Prasmingos

investicijos
į žmogų

Konsultacijos ir
vaizdo pristatymas
pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio
ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos
tobulinimas“

Europos socialinio fondo agentūra or
ganizuoja konsultacijas būsimiems pa
reiškėjams, ketinantiems teikti paraiš
kas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo mokyklų veiklos to
bulinimas“ Konsultacijų metu pareiš
kėjai bus konsultuojami paraiškos pil
dymo ir pateikimo, taip pat finansiniais

ir projekto administravimo klausimais.
Individualios konsultacijos vyks 2017 m.
gegužės ir birželio mėnesį. Daugiau in
formacijos apie konsultacijas rasite čia.
Atkreipiame dėmesį, kad daug vertin
gos informacijos apie priemonę „Ikimo
kyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų

niu analizės, modeliavimo ir rizikos
valdymo kompetencijų centru, galėsite
daugiau sužinoti apie tai, kokių priemo
nių įstaiga žada imtis, kad geriau su
prastų vartotojų elgseną ir ne tik turė
tų galimybę matyti, kokius mokesčius
žmonės vengia mokėti, bet ir galėtų
prognozuoti ir modeliuoti vartotojų elg
seną taip, kad ateityje visi kuo daugiau
sąmoningai mokėtų mokesčius. Be to,
vyks kiekvienam mokesčių mokėtojui
aktuali diskusija „Mokesčių mokėtojai:
vakar, šiandien ir rytoj“. Renginys vyks
gegužės 30 d. 10.00–12.00 val. Ulonų g.,
Vilniuje. Registruotis galite čia.

Valstybinė mokesčių
inspekcija kviečia
į renginį „i.MAMC“
projektas gyvai!“
Europos dienos proga visose ES šalyse
gegužės mėnesį vyksta tradiciniai ren
giniai – „Europa mano regione“, kvie
čiantys žmones daugiau sužinoti apie
ES investicijas juos supančioje aplin
koje. Vieną iš Europos socialinio fondo
projektų pristato Valstybinė mokesčių
inspekcija ir kviečia į renginį „i.MAMC“
projektas gyvai!“.

Informaciją apie šį ir kitus „Europa
mano regione“ renginius galite ras
ti www.esivesticijos.lt kalendoriuje ir
renginių skiltyje. Daugiau informacijos
apie visoje Europoje vyksiančius „Euro
pa mano regione“ renginius rasite čia.

Projekto iniciatoriai ir įgyvendintojai
pakvies susipažinti su kuriamu moder

Atliktas tyrimas
paneigia vis dar
pasitaikančius mitus
apie vėjais leidžiamus ES pinigus

Europos socialinio fondo agentūros
ekspertai atliko ilgalaikių Europos so
cialinio fondo (ESF) projektų rezultatų
tyrimą. Buvo domimasi, kaip pasikei
tė žmogaus situacija baigus dalyvauti
projekto veiklose. Tyrimo tikslas – pa
rodyti tiesioginę ESF investicijų naudą
žmogui, pamatyti, ar tikrai investicijos
pasiekia konkretų žmogų, ar jos pras
mingos, ar tinkamai orientuotos, ar tin
kama jų kokybė.
„Europos Sąjungos investicijų įtaka
nuolat matuojama analizuojant makro
ekonominius rodiklius, pvz., BVP augi
mą ar nedarbo lygį, kuriems įtakos turi
ir kiti ekonominiai bei politiniai veiks
niai. Tačiau dabar mes pirmą kartą krei
pėmės tiesiogiai į patį žmogų – ar jis
jaučia pokytį, kas pakito, ar yra nauda,
ar tinkama paslaugų kokybė,“ – apie
tyrimo išskirtinumą kalbėjo jo vadovė
Eleonora Balsevič.

veiklos tobulinimas“ galite rasti žiūrė
dami parengtą vaizdo pristatymą. Čia
išgirsite informaciją apie remiamas vei
klas, stebėsenos rodiklius, reikalavimus
pareiškėjams ir atsakymus į dažniausiai
užduodamus klausimus. Vaizdo prista
tymą kviečiame žiūrėti čia.

Tyrimas, kurio rezultatus Lietuva pri
valo pateikti Europos Komisijai, tru
ko du mėnesius. Jį savo jėgomis atliko
Europos socialinio fondo agentūros
darbuotojai, turintys didžiausią patirtį
administruojant ESF projektus Lietuvo
je. Buvo apklausiami 2014–2016 m. ESF
projektų veiklose dalyvavę Lietuvos gy
ventojai. Iš 10 rodiklių, kurių ataskaiti
nio laikotarpio reikšmes reikia pateikti
Europos Komisijai, buvo nustatytos 5
rodiklių reikšmės – paslaugų šeimai
kokybė, jaunų žmonių, dalyvavusių
Jaunimo užimtumo iniciatyvose ir po

jų sėkmingai įsidarbinusių, tęsiančių
mokymąsi, ar pradėjusių savarankišką
veiklą rodikliai bei projektų dalyvių iš
kaimo vietovių skaičius. Kitų 5 rodiklių
pasiekimo reikšmės nebuvo nustatytos,
nes tiriamuoju laikotarpiu nebuvo įgy
vendinamų ar įgyvendintų projektų.
Tyrimo ataskaitos statistika ir išvados
paneigia visuomenėje vis dar pasitai
kančius mitus apie vėjais leidžiamus ES
pinigus.
Plačiau apie tyrimo rezultatus kviečia
me skaityti čia.

