LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V639 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-V-726 PRIEMONĖS „UGDYMO
TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS
IR DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2022 m. liepos 14 d. Nr. V-1153
Vilnius
Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 21
d. įsakymą Nr. V-639 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726
priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų
mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas nauja
redakcija nedėstomas):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-V-726 PRIEMONĖS „UGDYMO
TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS
IR DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu
Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,
t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726
priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).“
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2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo
organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą:
2.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 16 183 469,20 (šešiolikos
milijonų vieno šimto aštuoniasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt devynių eurų 20 ct)
Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.“
2.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas yra Nacionalinė švietimo agentūra.“
2.3. Pakeičiu 19.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.2. projektais, planuojamais pagal Aprašo 9.2 papunktyje numatomą finansuoti veiklą,
turi būti siekiama produkto rodiklio „Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382). Kai
įgyvendinamas projektas pagal 9.2.1 papunktį, minimali siektina reikšmė – 500 asmenų. Kai
įgyvendinamas projektas pagal 9.2.2 papunktį, minimali siektina reikšmė – 2 035 asmenys;“
2.4. Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.3. projektais, planuojamais pagal Aprašo 9.3 papunktyje numatomą finansuoti veiklą,
turi būti siekiama:
19.3.1. kai įgyvendinamas projektas pagal 9.3.1 papunktį, produkto rodiklio „Pagal
veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“ (rodiklio kodas
P.N.728). Minimali siektina reikšmė – 10 mokyklų;
19.3.2. produkto rodiklio „Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382). Kai
įgyvendinamas projektas pagal 9.3.1 papunktį – 375 asmenys, kai įgyvendinamas projektas pagal
9.3.2 papunktį, minimali siektina reikšmė – 375 asmenys.“
2.5. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Aprašo 19.3.1 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio
skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 19.1, 19.2,
19.3.2, papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas
Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.“
2.6. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„27. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:
27.1. pagal Aprašo 9.1 papunktyje remiamą veiklą 3 557 931,33 Eur (trys milijonai penki
šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt vienas euras 33 ct);
27.2. pagal Aprašo 9.2 papunktyje remiamas veiklas:
27.2.1. 486 039,15 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt devyni eurai
15 ct), kai įgyvendinamas projektas pagal 9.2.1 papunktį. Projekto pareiškėjas ir (ar) partneris turi
prisidėti savo lėšomis: 17 732,00 Eur (septyniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt du eurai 00
ct);
27.2.2. 8 048 915,72 Eur (aštuoni milijonai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai
penkiolika eurų 72 ct), kai įgyvendinamas projektas pagal 9.2.2 papunktį. Projekto pareiškėjas ir (ar)
partneris turi prisidėti savo lėšomis: 176 471,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai
keturi šimtai septyniasdešimt vienas euras 00 ct);
27.3. pagal Aprašo 9.3 papunktyje remiamas veiklas:
27.3.1. 2 543 043,00 Eur (du milijonai penki šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai
keturiasdešimt trys eurai 00 ct), kai įgyvendinamas projektas pagal 9.3.1 papunktį. Projekto
pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti savo lėšomis: 57 498,00 Eur (penkiasdešimt septyni
tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 00 ct);
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27.3.2. 1 547 540,00 Eur (vienas milijonas penki šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai
penki šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct), kai įgyvendinamas projektas pagal 9.3.2 papunktį. Projekto
pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti savo lėšomis: 31 582,00 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis
penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai 00 ct).“
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

SUDERINTA
Europos socialinio fondo agentūros
2022 m. birželio 30 d. raštu Nr. SB-2022-00408
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