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PRIEMONĖS TIKSLAS 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios 
kokybės specialiuosius mokymus. Priemone siekiama 
lygio palaikymą.   
FINANSUOJAMOS VEIKLOS 
 Mokymai – skirti įmonių arba tam tikro sektoriaus profesijų darbuotojamssu esamomis ar būsimomis darbuotojo pareigomis.
 Nuotoliniai mokymai, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. tinkaišlaidų.  
KAS GALI GAUTI PARAMĄ? 
MAŽOS ir VIDUTINĖS įmonės, privatūs juridiniai asmenys.asmenys, negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės. 
KAIP IDENTIFIKUOTI SAVO ĮMONĖS DYDĮ
Nustatant įmonės dydį, prašome atsižvelgti į susijusių savo įmonių  MAŽA ĮMONĖ 

Darbuotojų skaičius iki 50 
ir 

Metinė apyvarta iki 7 mln. € 
arba 

Turto vertė iki 5 mln. € 
GALI DALYVAUTI PROJEKTE  
PARAIŠKŲ PATEIKIMO 

TERMINAS 
PARAMOS DYDIS Vienai įmonei, dalyvaujančiai projekte, vidutiniškai galiapie 15.000 
PARAMOS LĖŠOS Iki 60 proc. vidutinei įmoneiIki 70 proc. labai mažai ir mažai įmonei 

  
UROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOS LIETUVOJE

KOMPETENCIJOS LT 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios 
Priemone siekiama užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos 

arba tam tikro sektoriaus profesijų darbuotojams, kurie tiesiogiai susiję su esamomis ar būsimomis darbuotojo pareigomis. 
gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. tinkamų finansuoti projekto 

privatūs juridiniai asmenys. Partneriais gali būti tik juridiniai negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės. 

VO ĮMONĖS DYDĮ?  
Nustatant įmonės dydį, prašome atsižvelgti į susijusių savo įmonių rodiklius

VIDUTINĖ ĮMONĖ DIDELĖ ĮMONĖ
Darbuotojų skaičius iki 250 

ir 
Metinė apyvarta iki 40 mln. € 

arba 
Turto vertė iki 27 mln. € 

Darbuotojų skaičius virš 250
Metinė apyvarta virš 40 mln. 

arba
Turto vertė virš 27 mln. 

GALI DALYVAUTI PROJEKTE NEGALI DALYVAUTI PROJ

2016.12.01 

Vienai įmonei, dalyvaujančiai projekte, vidutiniškai galiapie 15.000 € paramą arba iki 1.500 € vienam darbuotojui.
Iki 60 proc. vidutinei įmonei Iki 70 proc. labai mažai ir mažai įmonei  

IETUVOJE 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios 
užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos 

, kurie tiesiogiai susiję 
mų finansuoti projekto 

Partneriais gali būti tik juridiniai 

rodiklius. 
IDELĖ ĮMONĖ 

Darbuotojų skaičius virš 250 
ir 

Metinė apyvarta virš 40 mln. € 
arba 

Turto vertė virš 27 mln. € 
EGALI DALYVAUTI PROJEKTE 

Vienai įmonei, dalyvaujančiai projekte, vidutiniškai gali gauti vienam darbuotojui. 



 

TINKAMOS IŠLAIDOS  
 Mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių išlaidos.
 Mokomų neįgaliųjų asmenų apgyvendinimo išlaidos.
 Konsultacinių paslaugų, t. y. mokymo 
 Mokomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos.
 
PASIŪLYMAS 
Šiuo metu į projektą kviečiame įmones iš „Apdirbamosios gamybos“didmeninės prekybos“, Projektavimo veiklos“, „Veterinarinės veiklos“, „Reklamos gamybos“, „IT“ ir „Administracinė ir aptarnavimo veiklos
– NEMOKAMAS, jeigu Jūsų įmonė yra priskiriama prie mažų ir vidutinių bei Jūsų viena iš 
veiklų (ne būtinai pagrindinė) yra priskiriama  Kviečiame pasinaudoti galimybemokymams.  Užpildykite laiške pridėtą anketą ir registruokite savo įmonę iki info@grandpartners.lt   Apie mūsų 12 metų patirtį ir įgyvendintus finansuojamus mokymų projektus skaitykite 

DĖL PARAIŠKŲ TEIKIMO KREIPTIS
Andrius Petravičius GRAND PARTNERS komercijos direktorius
Mob. 8 687 07 907 El. paštas a.petravicius@grandpartners.lt

  

Mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių išlaidos. 
asmenų apgyvendinimo išlaidos. 

Konsultacinių paslaugų, t. y. mokymo organizavimo ir vykdymo išlaidos. 
Mokomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos. 

Šiuo metu į projektą kviečiame įmones iš „Apdirbamosios gamybos“, Mažmeninės ir , Projektavimo veiklos“, „Veterinarinės veiklos“, „Reklamos nistracinė ir aptarnavimo veiklos“ sektorių. Paraiškos parengimas 
, jeigu Jūsų įmonė yra priskiriama prie mažų ir vidutinių bei Jūsų viena iš 

yra priskiriama įvardintiems sektoriams.   
e ir gamybinėmis įmonėms gauti paramą iki 

anketą ir registruokite savo įmonę iki lapkričio

Apie mūsų 12 metų patirtį ir įgyvendintus finansuojamus mokymų projektus skaitykite 

IMO KREIPTIS 
direktorius 

a.petravicius@grandpartners.lt 

, Mažmeninės ir , Projektavimo veiklos“, „Veterinarinės veiklos“, „Reklamos Paraiškos parengimas 
, jeigu Jūsų įmonė yra priskiriama prie mažų ir vidutinių bei Jūsų viena iš 

ir gamybinėmis įmonėms gauti paramą iki 70% 

lapkričio 11 d. paštu 

Apie mūsų 12 metų patirtį ir įgyvendintus finansuojamus mokymų projektus skaitykite čia. 


