Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
II SKYRIUS
VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

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), kultūros
darbuotojų ir asmenų, veikiančių kultūros sektoriuje, kompetencijos ir kvalifikacijos
tobulinimas;
1.3.6. gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas, gydytojų rezidentų etapinių
(pakopinių) kompetencijų modelio kūrimas ir diegimas.
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;
1.5.6 viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) teikiantys viešąsias
paslaugas.
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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.
Reikalavimas dėl mokymų nefinansavimo 55–64 metų asmenims netaikomas kultūros
darbuotojų ir asmenų, veikiančių kultūros sektoriuje, kompetencijos ir kvalifikacijos
tobulinimui.
Pagal 1.3.6 papunktyje nurodytą remiamą veiklą finansuojami gydytojų mokymai ir
nefinansuojami kitų sveikatos priežiūros specialistų (ne gydytojų) mokymai. Reikalavimas, kad
nefinansuojami kitų sveikatos priežiūros specialistų (ne gydytojų) mokymai nėra taikomas
gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelio kūrimui ir diegimui.
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

6692

Skaičius

75

216

Skaičius

1266

12580
12880

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
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Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų lėšos –
iki

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

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
33 786 603
1 126 263
492 653
492 653
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
694 360
73 737
0
0
0
0
0
3 590 561
3. Iš viso
34 480 963
1 200 000
492 653
492 653
0
0
0
37 377 164
TRISDEŠIMTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 09.4.2-ESFA-K-737 „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ DARBUOTOJŲ
KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“
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. viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir
sveikatos paslaugas) kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. profesinio mokymo įstaigos;
1.4.2. aukštosios mokyklos;
1.4.3. viešųjų paslaugų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos
paslaugas) teikėjai.
1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba)
teikiantys viešąsias paslaugas.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
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
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Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
Tarpinė reikšmė
rodiklio
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio
kodas
31 d.
R.N.707
„Mokymosi visą
Procentai
8
gyvenimą lygis 25–
64 metų amžiaus
grupėje“
P.S.405
„Asmenys, kurie
Skaičius
250
dalyvavo ESF
veiklose, skirtose
mokytis pagal
neformaliojo
švietimo programas“

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31
d.
12

2500

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
Iš viso – Respublikos Savivaldybės
Kitos
biudžeto
Privačios
ne
mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos – iki
lėšos
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
0
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
2 896 201
0
89 573
89 573
0
0
0
3. Iš viso
2 896 201
0
89 573
89 573
0
0
0

