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Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. TS-17
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-18 redakcija)

Aktuali redakcija nuo 2015-12-16

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė
Eil
Projekto
Nr
pavadinimas

„2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto
Projekto tikslai, siektini rezultatai
Preliminarus projekto biudžetas
pareiškėjas
Bendra
ES fondų
Pareiškėjo ir
projekto
lėšų suma, partnerio (-ių)
vertė, Eur
Eur
lėšos, Eur

1.

Viešojo
administravimo ir
strateginių tikslų
įgyvendinimo
efektyvumo
didinimas Šakių
rajono
savivaldybėje

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

2.

Marijampolės
savivaldybės
administracijos
darbuotojų
administracinių
gebėjimų

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Tikslas. Tobulinti Šakių rajono savivaldybės
tarybos narių ir administracijos darbuotojų,
seniūnijų ir pavaldžių įstaigų darbuotojų
kvalifikaciją ir gebėjimus, susijusius su
strateginių tikslų įgyvendinimu.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą bus
pasiekti šie rezultatai:
 Suorganizuota 256 ak. val. mokymų;
 Apmokyta 73 dalyviai;
 Suorganizuotas 1 tarptautinis seminaras (32
ak. val.);
 Parengti 4 informaciniai pranešimai ir
paskelbti
visuomenės
informavimo
priemonėse (vietos ir regiono laikraščiuose).
Tikslas. Tobulinti Marijampolės savivaldybės
administracijos
žmogiškuosius
išteklius,
didinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų
žinias, administracinius gebėjimus ir įgūdžius,
keliant kvalifikaciją.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą,

75 873,23

64 492,25

11 380,98

81 933,31

69 643,32

12 289,99

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia
2009 m.
rugsėjo
mėn.

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

2010 m.
rugsėjo mėn.

13 mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2009-09-30

2010 m.
sausio
mėn.

2011 m.
gruodžio
mėn.

24 mėn.

2009-09-30

2

stiprinimas:
užsienio kalbos,
kompiuterinis
raštingumas ir kt.

3.

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracijos
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

Projektų vertė, Eur
209 459,29

apmokius 100 Marijampolės savivaldybės
darbuotojų ir politikų, bus pasiekti šie
rezultatai:
 Įvykdyti mokymai susiję su strateginio
planavimo įgūdžių tobulinimu, ES struktūrinės
paramos administravimu ir kt.;
 Įvykdyti ES darbinių kalbų (anglų, vokiečių,
prancūzų) mokymai;
 Įvykdyti kompiuterinio raštingumo (pagal
ECDL) mokymai;
 Įsigyta mokymo priemonių, reikalingų
mokymų organizavimui ir vykdymui;
 90 darbuotojų ir politikų baigs mokymus ir
gaus mokymo baigimo pažymėjimus.
Tikslas.
Tobulinti
Vilkaviškio
rajono
savivaldybės administracijos ir pavaldžių
įstaigų darbuotojų kvalifikaciją ir gebėjimus,
susijusius su strateginių tikslų įgyvendinimu.
Siektini rezultatai. Projekto eigoje numatoma
suorganizuoti 150 val. mokymo seminarų
tikslinės grupės nariams. Numatomas projekto
dalyvių skaičius – 50. Planuojama, kad ne
mažiau kaip 90 proc. mokyme dalyvavusių
asmenų sėkmingai baigs mokymus ir gaus
mokymo pažymėjimus.
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Eur

51 652,75

43 904,62

7 748,13

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Eur

178 040,19

31 419,10

______________

2010 m.
sausio
mėn.

2011 m.
gegužės
mėn.

17 mėn.

2009-11-30

Priemonei skirta ES struktūrinė parama
Marijampolės regionui
2007-2013 m., Eur
284 378,00

