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Šiandien

„Kompetencijos LT“ 09.4.3-ESFA-K-814
„Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ 09.4.3-ESFA-T-846
„Inostažuotė“ 09.4.3-ESFA-T-847

„Kompetencijos LT“ 09.4.3-ESFA-K-814
Projektų atrankos būdas – konkursas

Priemonės tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.
Remiama veikla – mokymų, skirtų sektorinėms kompetencijoms ugdyti, rengimas
įmonėse.
Galimi pareiškėjai:
- verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai 6 500 000 Eur;
- VšĮ, kurių pagrindinė veikla teikti inovacijų konsultavimo, verslumo
skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas 5 399 175 Eur;
- skaitmeninių inovacijų centrai 2 000 000 Eur.
Partneriai negalimi.

Paraiškų pateikimo terminas - 2019.02.15

„Kompetencijos LT“ 09.4.3-ESFA-K-814
Reikalavimai pareiškėjams:
- veikia ne trumpiau kaip 2 m. ir ne trumpiau kaip 12 mėn. iki paraiškos
pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų asmenų.

- projektu numatomi mokymai, skirti tam tikro ekonominės veiklos sektoriaus
arba tam tikro profesijų sektoriaus darbuotojams ir tiesiogiai susiję su esamomis
ar būsimomis darbuotojo pareigomis.

Projekto tikslinė grupė - juridinių asmenų darbuotojai
Didžiausia galima finansavimo lėšų suma - 360 000 Eur .
1 projekte dalyvaujančiam asmeniui – max 1 500 Eur.
Mažiausia galima finansavimo lėšų suma - 60 000 Eur

„Kompetencijos LT“ 09.4.3-ESFA-K-814
Prioritetiniai atrankos kriterijai:
- Mokymai, skirti labai mažų įmonių ir mažų įmonių darbuotojams.
- Kai siekiama mokyti daugiau kaip 50 darbuotojų iš tam tikro ekonominės veiklos
sektoriaus ir (arba) daugiau kaip 100 darbuotojų iš tam tikro profesijų sektoriaus.

- Projektai yra skirti Lietuvoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir
rajonų savivaldybes, veikiančių įmonių darbuotojams mokyti.
- Mokymai reikalingi diegiant skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.
- Pareiškėjo patirtis įgyvendinant įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymo
projektus.

„Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ 09.4.3-ESFA-T-846
Projektų atrankos būdas – tęstinė atranka
Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti
specifinių kompetencijų.
Remiama veikla – užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvoje į gamybą ir (ar)
paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.
Galimi pareiškėjai: užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo
Lietuvoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas
daro lemiamą įtaką, arba jo įsteigtas filialas Lietuvoje.

Partneriai negalimi.
ES struktūrinių fondų lėšos - iki 25 230 778 Eur
Paraiškų pateikimo terminas – iki 2020 m. birželio mėn.

„Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ 09.4.3-ESFA-T-846
Reikalavimai pareiškėjams:
- Pareiškėjo (investuotojo) investicijų dydis į Lietuvoje per 3 m iki paraiškos
registravimo ESFA dienos įgyvendintą, įgyvendinamą ar planuojamą įgyvendinti
investicijų projektą paslaugų ar gamybos sektoriuje ne mažiau 3 000 000 Eur arba
- tokio investicijų projekto metu sukurta (planuojama sukurti) ne mažiau kaip 50 darbo
vietų visu etatu neterminuotam laikotarpiui arba
- visų pareiškėjo darbuotojų VDU per 3 m iki paraiškos registravimo ESFA dienos
arba per projekto įgyvendinimo laikotarpį yra ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei
VDU Lietuvoje.
- Pareiškėjo pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos, ir vidutinės metinės
pagrindinės veiklos pajamos per 3 finansinius metus iki paraiškos registravimo ESFA
dienos yra ne mažiau kaip 300 000 Eur arba
- pareiškėjo (investuotojo) turtas (įskaitant pareiškėjo (investuotojo) įmonių grupės
turtą) per paskutinius finansinius metus iki paraiškos registravimo ESFA dienos yra
ne mažiau kaip 1 000 000 Eur.

„Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ 09.4.3-ESFA-T-846

Projekto tikslinė grupė - pareiškėjo darbuotojai, dirbantys Lietuvos Respublikoje

Didžiausia galima finansavimo lėšų suma - 500 000 Eur .
1 projekte dalyvaujančiam asmeniui – max 3 000 Eur.
Mažiausia galima finansavimo lėšų suma - 10 000 Eur

„Inostažuotė“ 09.4.3-ESFA-T-847
Projektų atrankos būdas – tęstinė projektų atranka
Priemonės tikslas – didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis
technologijomis įgūdžių įgyjant užsienio MTEPI centruose ir (arba) užsienio
įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.
Remiama veikla – MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas užsienio
MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.
Galimi pareiškėjai: MTEPI veiklas vykdančios įmonės
Partneriai negalimi.
ES struktūrinių fondų lėšos - iki 1 419 853 Eur

Paraiškų pateikimo terminas – iki 2020 m. birželio mėn.

„Inostažuotė“ 09.4.3-ESFA-T-847
Reikalavimas pareiškėjams - statistikos institucijai deklaruotų pareiškėjo 2 finansinių
metų iki paraiškos registracijos ESFA dienos patirtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros (MTEP) išlaidų dydis yra ne mažesnis nei 75 proc. nuo planuojamų investuoti į
darbuotojų mokymą tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų sumos.
Projekto tikslinė grupė - įmonių darbuotojai (technologai, inžinieriai).
Veiklos turi vykti ne Lietuvoje.
Didžiausia galima finansavimo lėšų suma - 30 000 Eur .
1 projekte dalyvaujančiam asmeniui – max 6 000 Eur.

Ateities perspektyvos
09.4.3-ESFA-K-827
„Pameistrystė ir kvalifikacijos
tobulinimas darbo vietoje“

08.5.1-ESFA-K-853
„Parama socialiniam verslui“

09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“
Projektų atrankos būdas – konkursas
Priemonės tikslas – užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą ir gebėjimą
sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Remiamos veiklos:
1. įmonių darbuotojų mokymas pameistrystės forma, skirtas kvalifikacijai arba jos
daliai įgyti; 4 000 000 Eur
2. įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje, skirtas kvalifikacijai tobulinti; 2 921
811 Eur
Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.
Galimi partneriai: licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos,
privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. pavasarį

09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“
Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams:
-

ne mažiau kaip 70 proc. pareiškėjo ir partnerio pajamų sudaro pajamos, gaunamos iš veiklų,
kurios priskiriamos EVRK 2 red. C sekcijai (1 veikla);

-

projekto partneris (verslo asociacija) veikia ne mažiau nei 5 metus iki paraiškos pateikimo ir
vienija ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų (1 ir 2
veiklos);

-

pareiškėjas ir partneris veikia ne trumpiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo ir kurių
kiekvienos vidutinės metinės pajamos per 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne
mažiau kaip 50 000 Eur (1 ir 2 veiklai);

-

pareiškėjo ir partnerio bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro
paties pareiškėjo ir partnerio pagamintos produkcijos pardavimas (taikoma 2 veiklai);

- ne mažiau kaip 70 procentų mokymo laiko turi būti skirta praktiniam mokymuisi (2 veiklai).

Projekto tikslinė grupė - pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo)
darbuotojai.

09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“
Prioritetiniai atrankos kriterijai:
- Ne vėliau nei per 10 d. nuo mokymo pabaigos su ne mažiau kaip 50 proc.
pameistrystės forma mokytų darbuotojų bus sudaryta darbo sutartis visam etatui ne
trumpesniam nei 6 mėn. laikotarpiui atlikti funkcijoms pagal mokyme įgytas
kompetencijas;
- Pareiškėjas ir partneris yra MVĮ;
- Organizuojamas mokytų darbuotojų įgytų kompetencijų vertinimas (asociacija ar
įmonė);
- Projektu numatoma mokyti kuo didesnį skaičių darbuotojų.

Didžiausia galima finansavimo lėšų suma - 360 000 Eur .
1 projekte dalyvaujančiam asmeniui – max 1 500 Eur.
Mažiausia galima finansavimo lėšų suma – 7 500 Eur

08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“
Projektų atrankos būdas – konkursas
Priemonės tikslas – paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų visuomenei reikalingas paslaugas ir
(arba) prekes, padėsiančias spręsti konkrečią socialinę problemą, kūrimąsi ir plėtrą.
Remiamos veiklos:
- socialinio verslo pradžios paskatos;
- socialinio verslo kūrimosi skatinimo veiklos.
Galimi pareiškėjai: VšĮ, kurios savininko/dalininko teises įgyvendina valstybė/savivaldybė,
turinti verslumo skatinimo patirties (pvz.: bendradarbystės centrai, verslo informacijos centrai
(VIC), verslo ir turizmo informacijos centrai (VTIC)), verslo asociacijos, Prekybos pramonės ir
amatų rūmai.
Galimi partneriai: VšĮ, turinti verslumo skatinimo patirties (pvz.: bendradarbystės centrai,
verslo informacijos centrai (VIC), verslo ir turizmo informacijos centrai (VTIC)), verslo
asociacijos, Prekybos pramonės ir amatų rūmai.
Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. pavasarį

08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“
Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams:
- Pareiškėjas vykdo nuolatinę kompleksinę verslumo skatinimo veiklą ne trumpiau kaip 3 m. iki
paraiškos pateikimo dienos, apimančią ne mažiau kaip 3 iš 5 verslumo skatinimo paslaugų tipų.
- Vertinama, ar pareiškėjas ir partneris ne trumpiau kaip 12 mėn. iš eilės iki paraiškos pateikimo
mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo ne mažiau kaip 3 apdraustuosius.
- Galutiniai naudos gavėjai yra juridiniai asmenys, kuriuose dirba ne daugiau kaip 50 darbuotojų,
veikiantys ne ilgiau kaip 12 mėn. iki socialinio verslo pradžios paskatos gavimo, atitinkantys
socialinio verslo kriterijus, nustatytus Socialinio verslo koncepcijoje, ir prisidedantys prie
socialinės problemos sprendimo.
Netinkami galutiniai naudos gavėjai gavę finansavimą pagal:
- VRM priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,
- Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartus vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,
- Lietuvos kaimo plėtros priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“;
- pagal kaimo vietovių ir dvisektores vietos plėtros strategijas, kurias įgyvendinti parama
skiriama pagal priemonę „LEADER“.

08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:
- Socialinių verslų, sukurtų gavus ES fondų investicijas, skaičius.
- Pareiškėjo ir (arba) partnerio socialinio verslumo skatinimo patirtis.
- Pareiškėjas arba partneris teisėtais pagrindais valdo nekilnojamą turtą, t.y. turi
patalpas veiklai vykdyti.

ES struktūrinių fondų lėšos – iki 2,9 mln. Eur

Kaip sužinoti pirmiems?

Susisiekime (8 5) 264 9340

