Prasmingos

investicijos
į žmogų

Patvirtintas priemonės „Vietos plėtros
strategijų įgyvendinimo administravimas“
projektų finansavimo
sąlygų aprašas
2016 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V483 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo
administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Priemonės tikslas – sudaryti palankias
sąlygas, kad būtų galima įgyvendinti
vietos plėtros strategijas, kurios įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu
patvirtintus siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašus. Kvietimą
teikti paraiškas planuojama paskelbti
trečiąjį šių metų ketvirtį. Paraiškas pagal šį kvietimą galės teikti miesto vietos veiklos grupės, kurių vietos plėtros
strategijos jau yra įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimui bus skirta iki 700 000 eurų. Likusių atrinktų
vietos plėtros strategijų įgyvendinimo
administravimui visoje Lietuvoje bus
skiriama iki 1 604 846 eurų.
je Lietuvoje šio projekto veiklose jau
dalyvavo daugiau kaip 9,8 tūkst. ilgai
nedirbusių gyventojų. Beveik pusė šių
žmonių įgijo kvalifikaciją, ketvirtadalis įsidarbino arba ėmėsi savarankiškos
veiklos. Planuojama, kad iki 2016 m.
pabaigos beveik 10,8 tūkst. darbo ieškančių žmonių įgis paklausias profesijas ir darbo įgūdžių ar įsitvirtins darbo
rinkoje pagal įdarbinimo subsidijuojant
ir teritorinio judumo rėmimo priemones. Plačiau apie projekto galimybes
kviečiame skaityti čia.

Projekto tikslas – daugiau nei
10 tūkst. žmonių,
įgijusių paklausią
profesiją ar įsitvirtinusių darbo
rinkoje

Beveik kas trečias registruotas darbo
biržoje darbingo amžiaus Lietuvos gyventojas metus ir ilgiau buvo neaktyvus darbo rinkoje, o 41,3 proc. neturėjo
kvalifikacijos. Skatindama jų integraciją į darbo rinką, Lietuvos darbo birža
jau antrus metus įgyvendina Europos
socialinio fondo projektą „Ilgalaikių
bedarbių įdarbinimo rėmimas“. Viso-

Pradėjusi nuo
vidinių pokyčių
ESFA sėkmingai
įgyvendina biuro
be popieriaus
idėją
Šiandien jau apie 80 procentų visų
siunčiamųjų Europos socialinio fondo
agentūros (ESFA) dokumentų yra elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašomi dokumentai. Taip gerokai sutrumpėjo dokumentų pasirašymo procesas,

Lietuvos darbo birža šiuo metu įgyvendina 11 Europos socialinio fondo projektų, kuriuose jau dalyvavo daugiau
nei 28 tūkst. dalyvių. Projektams įgyvendinti yra skirta daugiau nei 188 mln.
Eur. Apie Lietuvos darbo biržos įgyvendinamus Europos socialinio fondo projektus ir jų teikiamas galimybes kviečiame skaityti čia.

informacija juda greičiau ir sklandžiau,
efektyviau naudojamas darbo laikas,
taupomi įstaigos vidaus ištekliai, kuriama jaukesnė darbo vieta, tausojama
aplinka ir gamta.
Biuro be popieriaus idėją ESFA nuosekliai ėmėsi įgyvendinti nuo 2012 m. birželio, įdiegusi elektroninę dokumentų
valdymo sistemą. Šioje sistemoje dokumentai tvirtinami elektroniniu nekvalifikuotu parašu. Nuo tol pamažu buvo
atsisakyta daugelio popierinių įstaigos
viduje naudojamų dokumentų: prašymų, ataskaitų, patikros lapų, perdavimo aktų ir t. t. Kvalifikuotas elektroninis parašas imtas naudoti nuo 2015 m.
rugsėjo.

Dėl ko iš tiesų dirbame arba dviejų
institucijų kūrybinės partnerystės
link
Dėl ko iš tiesų dirbame? Kokius matome save? Kaip mus mato kiti? Ar iš tiesų
klausome? Ar iš tiesų girdime? Ar įpročiai mums padeda, ar trukdo dirbti?
Kaip atrasti įkvėpimo, motyvacijos? Ar
galėtume pažvelgti kitaip? Šiuos ir kitus
svarbius ne tik darbe, bet ir gyvenime
klausimus gvildeno Europos socialinio
fondo agentūros ir Švietimo ir mokslo
ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento kolegos tradiciniame bendradarbiavimo
renginyje Dubingiuose birželio 30–liepos 1 dienomis.
Pasak kolegų iš ministerijos, šis bendradarbiavimo renginys – geroji praktika ir pavyzdys, kaip dvi viešojo sek-

toriaus institucijos, turėdamos bendrą
tikslą, sėkmingai plėtoja bendradarbiavimą. „Tai kaip kūrybinė partnerystė
plėtojant draugiškus santykius, randant
greitesnius, lankstesnius sprendimo
būdus įvairiose situacijose,“ – renginio
naudą įvardijo Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

Abiejų įstaigų atstovai teigia, kad didžiausia renginio vertė – geresnis
tarpusavio supratimas, sklandesnis ir
greitesnis įvairių darbinių situacijų
sprendimas, dalijimasis ne tik gerąja
praktika, bet ir geromis emocijomis.
Ren
ginys organizuojamas jau šeštus
metus iš eilės.

