UAB „You&Expert“ teikia profesionalias konsultacijas norintiems pasinaudoti Europos Sąjungos parama, rengia
visą reikiamą dokumentaciją paramai gauti, atlieka projektų vykdymą ir administravimą.

Kvietimas teikti projektus pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“
Remiamos veiklos
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Finansavimo
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Projekto trukmė
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Įmonių darbuotojų ir vadovų mokymai, kvalifikacijos tobulinimas
• Darbo užmokestis projekto veiklas vykdantiems asmenims (ne daugiau 10% projekto išlaidų).
• Paslaugos
• Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas. Išlaidos finansuojamos jei įmonės
darbuotojai vykdo dalį projekto veiklų.
• Viešinimas (ne daugiau 1.000 Lt)
• Dalyvių darbo užmokestis. Išlaidos tinkamos tik kaip nuosavas indėlis.
• Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose. Kelionės į muges, parodas,
pragyvenimo bei dalyvavimo jose išlaidos nefinansuojamos.
• Projekto administravimo išlaidos, kurias sudaro biuro prekės, darbo užmokesčio išlaidos,
projekto administravimo paslaugų įsigijimas ir pan.
• Mokymo programų, metodikų, tyrimų, studijų, analizių ir pan. rengimas, adaptavimas ar kt.
• Programinės įrangos kūrimas ir diegimas
• Mokymo aplinkos diegimas, aptarnavimas ir priežiūra
• Projekto dalyvių kelionės į muges, parodas ir pan. bei pragyvenimo, dalyvavimo parodose,
mugėse išlaidos
Maksimali paramos suma:
iki 100.000 Lt vienai labai mažai arba mažai įmonei, t.y. įmonei iki 50 darbuotojų
iki 200.000 Lt vienai vidutinei įmonei, t.y. įmonei iki 250 darbuotojų
iki 300.000 Lt vienai didelei įmonei, t.y. įmonei virš 250 darbuotojų
- iki 3.000.000 Lt asociacijai, PPA rūmams, kai projekte dalyvauja kelios įmonės. Suma skiriama
priklausomai nuo įmonių skaičiaus ir neviršijant vienai įmonei galimos skirti paramos sumos.
Maksimali paramos suma, jeigu įmonė jau yra gavusi ES paramą pagal šią priemonę:
iki 50.000 Lt vienai labai mažai arba mažai įmonei, t.y. įmonei iki 50 darbuotojų
iki 100.000 Lt vienai vidutinei įmonei, t.y. įmonei iki 250 darbuotojų
iki 150.000 Lt vienai didelei įmonei, t.y. įmonei virš 250 darbuotojų
iki 80 procentų labai mažai arba mažai įmonei, t.y. įmonei iki 50 darbuotojų
iki 70 procentų vidutinei įmonei, t.y. įmonei iki 250 darbuotojų
iki 60 procentų didelei įmonei, t.y. įmonei virš 250 darbuotojų
iki 24 mėn.
• Projektus gali teikti:
privatieji juridiniai asmenys ir valstybės ir savivaldybių įmonės;
asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų
struktūrų ir pavienių ūkių subjektus;
pramonės, prekybos ir amatų rūmai.
• Projektai gali būti vykdomi su partneriais.
• Viena įmonė gali teikti ne daugiau kaip 1 projektą, įskaitant dalyvavimą projekte partnerio
teisėmis.
• Vienos mokymo programos trukmė – ne mažiau 8 ak. val.
• ES finansavimo lėšos vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui negali viršyti
6.000 Lt.
• Projekto metu ne mažiau kaip 85% visų mokyme dalyvavusių asmenų turi būti įgiję ar tobulinę
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profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius.

• Projekto metu mokymus turi būti baigę ir pažymėjimus gavę ne mažiau kaip 90% visų
Projektų vertinimo
prioritetai

Projekto pateikimo
laikotarpis

dalyvavusių asmenų.
• Projekto mokymai skirti SVV įmonių darbuotojams – 35 balai
• Projekto mokymuose dalyvauja neturintys kvalifikacijos, žemos kvalifikacijos, jaunimas iki 29
m. ir vyresni nei 45 m. darbuotojai – 16 balų
• Projekte didesne apimtimi numatyti mokymai, suteikiantys bei tobulinantys profesinę
kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias bei įgūdžius – 12 balų
• Teikiamas konkretaus sektoriaus įmonių asociacijų, regioninių, nacionalinių įmonių asociacijų
projektas, siekiantis paskatinti žmogiškųjų išteklių plėtrą visame sektoriuje – 11 balų
• Projekte numatyta prisidėti didesne nuosavų lėšų dalimi, nei privaloma – 16 balų
• Projektas įgyvendinamas bent vienoje iš Akmenės, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko,
Kelmės, Lazdijų, Mažeikių, Pasvalio, Rokiškio, Skuodo, Šalčininkų, Švenčionių rajonų sav.,
Druskininkų, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos, Mažeikių, Visagino sav. – 5 balai
• Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – 5 balai
iki 2012-12-10

Siūlome Jums savo aukštos kvalifikacijos paslaugas.
Su pagarba,
Direktorė Lina Adomauskaitė
8-657-62554
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