KVIETMAS DALYVAUTI ES FINANSUOJAMAME PROJEKTE
„PAMEISTRYSTĖ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“
Priemonės tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir
gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.
Projektu remiamos veiklos - įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti. Pirminio
kvalifikacijos įgijimo mokymai yra netinkami finansuoti.
Prie projekto prisijungti kviečiame mažas ir vidutines įmones.
Įmonių dydis nustatomas pagal darbuotojų skaičių ir metinių pajamų arba turto balansinės vertės sumą.
Įmonės dydis*

Darbuotojų skaičius

Vidutinė įmonė
Maža įmonė

Mažiau kaip 250
Mažiau kaip 50

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų ir
neviršija:
Metinės pajamos, mln. €
Turto balansinė vertė, mln. €
40
27
7
5

*Įmonės dydis nustatomas įvertinant susijusias ir partnerines įmones.
Įmonės, norinčios dalyvauti projekte, turi atitikti šiuos kriterijus:




Bendroje pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. sudaro pačios įmonės pagamintos produkcijos
(ar paslaugų) pardavimai (t.y. prekių ar paslaugų perpardavimas turi sudaryti mažiau nei 50 proc.).
Vertinama pagal paskutinių finansinių metų patvirtintus finansinių ataskaitų rinkinius;
Veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius
metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jei įmonė
vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur;
turi pakankamai nuosavų lėšų projektui įgyvendinti bei nėra sunkumų patirianti įmonė.

Projekto finansavimo dydis:





Didžiausia vidutiniškai vienam (unikaliam) mokomam asmeniui galima skirti finansavimo lėšų suma 1 500 Eur.
Didžiausia projektui galima skirti bendra finansavimo lėšų suma - 360 000 Eur.
Mažiausia projektui galima skirti bendra finansavimo lėšų suma – 7 500 Eur.

Eil. Nr.
1.
2.

Įmonės dydis
Maža įmonė
Vidutinė įmonė

Finansuojamoji dalis*
iki 70 proc.
iki 60 proc.

*Tiksli finansuojamoji dalis priklausys nuo projekte dalyvaujančių įmonių dydžio.
Finansuojamos išlaidos:




mokytojų (mentorių) darbo užmokesčio išlaidos;
mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje išlaidos;
trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos (tiesiogiai su mokymu susijusioms medžiagoms ir reikmenims
įsigyti);
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mokomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (už darbo laiko valandas, kuriomis darbuotojai
dalyvauja mokyme);
mokomų asmenų kelionių Lietuvoje išlaidos;
mokymo organizavimo ir vykdymo išlaidos (kai mokymai yra perkami).

Netinkamos finansuoti išlaidomis:





mokymai, kuriuos vykdo įmonės laikydamosios nacionalinių privalomųjų mokymo standartų (ES arba
Lietuvos Respublikos teisės aktais įteisinti privalomieji mokymai, pvz., darbų saugos, įmonių darbuotojų
mokymai susiję su pavojingais darbais, potencialiai pavojingais įrenginiais, nustatytais PPĮ kategorijų
sąraše);
mokymai skirti architekto, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, gydytojo odontologo,
vaistininko kvalifikacijai tobulinti.
mokymai, skirti komandos, organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui ugdyti (pvz.,
konfliktams spręsti, stresui valdyti, bendravimui, motyvavimui, laikui planuoti, emociniam intelektui,
lyderystei, pozityviam mąstymui, strateginiam planavimui, komandinio darbo ir komandos formavimo,
kūrybiškumo gebėjimams ugdyti, ir pan.), vadovavimo ir finansų valdymo kompetencijoms ugdyti,
verslumo ir eksporto mokymai.

Siūlomi mokymai:
Įmonių, dalyvaujančių projekte, pasirinkti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai, pavyzdžiui:
 tinkuotojo mokymai;
 dažytojo mokymai;
 konditerio mokymai;
 medienos apdirbimo staklininko mokymai;
 suvirintojo mokymai;
 projektų rengimo ir administravimo mokymai;
 specializuotos užsienio kalbos mokymai;
 rinkodaros specialisto mokymai;
 pardavimų specialisto mokymai;
 tinkamo prekių išdėstymo mokymai;
 vadybos sistemų diegimo ir auditų vykdymo mokymai;
 dokumentų valdymo ir archyvavimo mokymai;
 kiti.
Ne mažiau kaip 70 proc. mokymo laiko turi būti skirta praktiniams mokymams darbo vietoje.
Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.
Maksimali projekto trukmė: 24 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
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