2016-10-31

Kvietimas
teikti
paraiškas
finansuoti
Nr. 07.3.1-IVG-T-410 „Parama darbui“

projektus

pagal

priemonę

Nr. 01

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerija
ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų
ir verslo garantijos“ (toliau –
INVEGA)

kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.1-IVG-T-410 „Parama darbui“
(toliau – Priemonė)

Finansavimo tikslas:

Finansuojamos veiklos:

Galimi pareiškėjai:

Atrankos būdas:
Didžiausia galima projektui
finansavimo lėšų suma, Eur:

Sudaryti palankesnes sąlygas gyventojų
užimtumui teikiant finansines paskatas
darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais
darbo rinkoje susiduriančius asmenis.
Finansinių
paskatų
(kompensuojant
darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalį)
darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais
darbo rinkoje susiduriančius asmenis (pirmą
kartą įsidarbinusiems asmenis nuo 18 iki 29
metų ir įsidarbinusiems vyresniems negu 54
metų asmenis), teikimas.
Viešieji ar privatūs juridiniai asmenys
(išskyrus biudžetines įstaigas), juridinių
asmenų filialai ar atstovybės, taip pat fiziniai
asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine
veikla.
Tęstinė projektų atranka.
skirti Didžiausia galima pareiškėjui (projekto
vykdytojui) skirti finansavimo lėšų suma
pagal visas dotacijų sutartis Priemonės
įgyvendinimo laikotarpiu negali viršyti
200 000 Eur.

Planuojama kvietimo finansavimo suma,
Eur:
Paraiškos gali būti teikiamos nuo:
Paraiškos gali būti teikiamos iki
(galutinis paraiškų pateikimo terminas):
Paraiškų vertinimo periodiškumas:

Kita informacija:

15 000 000 Eur
2016-10-31, 9:00
2019-02-28 15:30
Paraiškos yra vertinamos kasdien, pagal
paraiškų gavimo INVEGOJE eilę. Kiekviena
paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų
nuo paraiškos ir visų joje nurodytų priedų
gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos.
Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi
užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta
forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių
fondų
interneto
svetainės
www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“
prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas
„Susijusių dokumentų“ ir įgyvendinančiosios
institucijos interneto svetainėje www.invega.lt

Informacija apie paraiškų teikimą:
Paraiškų pateikimo būdas:

Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su
priedais teikia ją raštu įgyvendinančiajai
institucijai vienu iš šių būdų:
-atsiųsti registruotu paštu,
-įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam
atstovaujančio asmens,
- pristatyti pašto kurjerio,
-elektroniniu paštu paramadarbui@invega.lt
tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai
dokumentai,
pasirašyti
elektroninio
pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto
elektroninio parašo sertifikatais.
Įgyvendinančiosios
institucijos, INVEGA
priimančios paraiškas, pavadinimas:
Įgyvendinančiosios institucijos adresas:
Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius
Konsultuojančių
įgyvendinančiosios Justina Balčiūtė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el.
institucijos darbuotojų vardai, pavardės, paštas paramadarbui@invega.lt
kontaktai (el. paštas, telefonas):
Ernesta Sečinskytė, tel. Nr. (8 5) 247 7607, el.
paštas paramadarbui@invega.lt
Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el.
paštas paramadarbui@invega.lt
Interneto svetainės, kurioje galima rasti ES struktūrinių fondų interneto svetainės
kvietimo dokumentus, adresas:
www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“
prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas
„Susijusių dokumentų“ ir įgyvendinančiosios
institucijos interneto svetainėje www.invega.lt
Kita informacija:
-

