
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Siekiant nustatyti galimas rizikas ir jų 

neigiamą įtaką projekto rezultatams, jau 

projekto planavimo etape pareiškėjams 

rekomenduojame įvertinti rizikas bei 

sumažinti jų poveikį. Ne mažiau svarbu 

nuolatos stebėti projekto veiklų įgyven-

dinimą, identifikuoti galimas grėsmes 

Europos socialinio fondo agentūra nuo 

2018 m. sausio 2 d. veiksmų progra-

mą administruojančioms institucijoms 

pradeda teikti metodinę pagalbą ir kon-

sultacijas dėl supaprastintai apmokamų 

išlaidų dydžių (fiksuotųjų projekto išlai-

dų vieneto įkainių, fiksuotųjų projekto 

išlaidų sumų, fiksuotųjų projekto išlai-

dų normų) nustatymo reikalavimų ir šių 

dydžių taikymo. Agentūra taip pat ini-

cijuos ir atliks supaprastintai apmoka-

Pratęstas priemonės „Pameistrystė ir 

kvalifikacijos tobulinimas darbo vieto-

je“ antrojo kvietimo paraiškų pateikimo 

terminas – įmones, ketinančias inves-

tuoti į darbuotojų mokymus ir kvalifika-

cijos tobulinimą, paraiškas teikti kvie-

čiame iki 2018 m. vasario 1 d.

Paraiškas teikiančios įmonės galės pa-

sirinkti efektyviausią darbuotojų mo-

2014–2020 m. laikotarpiu didelis dė-

mesys skiriamas ES lėšomis finansuo-

jamų projektų administravimo proceso 

supaprastinimui. Viena iš priemonių, 

padėsiančių projektų vykdytojams len-

gviau ir paprasčiau įgyvendinti projek-

tus – supaprastintas išlaidų apmokėji-

mas. Tai projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų apmokėjimas, kai projekto vyk-

dytojui nereikia pateikti išlaidų pagrin-

dimo ir jų apmokėjimo įrodymo doku-

mentų. 

Agentūra atliko ty-
rimą, kurio metu 
nustatytos su ESF 
projektų specifika 
susijusios rizikos ir 
pasiūlytos  šių rizikų 
valdymo priemonės

Agentūra pradeda 
teikti metodinę pa-
galbą ir konsultacijas 
veiksmų programą 
administruojančioms 
institucijoms

Svarbi informacija 
įmonėms, ketinan-
čioms investuoti į 
darbuotojų mokymus 
ir kvalifikacijos 
tobulinimą

Naujas elektroninis 
leidinys pareiškėjams 
ir projektų vykdyto-
jams – „Supaprastini-
mų atmintinė“

ir jų poveikį, laiku reaguoti į pasikeitu-

sias aplinkybes ir projekto įgyvendini-

mo metu.

Agentūros užsakymu šiais metais buvo 

atliktas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti 

ESFA administruojamų projektų paraiš-

kose numatytų rizikų aktualumą ir su-

planuotų valdymo priemonių efektyvu-

mą. Atlikus tyrimą buvo nustatytos su 

projektų specifika susijusios rizikos bei 

pasiūlytos  rizikų valdymo priemonės, 

taip pat paruoštas elektroninis įrankis, 

kuriuo kviečiame naudotis pareiškėjus, 

planuojančius galimas projekto rizikas 

ir numatančius jų valdymo priemones, 

bei projektų vykdytojus, siekiančius 

efektyvaus rizikų valdymo.

Įrankį „Rizikos ir jų valdymo priemo-

nės“ galite parsisiųsti čia.

Europos socialinio fondo agentū-

ra pareiškėjams ir projektų vykdyto-

jams, planuojantiems rengti paraiš-

kas ar administruojantiems projektus, 

finan suojamus ESF lėšomis, parengė 

šių supaprastinimų taikymo atminti-

nę. Atmintinėje pateikta koncentruota 

informacija apie galimus supaprastin-

tų išlaidų apmokėjimo būdus, jų tai-

kymą rengiant paraiškas ir adminis-

truojant projektus. Ypatingas dėmesys 

rengiant atmintinę skirtas pavyz-

džiams, kurie padės planuojant pro-

jekto biudžetą paraiškoje, atsiskaitant 

už įgyvendintas veiklas ir patirtas iš-

laidas projekto administravimo etape. 

Supaprastinimų atmintinėje taip pat 

pateikti atsakymai į dažniausiai už-

duodamus klausimus pirmą kartą su-

sidūrus su supaprastintai apmokamo-

mis išlaidomis.

Supaprastinimų atmintinę galite rasti čia.

kymo formą – pameistrystę, kuri, įver-

tinta ir išpopuliarėjusi vakarų šalyse, 

pataruoju metu sparčiai žengia ir į Lie-

tuvą. Ši mokymosi forma leidžia dar-

buotojams greičiau mokytis, skatina jų 

motyvaciją ir didina darbuotojų pasiti-

kėjimą tiek savimi, tiek įmone, kurioje 

dirba. 

Šiems projektams planuojama skirti 

beveik 2,8 mln. eurų Europos socia-

linio fondo lėšų. Tikimasi, kad prie-

monė „Pameistrystė ir kvalifikacijos 

tobulinimas darbo vietoje“ leis ne tik 

pritraukti užsienio investicijas, bet ir 

sudarys sąlygas plėstis vietos verslui. 

Investicijos padidins darbo našumą ir 

suteiks daugiau galimybių kvalifikaci-

ją įgijusiems specialistams įsitvirtinti 

darbo rinkoje. 

Daugiau informacijos apie šį kvietimą 

galite rasti čia.

mų išlaidų dydžių nustatymo tyrimus ir 

teiks išvadas dėl kitų institucijų atliktų 

supaprastintai apmokamų išlaidų dy-

džių tyrimų tinkamumo. 

Visus klausimus, susijusius su atliktų 

tyrimų vertinimu bei fiksuotų dydžių 

nustatymu ir taikymu, veiksmų pro-

gramą administruojančias institucijas 

kviečiame teikti el. paštu mpc@esf.lt.

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/dokumentai/paraiskos-rengimas/88
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2017/12/supaprastinimu_atmintine_17.12.23.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/pameistryste-ir-kvalifikacijos-tobulinimas-darbo-vietoje-1
mailto:mpc@esf.lt

