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Naujas Europos socialinio fondo logotipas palengvins ES
paramos identifikavimą
Artėjant naujam ES paramos skirstymo periodui, vienam iš keturių Europos Sąjungos
struktūrinių fondų – Europos socialiniam fondui (toliau ESF) – Lietuvoje sukurtas logotipas.
ESF logotipas viešins Europos socialinio fondo veiklas – regioninio
išsivystymo skirtumų mažinimą, stabilios ir tolygios plėtros skatinimą,
nedarbo prevencijai skirtas priemones, žmogiškųjų išteklių plėtrą ir
integraciją į darbo rinką, užimtumo lygio kėlimą bei moterų ir vyrų
vienodų galimybių diegimą.
„Naujasis logotipas padės visuomenei ir potencialiems pareiškėjams
geriau susiorientuoti bendrame informacijos apie ES paramą sraute,
lengviau ir greičiau atskirti reikiamą informaciją,“ – sako Paramos fondo
Europos socialinio fondo agentūros viešųjų ryšių specialistė Aistė
Sabaliauskaitė.
Pasak A. Sabaliauskaitės, informacija apie visų keturių Europos
Sąjungos struktūrinių fondų paramą iki šiol buvo žymima Bendrojo
programavimo dokumento logotipu. ESF logotipas bus naudojamas kartu
su privalomais Bendrojo programavimo dokumento ir Europos Sąjungos
ženklais. Naujojo ESF logotipo naudojimas kol kas nėra reglamentuotas.
Projektų vykdytojai viešindami savo projektus kol kas neprivalo
naudoti šio logotipo, tačiau jiems tinkamais atvejais gali tai daryti.
Daugiau informacijos galima gauti iš Europos socialinio fondo agentūros.
„Naujuoju logotipu didindami ESF žinomumą, gerinsime visuomenės
išmanymą ir apie visą ES paramą“, – teigia Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Europos socialinio fondo skyriaus vedėjos pavaduotoja
Lingailė Biliūnaitė.
Kaip teigia Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos
paramos koordinavimo skyriaus vedėjas Aurimas Morkūnas, naujuoju
ESF logotipu naudosis visos trys ESF paramos skirstymą Lietuvoje
tiesiogiai administruojančios institucijos – Paramos fondas Europos
socialinio fondo agentūra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija.
Naujajame logotipe suderintos Lietuvos trispalvės spalvos su Europos Sąjungos simbolika. Taip
atspindima Europos socialinio fondo paskirtis – prisidėti prie kiekvieno ES regiono gyvenimo sąlygų
gerinimo. Jei logotipas spausdinamas ant tamsaus fono, galima naudoti jo negatyvą (spausdinant baltai).

Konkursas!
Atspėkite, kurių valstybių ESF logotipai pateikti žemiau, ir laimėkite ESF prizus!
Europos socialinio fondo atributiką kiekviena ES valstybė kuria savo nuožiūra. Pateikiame 8 Europos
Sąjungos valstybių ESF logotipus ir 8 valstybių pavadinimus. Pirmieji trys asmenys, teisingai įvardiję, kuris
logotipas priklauso kuriai valstybei, laimės ESF prizus!
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Valstybės: Austrija, Čekija, Estija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lenkija, Slovakija, Suomija.
Jūsų atsakymų laukiame el. paštu aiste.sabaliauskaite@esf.lt iki š.m. gruodžio 31 d. Nugalėtojus
informuosime asmeniškai.
NB! Jei užduotis pasirodė nelengva – pasinaudokite internetu, kuriame galima rasti visų šių valstybių
ESF logotipus!

Švietimo ir mokslo sektoriaus lūkesčiai didesni nei
galimybės juos patenkinti
Šių metų rugsėjo ir spalio mėn. gauta beveik pusantro karto daugiau paraiškų švietimo ir
mokslo projektams finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų nei praėjusiais metais. Prašoma
paramos suma daugiau nei 3 kartus viršija šiems projektams finansuoti numatytas lėšas.
2005 m. prašoma ir numatyta paramos švietimo ir mokslo
projektams, mln. Lt
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Per
praėjusių
metų kvietimus
Švietimo ir mokslo ministerija paskirstė
beveik 44% 2004-2006 metams skirtų
ES struktūrinių fondų lėšų. Šios paramos
dėka jau įgyvendinami 175 projektai.
Likusi paramos lėšų suma (per 327
mln. Lt) gali būti paskirstyta šių metų
pareiškėjams, jei tik bus pateikta
pakankamai gerų ir tinkamų projektų.
Tikėtina,
kad
praėjusiais
metais
pareiškėjų ir fondus administruojančių
institucijų įgyta patirtis, organizuoti
informaciniai renginiai visose apskrityse,
mokymai ir konsultacijos pareiškėjams
turėtų užtikrinti gerą paraiškų kokybę.
Bet tikroji padėtis paaiškės tik įgyvendinančiosioms institucijoms įvertinus visus
projektus.
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Šiais metais vėl aktyviausi buvo Vilniaus ir
Kauno pareiškėjai. Žymiai aktyvesni nei pernai
buvo Klaipėdos, Panevėžio ir Marijampolės
apskričių pareiškėjai, pateikę beveik dvigubai
daugiau paraiškų.

2005 m. pateikta paraiškų lyginant su 2004 m.

Vilniaus

Daugiausiai paraiškų paramai gauti pateikė
universitetai, mokslinių tyrimų įstaigos ir
profesinės mokyklos. Daugiau nei pernai
paraiškų pateikė neformaliojo suaugusiųjų
švietimo institucijos ir nevyriausybinės organizacijos.
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Spalio mėn. prasidėjo paraiškų vertinimo ir
atrankos procesas, kuris truks iki 2006 m.
vasario mėn. Visų vertinimo ir atrankos etapų
rezultatai bus skelbiami įgyvendinančiųjų
institucijų – Paramos fondo Europos socialinio
fondo agentūros (http://www.esf.lt) ir VšĮ
Centrinės
projektų
valdymo
agentūros
(http://www.cpva.lt) tinklalapiuose. Taip pat
šiuos rezultatus galėsite rasti Švietimo ir mokslo
ministerijos tinklalapyje (http://www.smm.lt).
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Rima Martinėnienė
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Paramos socialinės pakraipos projektams šįmet buvo
prašoma žymiai aktyviau
Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojamas priemones ES struktūrinių fondų
finansinei paramai gauti š. m. rugsėjo – spalio mėn. sulaukta beveik 3 kartus daugiau paraiškų nei
praėjusiais metais. Prašoma paramos suma daugiau nei dvigubai viršija šiems projektams
finansuoti numatytas lėšas.
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Šiais metais, kaip ir praėjusio kvietimo metu, aktyviausi buvo Vilniaus apskrities pareiškėjai.
Preliminariais duomenimis Vilniaus regiono pareiškėjai įgyvendinančioms institucijoms pateikė apie 70
proc. visų iki šiol gautų paraiškų. Didesnį aktyvumą rodė ir kitų regionų atstovai. Galutinis paraiškų
skaičius bei prašoma paramos suma paaiškės tik metų pabaigoje, nes iki š.m. gruodžio mėn. vidurio dar
yra priimamos paraiškos pagal
atskiras 1.5 ir 2.3 priemonių veiklas.
2005 m. pateikta paraiškų palyginus su 2004 m.
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Baigtas ES struktūrinių fondų paramos paraiškų pirmasis
vertinimo etapas
Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA) vertinimo ekspertai baigė
paraiškų ES struktūrinių fondų paramos žmogiškųjų išteklių priemonėms pirmąjį vertinimo etapą.
Iš viso pagal administracinės atitikties reikalavimus įvertintos 553 paraiškos, iš kurių į kitą
vertinimo etapą buvo perduotos 545. 8 paraiškos buvo atmestos pareiškėjams per nustatytą
terminą nepateikus visų prašomų dokumentų ir informacijos.
Daugiausiai paraiškų (222) gauta 2.2 priemonės „Darbo
jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių
ugdymas“ paramai. Į antrąjį etapą pateko 218 šių paraiškų.
Kiek mažiau paraiškų (177), kurių visos pateko į antrąjį
vertinimo etapą, buvo pateikta pagal 2.4 priemonę
„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ skiriamai
paramai.
2.5 priemonės „Žmogiškųjų išteklių kokybės
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ paramos
prašyta 99-iomis paraiškomis, kurių visos pirmajame etape
įvertintos teigiamai. Mažiausiai paraiškų (55) pateikta pagal
2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė
integracija“ skiriamai paramai. Iš 55 paraiškų administracinės
atitikties vertinimo etape atmestos 3.
Antrajame – tinkamumo – vertinimo etape agentūros vertinimo ekspertai nustatys maksimalų projekto
tinkamų finansuoti išlaidų dydį ir rekomenduojamą paramos sumą. Į trečiąjį (paskutinįjį) vertinimo etapą
perduodami tik tie projektai, kurių pareiškėjai sutinka koreguoti savo paraiškas, atsižvelgdami į Agentūros
vertinimo ekspertų rekomendaciją. Paskutiniame – naudos ir kokybės – vertinimo etape, vadovaujantis
Gairėse nurodytais paraiškų vertinimo kriterijais, projektai yra vertinami balais.
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Įvertintos paraiškos yra perduodamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (paraiškos pagal 2.2 ir
2.3 priemones) bei Švietimo ir mokslo ministerijai (paraiškos pagal 2.4 ir 2.5 priemones). Paraiškos
svarstomos projektų atrankos komitetuose, kurie teikia ministerijoms rekomendacijas dėl paramos skyrimo
konkretiems projektams.
Pareiškėjų dėmesiui: prašome atsižvelgti į visas siunčiamuose raštuose suformuluotas
pastabas ir pateikti visą prašomą informaciją. Svarbu, kad ši informacija būtų pateikta Agentūrai
iki nustatyto termino pabaigos.
Aistė Sabaliauskaitė
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

ESF administravimo ekspertai iš Belgijos dalijosi patirtimi
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kartu su Belgijos darbo, užimtumo ir
socialinio dialogo tarnyba š. m. spalio 24–27 d. Vilniuje surengė tarptautinį seminarą – mokymus
„Europos socialinio fondo finansuojamų projektų administravimas ir stebėsena“. Seminaro
dalyviai buvo supažindinti su projektų planavimo ir įgyvendinimo metodais ir buvo mokomi, kaip
šias žinias perteikti kitiems.
Keturių dienų intensyvius mokymus vedė dr. Aleksia Peiser (Alexia Peyser), Europos programų
projektų administravimo ir stebėsenos ekspertė iš Belgijos. Ji pristatė įvairias projektų vertinimo ir
stebėsenos
metodologines
priemones: suinteresuotų pusių
nuomonės analizę, tikslingą projektų planavimą ir įgyvendinimą,
loginės matricos koncepciją, turimų išteklių specifikacijas ir kt.
Naudojantis šiais metodais, projektų vertinimas ir administravimas yra
gerokai efektyvesnis, nes sukonkretinus ir supaprastinus procesus,
geriau įsigilinama į patį projektą, sutaupoma daug laiko.
Efektyvių metodų privalumais buvo įsitikinta nagrinėjant realius
projektų pavyzdžius - specialiai seminarui atrinktus Europos socialinio
fondo projektus, kurie buvo įvertinti kaip sunkiai įgyvendinti arba dėl
įvairių priežasčių nebuvo baigti. Be to, interaktyvių paskaitų
ir diskusijų darbo grupėse metu skirtingų valstybių bei
institucijų atstovai turėjo galimybę sužinoti apie įvairius
praktikoje taikomus vertinimo ir administravimo metodus,
pasisemti tarptautinės patirties. Remiantis seminaro
vertinimo apklausa, dalyviai pasisakė už kursuose pristatytų
metodologinių priemonių taikymą vertinant ir įgyvendinant
ESF projektus.
Seminare dalyvavo finansų, socialinės apsaugos ir
darbo, švietimo ir mokslo sritis kuruojančių ministerijų bei ES
paramą įgyvendinančių institucijų atstovai iš Belgijos,
Bulgarijos, Latvijos, Rumunijos ir Lietuvos.
Seminaras buvo vedamas „paruošk mokytoją“ (angl. „train the trainer“) principu, todėl kursų dalyviai
vėliau galės mokyti ir savo kolegas. Seminarų dalyviai atstovavo skirtingas valstybes bei institucijas, todėl
galėjo pasidalyti naudinga patirtimi, susipažinti su kitų valstybių ir institucijų praktika.
Ši Vilniuje pirmą kartą pristatyta projektų administravimo mokymų programa kitur taikoma jau keletą
metų. Panašaus pobūdžio seminarai buvo organizuojami Europos Komisijos Generaliniam Direktoratui,
Jungtinių Tautų misijai Kosove, Belgijos Valonijos regiono savivaldybės darbuotojams, kitoms svarbių
tarptautinių organizacijų bei nacionalinėms administracijoms.
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Tikimasi, kad įvykęs seminaras paskatins naujų projektų vertinimo ir stebėsenos metodologinių
priemonių taikymą praktikoje.
Seminarai organizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos ir Belgijos darbo, užimtumo ir
socialinio dialogo tarnybos lėšomis.

Aistė Sabaliauskaitė
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Diskutuota dėl numatomos ES struktūrinės paramos
švietimui ir mokslui
Rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje surengta pirmoji vieša
diskusija „Europos Sąjungos struktūrinės paramos švietimui ir mokslui ateities perspektyvos
(2007-2013 m.)“, kurioje buvo aptarta būsima ES struktūrinių fondų parama švietimo ir mokslo
srityse. Konferencija surengta siekiant skirti daugiau dėmesio ES paramai švietimo ir mokslo
srityse.
Viešos diskusijos metu priimti pasiūlymai dėl ES paramos
panaudojimo strategijos įgyvendinimo buvo perduoti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės sudarytai Komisijai. Į kitus diskusijos
metu pateiktus pasiūlymus bus atsižvelgta rengiant veiksmų
programas.
Į konferenciją susirinkę švietimo ir mokslo įstaigų, Seimo,
Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų atstovai svarstė
numatomas ES paramos panaudojimo veiksmų programas.
Mokslo atstovai siūlė numatyti paramą fundamentiniams
tyrimams, kadangi be jų plėtros neįmanoma taikomųjų tyrimų
plėtra. Taip pat jie skatino daugiau finansuoti mokslinių tyrimų
infrastruktūrą ir tyrimams būtinos įrangos įsigijimą. Dalyviai siūlė
nustatyti aiškius mokslo plėtros prioritetus, nedubliuoti kitų ES
švietimo programų prioritetų ar remiamų veiklų (pvz., mobilumo
programų) bei panaudoti šių programų metu jau sukurtus
produktus. Švietimo ir mokslo institucijų atstovų nuomone,
svarbu tobulinti ES struktūrinių fondų administravimą, mažinti
biurokratinius barjerus, trukdančius sėkmingai įgyvendinti
finansuojamus projektus.
Konferencijos metu Finansų ministerijos ES programų valdymo departamento direktorė Ana
Stankaitienė supažindino su Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo nacionalinės
strategijos struktūra ir preliminariu turiniu. Švietimo ir
mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus
vedėjas Aurimas Morkūnas pristatė švietimo ir mokslo
sritis, kurios galėtų būti remiamos naujuoju periodu. Mykolo
Romerio universiteto plėtros prorektorius Rimantas Vaitkus
išdėstė ES paramą naudojančių institucijų lūkesčius ir šio
laikotarpio pamokas, į kurias būtų galima atsižvelgti
rengiantis naujajam periodui.
Švietimo ir mokslo ministerija, sekdama Finansų
ministerijos viešų diskusijų pavyzdžiu, numato ir ateityje
organizuoti viešus ES struktūrinės paramos švietimui ir
mokslui aptarimus. Į juos bus kviečiami švietimo ir mokslo
įstaigų, vietos savivaldos, nevyriausybinių, verslo įmones
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vienijančių organizacijų, Seimo, Vyriausybės, kitų ministerijų ir institucijų atstovai.
Daugiau informacijos apie pasirengimą 2007-2013 m. laikotarpiui galima rasti Finansų ministerijos
tinklalapyje www.finmin.lt (Europos Sąjungos finansinė parama/ Pasirengimas 2007-2013 m. laikotarpiui).
Rima Martinėnienė
Švietimo ir mokslo ministerija

Skelbimai
Mokymai apie naujas viešųjų pirkimų taisykles
Artimiausiu metu ESFA pirkimų specialistai organizuos mokymus projektų vykdytojams, vykdantiems
viešuosius pirkimus. Šių seminarų metu projektų vykdytojai bus supažindinami su pakeista pirkimų tvarka
ir taisyklėmis. Daugiau informacijos apie šį renginį bus pateikta ESFA interneto svetainėje www.esf.lt.

Projektų vykdytojų renginiai, laidos, straipsniai
Lapkričio 25 d. 15 val. „5 kanalo“ televizijos laidos „Nedelia“ metu bus pristatytas VšĮ „Romų
visuomenės centras“ įgyvendinamas projektas „Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas“.
Lapkričio 30–gruodžio 1 d. VGTU Termoizoliacijos institute (Linkmenų g. 28, Vilnius) įvyks
seminaras „Silikatinių medžiagų makrostruktūros formavimas, mikrostruktūros ir mineralinės sudėties
identifikavimas, bandymo metodai ir gaminių panaudojimas“. Daugiau informacijos: (8-5) 2733218,
2731075; termo@aiva.lt.
Lapkričio 30–gruodžio 2 d. KTU Architektūros ir statybos institute (Tunelio g. 60, Kaunas) įvyks
seminaras „Pastato įvertinimas garso izoliavimo ir šiluminės technikos statybos techninių reglamentų
reikalavimų atitikimui“. Daugiau informacijos: (8-37) 451351; asi@asi.lt.
Gruodžio 14–15 d. įvyks seminaras „Europos standartų ir bandymo metodų naudojimas keraminių
mūro gaminių ir pastatų akustikos srityse“. Daugiau informacijos: (8-37) 451351; asi@asi.lt.
Gruodžio 5 d. Šiaulių r. savivaldybės administracijoje (Montvilos g. 4, Šiauliai) ir gruodžio 8 d. Šiaulių
r. Kuršėnų Pavenčių vidurinėje mokykloje (Ventos g.17, Kuršėnai) vyks pristatymas „Sociologinis tyrimas.
Švietimo paslaugų kokybės specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono
Pavenčių vidurinės mokyklos mokymosi aplinką ir vystant žmogiškuosius išteklius“. Daugiau informacijos:
(8-41) 437659, 583364; spauda@siauliai-r.sav.lt; ppt@siauliai-r.sav.lt; vgita@one.lt.
Gruodžio mėnesį dienraštyje „Lietuvos žinios“ pasirodys straipsnis "Naujos galimybės valstybės
tarnautojui" apie Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės įgyvendinamą projektą
„TMID ir partnerių darbuotojų gebėjimų formuoti ir įgyvendinti ES ir Lietuvos tautinių santykių darnumo
politiką ugdymas“.
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