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Kvietimas planuojamas 2015 metų I ketvirtį. 

Klausimas Atsakymas 

Galimi pareiškėjai 
(kas gali gauti 
paramą?) 

Tinkami pareiškėjai:  
 asocijuotos verslo struktūros; 
 pramonės, prekybos ir amatų rūmai; 
 klasterio koordinatorius. 

Galutiniai naudos gavėjai – įmonės. 

Remiamos veiklos 
(kokiam įmonės 
procesui tinka 
parama?) 

Tikslas –  užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį 
mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant 
galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specializuotus mokymus. 
  

Tinkamos veiklos: specialiųjų mokymų įmonėms teikimas. 

Finansuojamos 
išlaidos 
(ką konkrečiai 
kompensuoja?) 

Tinkamos išlaidos: 
 projektą vykdančių asmenų darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio 

įsipareigojimų išlaidos (įmonių išlaidos); 
 darbo užmokestis projekto dalyviams (įskaitant projekto dalyvius, kurie nėra 

projekto vykdytojo darbuotojai) bei išlaidos su darbo santykiais susijusiems 
darbdavio įsipareigojimams (įmonių išlaidos); 

 specialiesiems mokymams reikalingų patalpų nuoma (įmonių išlaidos); 
 specialiesiems mokymams reikalingų baldų nuoma (įmonių išlaidos); 
 tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti būtinų mokymo ir ugdymo 

priemonių bei kito trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui 
priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, pirkimo išlaidos (įmonių išlaidos); 

 kitų su projekto veiklomis susijusių paslaugų, įskaitant mokymų organizavimo 
paslaugas, ekspertų keliones, pirkimas (apgyvendinimo išlaidos neįtraukiamos, 
išskyrus būtinas mokytojų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidas); 

 projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (ir susijusių 
darbdavio įsipareigojimų išlaidos) už laiką, dirbtą administruojant projektą 
(pareiškėjo išlaidos);  

 viešinimo išlaidos (pareiškėjo išlaidos). 

Maksimali parama 
įmonei  
(kiek galima gauti?) 

Didžiausia galima projekto fiksuotoji suma – iki 2 mln. Lt  
Didžiausias finansavimo intensyvumas galutiniam naudos gavėjui (įmonei): 

 50 proc. didelėms įmonėms; 
 60 proc. vidutinėms įmonėms; 
 70 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms; 
 iki 100 proc. administravimo išlaidoms (pareiškėjui). 

Rezultato rodikliai 
(kokie 
įsipareigojimai?) 
 

Stebėsenos rodikliai: 
 sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis 

praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF 
veiklose (proc.). 

 dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose suteikiančiuose kvalifikaciją arba 
kompetenciją (vnt.) 


