LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA
2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

V SKYRIUS
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO
PRIEMONĖS (TOLIAU ŠIAME SKYRIUJE – PRIEMONĖ)
„TREČIASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 09.4.3-ESFA-K-814 „KOMPETENCIJOS LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti dirbančių žmogiškųjų
išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. mokymų, skirtų sektorinėms kompetencijoms ugdyti, rengimas įmonėse;
1.3.2. darbo veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo kvalifikacijų posistemės sukūrimas.
1.3.3. mokymų, skirtų suteikti kompetencijų, reikalingų profesijoms, kurioms būtina aukšta
profesinė kvalifikacija, ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, rengimas
įmonėse.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. verslo asociacijos;
1.4.2. prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
1.4.3. klasterio koordinatoriai;
1.4.4. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar)
inovacijų paramos paslaugas;
1.4.5. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių
konkurencingumo didinimo paslaugas;
1.4.6. viešosios įstaigos, kurių viena iš veiklų yra investicinės aplinkos gerinimas;
1.4.7. skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos
skaitmeninių inovacijų diegimo srityje;
1.4.8. juridiniai asmenys, pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį atstovaujantys įmonių
konsorciumui.
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
Papildomi reikalavimai netaikomi.

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
rodiklio
kodas
„Sėkmingai mokymus baigusių asmenų,
kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne
daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo
ESF veiklose“
„Apmokyti investicijas gavusių labai
mažų, mažų ir vidutinių įmonių
darbuotojai“
„Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF
mokymuose, suteikiančiuose
kvalifikaciją arba kompetenciją“
„Sukurti dokumentų, reglamentuojančių
sektoriaus aukšto meistriškumo
kvalifikacijas, rinkiniai“
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Matavimo
vienetas

Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)

Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
Lietuvos
Savivaldymažiau kaip Respublikos
bės
Kitos
Privačios
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
22 639 481
0
14 865 072
0
0
0
14 865 072
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
22 639 481
0
14 865 072
0
0
0
14 865 072“.

