LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
„AŠTUNTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 09.4.3-ESFA-T-846 „MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ
DARBUOTOJAMS“
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. Remiama veikla – užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos
teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant
mokymo darbo vietoje organizavimą.
1.4. Galimi pareiškėjai – užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje
įsteigtas/įsigytas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba
užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos
Respublikoje.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
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
Finansavimas pagal priemonę negali būti skiriamas mokymams, skirtiems bendrųjų bazinių
kompetencijų plėtrai.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
Tarpinė reikšmė
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio
31 d.
R.S.393
„Sėkmingai
Procentai
85
mokymus baigusių
asmenų, kurie taiko
įgytas žinias darbe,
dalis praėjus ne
mažiau kaip 6 mėn.,
bet ne daugiau kaip
24 mėn. po
dalyvavimo
Europos socialinio
fondo (toliau –

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31
d.
85

2

P.S.407

ESF) veiklose”
„Dirbantieji, kurie
dalyvavo ESF
mokymuose,
suteikiančiuose
kvalifikaciją arba
kompetenciją“

Skaičius

1 610

7 889

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
Iš viso – ne
valstybės
mažiau
kaip
biudžeto
lėšos – iki

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
10 230 778
0
9 722 766
0
0
0
9 722 766
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
9 722
10 230 778
0
9 722 766
0
0
0
766“.

