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Nuo 2018 m. birželio 1 d. keičiasi priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mo-

kymai užsienio investuotojų darbuotojams“ pa raiš kų teikimo būdas – pa-

raiškos ir jų priedai galės būti teikiami tik per DMS. Daugiau informacijos 

apie paraiškų teikimą kviečiame skaityti čia.

Nuo 2018 m. kovo 29 d. atnaujinti kvie-

timai teikti paraiškas pagal priemonę 

„Inostažuotė“. Šių paraiškų teikimo lai-

kas pratęstas iki 2020 m. birželio 30 d. 

Dar vienas aktualus dalykas yra tas, kad 

paraiškos ir jų priedai galės būti teikiami 

tik per DMS. (Iš Europos Sąjungos struk-

tūrinių fondų lėšų bendrai finansuoja-

mų projektų duomenų mainų svetainę).

Visos naujai paskelbtų kvietimų ir naujai 

ESFA siunčiamuose pasiūlymuose teikti 

paraiškas nurodytos paraiškos turi būti 

teikiamos per DMS (iš Europos Sąjun-

gos struktūrinių fondų lėšų bendrai fi-

nansuojamų projektų duomenų mainų 

svetainę). Galimybė teikti paraiškas per 

DMS turėtų būti naudinga tiek pareiš-

Ar tiesa, kad paraiškų vertinimo metu 
negalima atsisakyti projekto veiklų?

Ne, netiesa. Paraiškų vertinimo metu 

pareiškėjas gali atsisakyti veiklų, jeigu 

nusprendžia, kad, atsižvelgiant į ver-

tinimo metu pasikeitusią situaciją, jas 

įgyvendinti netikslinga. Atsisakius vie-
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kėjams, tiek paraiškų vertintojams, nes 

paraiškų administravimas vyks opera-

tyviau ir paprasčiau. 

Pirmiausia pareiškėjas gali iš karto pa-

sirinkti reikiamą paraiškos formą. Ki-

tas patogus dalykas – pareiškėjas gali iš 

karto matyti, kur yra klaidų. Tai gerokai 

sumažina smulkių ir techninių klaidų 

tikimybę. Be to, duomenų mainų sve-

tainėje galima matyti visą su paraiškos 

vertinimu susijusį susirašinėjimą vie-

noje vietoje, čia iš karto galima reaguoti 

į gautas pastabas.

Visą informaciją apie DMS rasite čia.

nų veiklų, jų negalima keisti kitomis 

veiklomis, todėl atitinkamai yra maži-

nama paraiškos suma.

Ar tiesa, kad įgyvendinant projektą 
negalima keisti projekto sutarties?

Ne, netiesa. Vidutinė projektų įgyvendi-

nimo trukmė yra 2–3 metai, todėl natū-

ralu, kad įgyvendinant projektą gali būti 

įvairių aplinkybių, kurios turi įtakos 

projekto veikloms. Projektų sutartis ga-

lima keisti, tačiau visi keitimai turi būti 

suderinti su Agentūra. Tai numatyta 

Projektų administravimo ir finansavi-

mo taisyklių 19 skirsnyje.

Su artėjančiomis šv. Velykomis! 
Džiaugsmo, palaimos ir atgimimo širdyse!

Informaciją apie kvietimą pagal prie-

monę „Inostažuotė“ labai mažų, mažų 

ar vidutinių įmonių darbuotojams galite 

rasti čia. 

Informaciją apie kvietimą pagal prie-

monę „Inostažuotė“ didelių įmonių dar-

buotojams galite rasti čia.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/mokymai-uzsienio-investuotoju-darbuotojams
http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/inostazuote-labai-mazu-mazu-ar-vidutiniu-imoniu-darbuotojams
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/inostazuote-dideliu-imoniu-darbuotojams

