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2018-04-09 Nr. 2018-VRC-1228 

Įstaigos direktoriui 

 

BENDRADARBIAVIMO PASIŪLYMAS DĖL PARAIŠKOS RENGIMO 

(Siekiant gauti finansavimą pagal priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“) 

 

UAB „VEPROC Research and Consulting“ kviečia Jus bendradarbiauti rengiant ir 

administruojant galimą Jūsų įstaigos konkursinį projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos konkursinės paramos priemonės Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio 

ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (toliau – priemonė) reikalavimus. Jau yra ruošiamas 

2-asis kvietimas minėtai priemonei, kuris pagal www.esinvesticijos.lt tinklapyje paskelbtą informaciją ir 

finansavimo sąlygų aprašo projektą yra planuojamas 2018 m. II ketvirtį. Siūlome jums suteikti kokybiškas 

paslaugas, nes visos mūsų paraiškos, kurios buvo parengtos 1-jo šios priemonės kvietimo metu, gavo 

finansavimą.  

Pateikiame jums daugiau informacijos apie Priemonę: 

Priemonės tikslas 
Pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę skatinant 

pokyčius švietimo įstaigų veikloje. 

Remiama veikla 

❖ Naujų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

modelių ir (ar) ugdymo turinio (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi 

pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas 

ikimokyklinio ugdymo mokykloje (-ose); 

❖ Virtualių ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ugdymo mokyklose 

diegimas (įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių 

kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti 

numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar 

pritaikymo veiklos);  
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❖ Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas 

telkiant ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenę (pvz., tėvų 

(globėjų) informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; 

aktyvesnis tėvų (globėjų) ir mokinių įtraukimas į ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos savivaldą; ikimokyklinio ugdymo mokyklos mikroklimato 

gerinimas; demokratinių ikimokyklinio ugdymo mokyklos gyvenimo 

procesų tobulinimas; ugdymo programų atnaujinimas ir įgyvendinimas 

bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.). 

Galimi pareiškėjai ir 

partneriai 

❖ Galimi pareiškėjai- savivaldybių administracijos, ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos (lopšelis – darželis, darželis, universalus 

daugiafunkcis centras, pradinė mokykla vykdanti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas); 

❖ Galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo 

srityje, registruoti Lietuvos Respublikoje; 

❖ Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip dvi veiklą tobulinančios 

ikimokyklinio ugdymo mokyklos.  

Priemonės biudžetas 1 969 416 Eur 

Didžiausia projektui 

skiriama lėšų suma 

115 500 Eur 

Paramos intensyvumas 

❖ Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 98 proc. visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

❖ Projektų tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui 

skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo 

ar partnerio lėšų. 

Projekto naudos ir kokybės vertinimas: 

Projektų atrankos kriterijus Maksimalus galimas kriterijaus 

vertinimo balas 

1. Projekto ugdymo organizavimo ir (ar) ugdymo tobulinimo 

idėjos inovatyvumas, jos įgyvendinimo būdų panaudojant gerąją 

patirtį, mokslinius tyrimus ir rekomendacijas pasirinkimas. 

50 

2. Skatinama mokyklų ir konsultantų (organizacijų, institucijų, 

pavienių konsultantų ir mokslininkų) partnerystė. 

30 

3. Įvairiose vietovėse esančių, skirtingų tipų, paskirčių ir dydžių 

mokyklų įtrauktis. 

20 
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Esame moderni ir šiuolaikiška privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų konsultavimo įmonė, 

teikiame projektų rengimo, administravimo, konsultacijų projektų rengimo ir administravimo klausimais, 

projektų viešinimo paslaugas. Turime daug sėkmingos patirties rengiant konkursinius projektus.   

Savo veiklą vykdome nuo 2006 metų. Per šį laikotarpį esame sėkmingai parengę ir įgyvendinę 

daugiau kaip 500 projektų (tame tarpe nemažą skaičių projektų sudaro būtent paraiškų ir investicijų 

projektų parengimas ir jų tolesnis įgyvendinimas) pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. 

laikotarpių paramos, Interreg (Lietuvos-Lenkijos, Latvijos-Lietuvos), Lietuvos ir Šveicarijos 

bendradarbiavimo, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, EEE ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų, Valstybės kapitalo investicijų, LR ministerijų programas. 

Kiekvienas mūsų parengtas projektas yra individualus darbas, optimaliai atitinkantis kliento 

finansines galimybes, veiklos kryptis bei specifiką.  

Plačiau apie mūsų organizaciją ir mūsų parengtus bei administruotus projektus galite sužinoti 

internetinėje svetainėje www.veproc.lt arba www.esprojektai.lt. Jei Jus domina mūsų pasiūlymas ar kitos 

teikiamos paslaugos, maloniai kviečiame susisiekti su mumis ir pratęsti dialogą. 

 

 

Su pagarba,  

Įmonės vadovas                                 dr. Renatas Morkvėnas  

       8-618-34218 

 

http://www.veproc.lt/
http://www.esprojektai.lt/

