
Atkreipiame pareiškėjų, ketinančių teikti 

paraiškas pagal priemonę „54+“, dėmesį, 

kad 2016 m. gegužės 27 d. svetainėje 

www.esinvesticijos.lt buvo atnaujin-

ta iš dalies užpildyta priemonės „54+“ 

SVARBU! 
Pildantys paraiš-
kas pagal priemonę 
„54+“ turėtų naudoti 
atnaujintą paraiškos 
formą 

Visuomet siekiame suteikti kuo daugiau 

informacijos tiek Europos Sąjungos in-

vesticijomis besidomintiems žmonėms, 

tiek teikiantiems paraiškas pagal konk-

rečius kvietimus, tiek jau įgyvendinan-

tiems projektus. Didelį susidomėjimą 

sukėlusį kvietimą pagal priemonę „54+“ 

pristatysime trijuose didžiausiuose Lietu-

vos miestuose: Klaipėdoje, Kaune ir Vil-
niuje. Seminaruose, kurie startuos ge-

gužės 31 dieną ir baigsis birželio 7 dieną 

jau pareiškė norą dalyvauti 130 žmonių. 

Renginiuose pristatysime remiamas 

veiklas, siektinus rodiklius, reikalavimus 

pareiškėjams, kitą bendrą svarbią infor-

maciją; supažindinsime, kokia tvarka turi 

būti teikiamos paraiškos, kaip jas pildyti, 

kokius priedus būtina teikti, kalbėsime 

Ar norėtumėte sudalyvauti robotų karuo-

se, patirti žemės drebėjimą, savo akimis 

pamatyti, kaip veikia 3D spausdinimas, o 

galbūt sukurti dirbtinę kalbą? Gal bijote 

aukščio, tačiau norėtumėte pasivažinė-

ti amerikietiškais kalneliais? O jei galė-

tumėte tą padaryti virtualioje realybėje?  

Visa tai ir dar daugiau neįtikėtinų atradi-

mų pamatyti ir išbandyti galima kasme-

tiniame mokslo populiarinimo festivalyje 

„Erdvėlaivis Žemė“.  Šis festivalis vyksta čia 

pat, Lietuvoje, ir dalyvavimas jame atve-

ria duris į mokslą – tikrai ne tokį, apie kokį 

skaitėme vadovėliuose. Festivalis padeda 

Agentūros 
specialistai skuba į 
pagalbą būsimiems 
pareiškėjams

Artėja festivalis, 
kuriame įmanoma 
patirti žemės 
drebėjimą!

Nuo gegužės toliau bus tęsiamas duo-

menų bazės „Lituanistika“ finansavimas. 

Tai šiuolaikiška duomenų bazė, kuri su-

daro galimybę lituanistikos tyrimų duo-

menis ir rezultatus skleisti ne tik naci-

onalinėje, bet ir tarptautinėje erdvėje. 

Atviros prieigos duomenų bazėje, kuri 

pradėta kurti ES lėšomis 2006 m., toliau 

bus kaupiami naujausi tyrimų rezultatai 

apie Lietuvos valstybę, visuomenę, tau-

tos ir kalbos praeitį bei dabartį (publikuoti 

2000 m. ir vėliau), bus kaupiamos litua-

nistikos publikacijos, kurios šiuo metu 

yra išsisklaidžiusios Lietuvos ir pasaulio 

informacijos ištekliuose. Ekspertai atrinks 

geriausius darbus, bus stiprinama tech-

nologinė bazė. Trejus metus truksiančiai 

bazės plėtrai skirta apie 1,3 mln. eurų. 

Projekto įgyvendintojai tikisi, kad iki pro-

jekto pabaigos duomenų bazę papildys 

20 tūkst. publikacijų ir 2019 m. jų bus jau 

daugiau kaip 56 tūkstančiai. Ketvirtadaliu, 

iki 28 tūkstančių, padaugės ir laisvai vi-

siems interneto vartotojams pasiekiamų 

publikacijų.

Daugiau apie duomenų bazę galite su-
žinoti čia

Naujausi tyrimų 
rezultatai apie 
Lietuvos valstybę, 
visuomenę, tautą ir 
kalbą tampa matomi 
visame pasaulyje

dieną netilo aplodismentai ir muzika, o 

paskaitą apie savimotyvaciją ir tikslų sie-

kimą nugalėtojams skaitė psichologas 

Tomas Lagūnavičius. 

Šių ir kitų projekte dalyvavusių mokyklų 

moksleiviai susipažino su pačiomis įvai-

riausiomis profesijomis ir amatais, kurių 

išmokti galima Lietuvos profesinio ug-

dymo įstaigose. Dalyvavusieji projekte 

laužė stereotipus, esą Lietuvoje egzis-

tuoja tik apie dešimt pačių populiariausių 

profesijų, kurias pasirinkę jaunuoliai bus 

sėkmingi gyvenime. Moksleiviai klausėsi 

sėkmės istorijų, kurių herojai tapo visame 

pasaulyje garsiais virtuvės šefais ar, pvz., 

baigę aukštąjį mokslą pasirinko siuvėjo 

amatą. Apie profesinį mokslą kalbėjo pro-

fesinių mokyklų atstovai, kaip pasirinkti 

savo kelią moksleiviams pasakojo karje-

ros planavimo specialistai. Tikimės, kad 

išgirstos sėkmės istorijos ir išbandytos 

profesijos paskatins jaunuolius atsigręžti 

į profesinį mokslą, juo labiau, kad pravė-

rus profesinių mokymo įstaigų duris juos 

pasitinka kompetentingi dėstytojai, mo-

derni mokymosi bazė, puikios mokymosi 

programos.

Daugiau apie ESF Akademiją galite su-
žinoti čia

Moksleiviai „mata-
vosi“ pačias netikė-
čiausias profesijas

Net 154 Lietuvos mokyklos šiais moks-

lo metais prisijungė prie Agentūros įgy-

vendinamo projekto „ESF Akademija“ ir 

devynis mėnesius „matavosi“ pačias įvai-

riausias profesijas. Daugiausiai profesi-

jų išbandžiusia ir aktyviausia tapo Telšių 

Žemaitės gimnazija, kurioje gegužės 25 

Prasmingos

investicijos
į žmogų

priartinti mokslo idėjas, savo akimis pa-

matyti ir paliesti naująjį, sparčiai kintantį 

mokslo bei technologijų pasaulį.

Festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ – tai Lietu-

vos mokslų akademijos pradedamo įgy-

vendinti projekto „Nacionalinės mokslo 

populiarinimo sistemos plėtra ir įgyven-

dinimas“ dalis. Projekte tiek mažam, tiek 

dideliam bus siūloma įvairiausių veiklų: 

televizijos ekranuose bus transliuoja-

mos mokslo populiarinimo laidos „Moks-

lo ekspresas“, organizuojami renginiai, o 

mėgstančių skaityti bibliotekos pasipildys 

įdomiausiomis knygomis. Vaikus ir jauni-

mą kvies biologijos lauko praktikos stovy-

kla, modernūs mokslo centrai, konkursai, 

o svarbiausia bus galima savyje atrasti

jaunąjį mokslininką!

Festivalio naujienų ieškokite čia

paraiškos forma. Forma buvo atnaujinta 

Struktūrinės paramos kompiuterinėje in-

formacinėje valdymo ir priežiūros siste-

moje (SFMIS) ištaisius klaidą – priemonei 

„54+“ priskyrus nacionalinį rodiklį P.N.415.

apie tai, kokios galėtų būti tinkamos pro-

jekto išlaidos.

Norėdami suteikti kaip galima išsamesnę 

informaciją ir atidžiai įsigilinti į kiekvieną 

atvejį, visą birželį ir dalį liepos antradie-

niais ir ketvirtadieniais Agentūroje orga-

nizuosime individualias konsultacijos pa-

reiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas 

pagal priemonę „54+“. 

Plačiau skaitykite čia

Šiuo metu taip pat vyksta seminarai pa-

reiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas 

pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos planuojamas priemo-

nes. Seminaruose pristatoma nauja para-

iškos forma, aptariamas projekto loginis 

pagrindimas ir jo pasikeitimai, praktiškai 

pildomos imitacinės paraiškos svarbiau-

sios dalys, informuojama apie biudžeto 

kategorijas, tinkamų finansuoti projek-

to išlaidų rūšis, aptariami supaprastinti 

išlaidų apmokėjimo būdai (pvz., fiksuoti 

įkainiai, sumos). Seminaruose dalyvauja 

apie 50 žmonių.

Senoji paraiškos forma yra nebegalio-

janti. Pareiškėjai turėtų pildyti atnaujintą 

paraiškos formą, kurią galima rasti čia. 

Daugiau informacijos apie paraiškos 
pildymo konsultacijas rasite čia

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/54
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esf.lt/lt/events/view/id.600/
http://www.esf.lt/lt/events/view/id.599/
http://www.esf.lt/lt/events/view/id.601/
http://www.esf.lt/lt/events/view/id.601/
http://www.lituanistikadb.lt/lt/pradzia.html
http://www.esf.lt/lt/akademija/esf_akademija
http://www.mokslofestivalis.eu/
https://www.facebook.com/Mokslo-festivalis-Erdvėlaivis-Žemė-110713021524/
http://www.esf.lt/lt/events/view/id.599/
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/is-dalies-uzpildyta-priemones-54-paraiskos-forma-aktuali-redakcija-2016-05-27
http://www.esf.lt/lt/news/view/id.1531/

