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investicijos
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Technologijų
pažanga skatina
profesinio rengimo
sistemos pokyčius
Europos socialinio fondo agentūra
2017 m. sausio 11 d. paskelbė konkursinį
kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę
„Formaliojo ir neformaliojo mokymosi
galimybių plėtra“. Kvietimo tikslas – suteikti profesijos mokytojams kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis. Tikimasi, jog įgyvendinant
priemonės projektus, profesijos mokytojai turės galimybę išplėsti ir pagilinti
savo kompetencijas įmonėse arba sekto-

riniuose mokymo centruose, savo žinias
perduos mokiniams ir taip ugdys naują
specialistų kartą.
Galimi pareiškėjai yra profesinio mokymo įstaigos, darbdavių asociacijos bei
profesinio mokymo įstaigų asociacijos.
Finansavimas pagal šią priemonę gali
būti skirtas profesijos mokytojų technologinėms kompetencijoms tobulinti, profesijos mokytojų technologinių
kompetencijų tobulinimo programoms
ir mokymo medžiagai rengti ir atnaujinti, profesijos mokytojams mokyti pagal
akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas. Paraiškos turėtų būti pateiktos iki 2017 m. kovo 13 d.

Atmintinė
pareiškėjams

Išsamią informaciją apie kvietimą kviečiame skaityti čia.

Pristatome naują
leidinį, skirtą
pareiškėjams
Nuo šiol svarbiausius patarimus, kaip
parengti gerą paraišką, jau galite rasti
elektroniniame leidinyje „Atmintinė pareiškėjams“.
Tikimės, kad atmintinėje rasite praktinių
paaiškinimų, su kokiais dokumentais
pirmiausiai reikėtų susipažinti, kokių
principų laikytis, kaip išvengti dažniausiai pasikartojančių klaidų, kaip teisingai
formuluoti projekto loginį pagrindimą,
sudaryti biudžetą ir daug kitų naudingų
dalykų.
„Atmintinę pareiškėjams“ kviečiame
skaityti čia.

www.esf.lt

tams pirkti skirtas lėšas pavyko panaudoti efektyviai ir racionaliai. Maisto produktai buvo nupirkti 7,7 mln. eurų pigiau,
nei buvo numatyta.

Maisto produktai nepasiturintiems nupirkti 7,7 mln. eurų
pigiau, nei buvo
numatyta

Vykdant pirkimą svarbu buvo užtikrinti
ir vienodas galimybes pirkimo konkurse
dalyvauti smulkaus bei vidutinio verslo įmonėms, taip pat tiekėjams, kurie
maisto produktus yra pajėgūs tiekti tik
tam tikriems Lietuvos regionams. Maisto produktų dalinimą nepasiturintiems
planuojama pradėti 2017 m. vasario mėnesį, užtikrinant, kad visus tikslinės grupės atstovus tokie patys maisto produktai ir jų kiekiai pasiektų laiku.

Europos socialinio fondo agentūra baigė
maisto produktų nepasiturintiems pirkimą, finansuojamą Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis, ir sudarė sutartis su šešiais
laimėjusiais tiekėjais, kurie šiais metais
tieks maisto produktus nepasiturintiems
Lietuvos gyventojams. Maisto produk-

Plačiau apie tai kviečiame skaityti čia.

Bus tęsiamas Lietuvos
ir Kazachstano bendradarbiavimas švietimo ir mokslo srityje

„Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane,
studijų Lietuvoje populiarinimas“ įgyvendinimo. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. balandžio, o jam
skirta Europos socialinio fondo investicijų suma siekia 300 tūkst. eurų.

Nuo 2013 m. vyksta aktyvi veikla, skatinanti Lietuvos ir Kazachstano mokslo
ir studijų institucijų bendradarbiavimą. Ilgamete bendradarbiavimo Kazachstano Respublikos regione patirtimi išsiskiria Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas. Pagrindinės bendradarbiavimo sritys: studijos, gydytojų ir
slaugytojų kvalifikacijos kėlimo kursai,
stažuotės, seminarai, mentorystė, konferencijos ir kiti renginiai, doktorantų mokslinis konsultavimas. Europos
socialinio fondo agentūra ir Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas drauge
su septyniais partneriais 2016 m. gruodžio 30 d. pasirašė sutartį dėl projekto

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu
pla
nuo
jami Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų vizitai į Kazachstaną, renginiai, pristatantys Lietuvos aukštąjį
mokslą bei sudarantys sąlygas Lietuvos universitetų atstovams susitikti su
suinteresuotų Kazachstano institucijų
atstovais. Tikimasi, kad bus pasirašyta
bendradarbiavimo tarp institucijų sutarčių, suaktyvės studentų ir dėstytojų
akademiniai mainai, padidės atvykusiųjų nuolatinėms bei trumpalaikėms
studijoms skaičius, bus pradėti bendri
moksliniai projektai. Projekto veiklos
didins Lietuvos valstybės ir jos aukštojo mokslo žinomumą bei prestižą, Lietuvos universitetų tarptautiškumą.

Europos socialinio
fondo agentūros darbuotojai prisijungė
prie Laisvės gynėjų
dienos atminimo
iniciatyvų
Minėdami laisvės gynėjų dieną Europos
socialinio fondo agentūros darbuotojai
prisijungė prie dviejų iniciatyvų: akcijos „Neužmirštuolė“ – kaip atminties ir
pagarbos ženklą įsisegdami neužmirštuolės žiedą – ir prie akcijos „Atmintis
gyva, nes liudija“ – 8 val. ryto užgesindami šviesas ir languose dešimčiai minučių uždegdami atminties žvakutes.
Taip Agentūros kolegos pagerbė 1991 m.
žuvusiuosius už Lietuvos Laisvę.
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