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Dėmesio! Dar galite dalyvauti
jubiliejiniame konkurse ŽINGSNIAI

Pratęsiamas ESF projektų dalyvių sėkmės istorijų konkurso ŽINGSNIAI paraiškų teikimo laikotarpis. Paraiškas dalyvauti konkurESF finansuojamų
projektų
dalyviųgali
sėkmės
istorijų
se el. paštu konkursas@esf.lt galima teikti iki 2017 m.Kvietimas
rugpjūčio dalyvauti
25 d. Primename,
kad jubiliejiniame
konkurse
dalyvauti
visi konkurse
2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpių ESF lėšomis finansuoti projektai. Papasakokite Lietuvai istorijas apie žmones, kurių
gyvenimus pakeitė ESF projektai. Tegul jos įkvepia tikėti, ieškoti ir veikti! Konkurso sąlygas rasiteGERBIAMIEJI!
čia.
Šiemet Europos socialinis fondas (ESF) kartu su visa Europa švenčia 60 metų. Tai prasmingų investicijų į
Fondas milijonams europiečių padėjo susirasti darbą, įgyti papildomų gebėjimų ir kvalifikacijų, jo investicijų p
per 1,2 mln. Lietuvos gyventojų. Didžiuojamės pasiektais rezultatais ir norime, kad jų nauda, m
reikšmė mūsų kraštui ir kiekvienam žmogui būtų dar labiau žinomi.

Siekiant tobulinti
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklą pateiktos
devyniasdešimt
devynios paraiškos

Kviečiame Jus dalyvauti jubiliejiniame ESF projektų dalyvių sėkmės istorijų konkurse ŽI
Konkursas vyks iki 2017 m. rugpjūčio 14 d., jame gali dalyvauti visi 2007–2013 m. ir 2014–2020
ESF lėšomis finansuoti projektai.

Istorijas vertins autoritetinga komisija:
Aurelijus Katkevičius – žurnalo „Verslo klasė“ redaktorius;
Beata Tiškevič – televizijos ir radijo laidų vedėja, aktorė, socialinių projektų iniciatorė, visuomen
Arnas Mazėtis – televizijos laidų vedėjas, žurnalistas;
Povilas Česonis – Europos socialinio fondo agentūros direktorius;
Indrija Aškelovičienė – Europos socialinio fondo agentūros Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavim
Konkurso sąlygas rasite čia

Net devyniasdešimt devynios paraiškos
pateiktos dalyvaujant konkurse pagal
priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.
Prašoma bendra pinigų suma siekia
apie 7,25 mln. Eur, o galima finansavimo lėšų suma yra beveik 5 mln. Eur.
Paraiškas šiam konkursui galėjo teikti bendrojo ugdymo mokyklos ir savivaldybių administracijos. Trys šimtai
mokyklų projektuose numatytos kaip
partnerės. Siekiama, kad mokyklos,
įgyvendindamos projektus pagal šią
priemonę, pagerintų vienos klasės ir

Labiausiai skurstantiems Lietuvos
gyventojams jau
ketvirtą kartą dalijami maisto
produktai

Daugiau nei 181 tūkstantis labiausiai
skurstančių Lietuvos gyventojų rugpjūčio mėnesį gaus ketvirtąją šiais metais
paramą maisto produktais, kuri, tikimasi, palengvins šių žmonių gyvenimo sąlygas ir buitį. Ketvirtojo dalinimo
metu gyventojus pasieks 8 rūšių maisto
produktai.

PAPASAKOKITE LIETUVAI ISTORIJAS APIE ŽMONES, KURIŲ GYVENIMUS PAKEITĖ ESF PROJEKTAI. TEGUL JOS ĮKVEPIA

Europos socialinio fondo agentūra

vieno dalyko mokinių pasiekimų rezultatus. Pareiškėjai galėjo pasirinkti ir
teikti paraiškas pagal vieną iš šių veiklų:
naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (atnaujinto bendrojo
ugdymo turinio) diegimo mokykloje;
virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo

ugdymo institucijose diegimo ir bendrojo ugdymo kokybės gerinimo telkiant mokyklos bendruomenę. Konkursas vyksta tik tarp konkrečios veiklos
paraiškų. Šiuo metu atliekamas paraiškų vertinimas.

Iš viso 2017 m. bus dalinama 17 skirtingų rūšių maisto produktų, visi jie pasirinkti siekiant užtikrinti kiek įmanoma
kokybiškesnę, subalansuotą žmonių
mitybą. Maisto produktai gyventojams
dalinami 6 kartus: vasario, balandžio,
birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio
mėnesiais.
Maisto produktus 2017 m. gali gauti tie
gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Vyriausybės
patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (153 Eur).
Esant objektyvioms priežastims, savivaldybių administracijos nustatyta tvarka, parama gali būti skiriama ir
kitais atvejais (tačiau asmens pajamos
negali viršyti 204 Eur per mėnesį).
Daugiau informacijos www.priimk.lt

