LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
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DVIDEŠIMT DEVINTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 09.4.1-ESFA-T-736 „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR
SKATINIMAS“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti profesinio ir
suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje;
1.3.2. asmenų, besimokančių formaliojo švietimo programose, praktinis mokymas
sektoriniame praktinio mokymo centre.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. profesinio mokymo įstaigos;
1.4.2. profesinio mokymo įstaigų asociacijos.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje;
1.5.2. privatieji juridiniai asmenys;
1.5.3. valstybės ir savivaldybės įmonės.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
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 įmonių darbuotojų
technologinių kompetencijų tobulinimas ir mokinių neformalus mokymas.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.390
„Mokinių, kurie pagal
Procentai
veiksmų programą ESF
lėšomis baigę
profesinio mokymo
programos dalį darbo

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
0

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
80

P.S.400

P.N.727

vietoje įgijo
kvalifikaciją, dalis“
„Mokiniai, kurie pagal
veiksmų programą ESF
lėšomis profesinio
mokymo programos
dalį mokėsi darbo
vietoje“
„Mokiniai, kurie pagal
veiksmų programą ESF
lėšomis mokėsi pagal
profesinio mokymo
programas
sektoriniame praktinio
mokymo centre“

Skaičius

0

10000

Skaičius

0

1900

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso –
ne
mažiau
kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
valstybės
biudžeto
lėšos
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
3 164 381

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso
3 164 381

