
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Europos socialinio fondo agentūra pra-

deda vykdyti labiausiai skurstantiems 

Lietuvos gyventojams skirtų higienos 

prekių pirkimą. Šiuo viešuoju pirkimu 

planuojama įsigyti ir 2018 m. gyven-

Diskutuoti apie projektų iššūkius, pa-

mokas, lūkesčius bei vertę lapkričio 10 

dieną rinkosi 9 veiksmų programos 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didini-

mas“ projektų įgyvendintojai, renginį 

moderavo Rytis Juozapavičius. 

Džiaugiamės, kad diskusija išryškino 

išties įvairias nuomones bei požiū-

rius, bendro konstruktyvaus dialogo 

lūkesčius. Dalyvių žodžiais tariant, di-

džiausia šio renginio nauda yra ta, kad 

kiekvienam buvo sudaryta galimybė 

išsakyti savo nuomonę ir išgirsti kito, 

matyti, kad visų iššūkiai vykdant pro-

jektus panašūs, atkreipti dėmesį ne tik 

į projektų vykdymo aspektus, bet ir į 

projekto turinio vertę.

Europos socialinio fondo agentūra 

2017 m. lapkričio 28 d. Kaune, vieš-

butyje „Europa Royale Kaunas“ (Miško 

g. 11) organizuoja seminarą projektų 

vykdytojams, įgyvendinantiems pro-

jektus pagal priemonę ,,Kompleksinės 

Pradedamas labiau-
siai skurstantiems 
asmenims skirtų 
higienos prekių ir jų 
tiekimo pirkimas

Įvyko antroji diskusija 
„Ką daryti, kad mūsų 
projektai sukurtų kuo 
daugiau vertės?“

Kviečiame į seminarą 
priemonės ,,Komplek-
sinės paslaugos 
šeimai“ projektų 
vykdytojus

tojams išdalinti skalbimo priemonių, 

muilo, šampūno, dantų pastos ir dantų 

šepetėlių.

Kiekviena iš penkių higienos prekių 

nepasiturintiems bus dalinama du kar-

tus per metus,   todėl pirkimas suskai-

dytas į dešimt pirkimo dalių. Siekiant 

suteikti vienodas galimybes pirkimo 

konkurse dalyvauti smulkaus bei vidu-

tinio verslo įmonėms ir tiekėjams, bus 

sudarytos sąlygos teikti pasiūlymą dėl 

vienos, kelių arba visų pirkimo dalių.  

Daugiau informacijos kviečiame skai-

tyti čia.

paslaugos šeimai“. Į renginį kviečiame 

registruotis šių savivaldybių adminis-

tracijos atstovus: Kalvarijos, Kauno 
miesto, Tauragės rajono, Raseinių 
rajono, Šakių rajono, Kretingos rajo-
no, Mažeikių rajono, Prienų rajono, 
Druskininkų savivaldybės, Kėdainių 
rajono ir Elektrėnų. Seminare bus kal-

bama apie Europos socialinio fondo 

finansuojamų projektų įgyvendinimo 

reikalavimus: bendruosius projektų 

reikalavimus, išlaidų tinkamumą, do-

kumentų pildymą, viešinimo reikala-

vimus ir kt.

Daugiau informacijos apie renginį 

kviečiame skaityti čia.

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/naujienos/pradedamas-labiausiai-skurstantiems-asmenims-skirtu-higienos-prekiu-ir-ju-tiekimo-pirkimas-2018-metams/336
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/naujienos/kvieciame-i-seminara-priemones-kompleksines-paslaugos-seimai-projektu-vykdytojus/335

