2. profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų bendrųjų,
kūrybinių, verslumo, pedagoginių ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, įskaitant rengimą darbui
su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis ir nauja įranga;
1.3.3. bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas;
1.3.4. švietimo vadovų ir švietimo bendruomenės lyderių gebėjimų vykdyti kokybinius
pokyčius švietimo įstaigų veikloje didinimas ir kokybės užtikrinimo procesų stiprinimas;
1.3.5. suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra (neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programų vykdymas regionuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimas);
1.3.6. gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas, rezidentūros studijų programų
atnaujinimas ir (ar) parengimas.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;
1.4.2. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras;
1.4.3. Ugdymo plėtotės centras;
1.4.4. Vilniaus universitetas;
1.4.5. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1 viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje;
1.5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
1.5.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias sveikatos priežiūros
paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų teikimo;
1.5.4. gydytojų profesinės draugijos;
1.5.5. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Europos socialinio fondo agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Pagal 1.3.5 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojami mokymai 55–64 metų asmenims.
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Pagal 1.3.6 papunktyje nurodytą remiamą veiklą finansuojami gydytojų mokymai ir
nefinansuojami kitų sveikatos priežiūros specialistų (ne gydytojų) mokymai.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.392

R.N.707

P.S.382

P.S.404

P.S.405

„Asmenų, kurie įgijo
valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją po dalyvavimo
ESF veiklose, dalis“
„Mokymosi visą gyvenimą
lygis 25–64 metų amžiaus
grupėje“
„Švietimo įstaigų
darbuotojai, kurie dalyvavo
ESF veiklose, skirtose
mokytis pagal neformaliojo
švietimo programas“
„Asmenys, kurie dalyvavo
ESF veiklose, skirtose
mokytis pagal formaliojo
švietimo programas ar
modulius“
„Asmenys, kurie dalyvavo
ESF veiklose, skirtose
mokytis pagal neformaliojo
švietimo programas

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.

Procentai

0

80

Procentai

6

12

Skaičius

920

4600

Skaičius

75

210

Skaičius

1266

12580“

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
Lietuvos
struktūrinių
Respublikos
fondų lėšos –
valstybės Iš viso – ne
iki
mažiau
biudžeto
kaip
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
25 920 991*
0
492 653 492 653
0
0
0
33 426 631
1 126 263
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Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
Lietuvos
struktūrinių
Respublikos
fondų lėšos –
valstybės Iš viso – ne
iki
mažiau
biudžeto
kaip
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
694 360
73 737
3. Iš viso
25 920 991*
0
492 653
492 653
0
0
0
34 120 991
1 200 000
* šios priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti Veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ administruojamoms
priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 1,83 procento.
DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 09.2.1-ESFA-V-727 „MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS “
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti mokinių ugdymo
pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. ilgalaikis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir naujų specialistų pritraukimas į
švietimo ir švietimo pagalbos veiklą;
1.3.2. mokytojų alternatyvių veiklos formų skatinimas.
1.4. Galimas pareiškėjas: Ugdymo plėtotės centras.
1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Europos socialinio fondo agentūra.
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5.
Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
Tarpinė reikšmė
rodiklio
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio
kodas
31 d.
R.S.392
„Asmenų, kurie įgijo Procentai
0
valstybės
pripažįstamą
kvalifikaciją po
dalyvavimo ESF
veiklose, dalis“
R.N.712
„30–49 metų
Procentai
56
amžiaus mokytojų ir
dėstytojų dalis“
P.S.382
„Švietimo įstaigų
Skaičius
137
darbuotojai, kurie
dalyvavo ESF
veiklose, skirtose
mokytis pagal
neformaliojo
švietimo programas“
P.S.404
„Asmenys, kurie
Skaičius
0
dalyvavo ESF
veiklose, skirtose
mokytis pagal
formaliojo švietimo
programas ar
modulius“
P.N.747
„Studentai, kuriems Skaičius
0
buvo skirta tikslinė
stipendija“

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31
d.
80

61

1371

500

1200

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Iš viso –
Respublikos Savivaldybės
Kitos
ne
Privačios
valstybės
biudžeto
viešosios
mažiau
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
kaip
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
7 682 400*
0
116 445
116 445
0
0
0

Lietuvos
ES struktūrinių
Respublikos
fondų
valstybės
lėšos – iki
biudžeto
lėšos – iki
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Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Iš viso –
Respublikos Savivaldybės
Kitos
ne
Privačios
valstybės
biudžeto
viešosios
mažiau
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
kaip
lėšos
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
7 682 400*
0
116 445
116 445
0
0
0
* šios priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti Veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti
skiriamas lėšas 0,24 procento.
Lietuvos
ES struktūrinių
Respublikos
fondų
valstybės
lėšos – iki
biudžeto
lėšos – iki

TRISDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 09.2.1-ESFA-V-719 „KOKYBĖS KREPŠELIS“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti mokinių ugdymo
pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį.
1.4. Galimas pareiškėjas – Ugdymo plėtotės centras.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;
1.5.2. savivaldybių administracijos;
1.5.3. viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Europos socialinio fondo agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
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6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
Tarpinė reikšmė
rodiklio
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio
kodas
31 d.
P.N.728
„Pagal veiksmų programą Skaičius
0
ESF finansavimą
ugdymo kokybei gerinti
gavusios mokyklos“
R.S.383

„Pagal veiksmų programą Procentai
ESF finansavimą
ugdymo kokybei gerinti
gavusių mokyklų, kurių
mokinių ugdymo
pasiekimai pagerėjo,
dalis“

0

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
180

70

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
Lietuvos
valstybės
Iš viso – Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
biudžeto
ne mažiau valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
lėšos – iki
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
12 156 600*
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
12 156 600*
0
0
0
0
0
0
* šios priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti Veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ administruojamoms priemonėms,
finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 3,23 1,67 procento.
ES struktūrinių
fondų
lėšos – iki

