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Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Sostinės regionas



� Sostinės regione investicijos bus
koncentruojamos į mokslinių tyrimų ir inovacijų
stiprinimą, tik į aukštą pridėtinę vertę kuriančių
MVĮ skaitmeninimą ir eksporto skatinimą;
specialistų persikvalifikavimą sumaniosios
specializacijos srityse.

� Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione investicijos
bus koncentruojamos į verslo konkurencingumo
didinimą, energijos vartojimo efektyvumo
skatinimą, prisitaikymo ir gyvenimo kokybės
priemones su investicijomis augimui skatinti
regionuose, socialinės atskirties mažinimą,
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir
prieinamumą.



� Žiedinė ekonomika;
� Skaitmenizacija

Pramonės politikos stategija, sektoriai:
- gamyba
- sveikata;
- žemės ūkis;
- energetika



ES 2021-2027 nauji prioritetai

1. Moksliniai tyrimai, inovacijos ir skaitmenizavimas;

2. Jaunimas;

3. Klimatas ir gamtiniai ištekliai

4. Migracija ir sienų apsauga

5. Saugumas

6. Išorės veiksmai
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2021-2027 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS RENGIMAS
2022 METAIS

VASARIO 7 D.

KOVO 9 D.

KOVO 16 D.

KOVAS-BIRŽELIS

PROGRAMOS 
PATVIRTINIMAS

Galutinis Programos 
taisymas pagal EK 

pastabas

Patikslintos Programos 
galutinis teikimas EK

LIEPA-RUGPJŪTIS

Programa oficialiai
pateikta EK per 

SFC sistemą

Gautos EK 
pastabos 5-tajam 

Programos 
projektui

LRV pritarė oficialiam 
Programos teikimui EK

EK pateikia 
oficialias pastabas 

Programai

RUGSĖJIS





Sostinės regionas, kurį sudaro Elektrėnų, Šalčininkų r., Širvintų r.,
Švenčionių r., Trakų, Ukmergės r. bei Vilniaus miesto ir rajono
savivaldybės, pasižymi ženkliais vidiniais ekonominio ir socialinio
išsivystymo netolygumais. Numatyta, kad šiame regione
investicijos bus koncentruojamos į mokslinius tyrimus,
eksperimentinę plėtrą ir inovacijas (MTEPI) bei inovacijų
stiprinimą, specialistų persikvalifikavimą sumaniosios
specializacijos srityse. Taip pat bus skatinamos energijos
efektyvumo didinimo priemonės, gerinamas skaitmeninis
junglumas, aktyvi įtrauktis, didinamos įsidarbinimo galimybės,
gerinama socialinių, švietimo, sveikatos paslaugų kokybė ir
prieinamumas, investuojama į darnią miestų plėtrą.
Į Sostinės regioną nukreipta lėšų dalis generuos pridėtinę vertę,
skatins ekonomikos vystymąsi, didins konkurencingumą ir
integravimąsi į tarptautines vertės kūrimo grandines. Iš viso, su
nacionaliniu finansavimu, investicijos Sostinės regione sudarys
daugiau nei 1,3 mlrd. eurų.



Investicijos Vidurio ir Vakarų regionui, kurios 
siekia 4,1 mlrd. eurų, bus nukreiptos į verslo 
konkurencingumo didinimą, į sumaniąją 
specializaciją atitinkančias MTEPI. Taip pat bus 
investuojama į energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo 
skatinimą, regiono ir vietos judumą, socialinės 
atskirties mažinimą, sveikatos priežiūros, 
švietimo, kultūros paslaugų kokybę ir 
prieinamumą bei siekiama mažinti regioninius 
netolygumus.

















Energetika. Skirta energijos vartojimo efektyvumo namų ūkiuose,
neprijungtuose prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų didinimui, viešųjų
pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimui, centralizuoto šilumos,
karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumo
didinimui, daugiabučių renovacijai, energijos vartojimo efektyvumo pramonės
įmonėse didinimui, elektros energijos gamybos iš AEI ir energijos kaupimo
sprendimų diegimo namų ūkiuose skatinimui, AEI panaudojimo šilumos ir
vėsumos gamybai CŠVT sektoriuje didinimui, AEI diegimo pramonės įmonėse
skatinimui, išmaniosioms energijos sistemoms – 1156 mln. Eur.

Transportas ir darnus judumas. Skirta geležinkelių modernizavimui,
geležinkelių transporto skaitmeninimui, kelių modernizavimui, kelių transporto
skaitmeninimui, daugiarūšio transporto infrastruktūrai, regionių jungčkų su
TEN-T modernizavimui dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtra, tvariam
judumui mieste – 990 mln. Eur.

Regionai. Skirta vietos bendruomenių skatinimui, bendruomenių socialinio
verslo skatinimui, bendruomenės vietos plėtros užtikrinimui, viešųjų paslaugų
prieinamumui miestuose, regionų centrų stiprinimui, viešųjų paslaugų
prieinamumui, privačių investicijų į regionus skatinimui – 828 mln. Eur.



� Socialinė įtrauktis. Skirta palankių sąlygų neturinčių asmenų integravimui,
lygių galimybių ir aktyvaus dalyvavimo visuomenėje skatinimui, institucinės
globos pertvarkai, kompleksinių paslaugų šeimoms vystymui, paslaugų vaikams
prieinamumo didinimui, priklausomybių turinčių asmenų reintegracijai, ilgalaikės
priežiūros sistemos plėtrai, socialinio būsto plėtrai, socialinės gerovės paslaugų
plėtrai, socialinės srities paslaugų ir pagalbos sistemos stiprinimui – 709 mln.
Eur.

� Aplinka ir klimato kaita. Skirta potvynių valdymo rizikos premonėms,
krantotvarkos priemonėms, meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų miško
gaisrų aptikimo sistemoms, žiedinei ekonomikai, gamtos apsaugai ir biologinei
įvairovei, vandentvarkai – 638 mln. Eur.

� Mokslas ir inovacijos. Skirta mokslinio potencialo stiprinimui, startuoliams,
mokslo inovacijoms ir MTEP, mokslo ir verslo bendrystei, inovacijoms viešajame
sektoriuje – 679 mln. Eur.

� Švietimas. Skirta pradiniam ir pagrindiniam ugdymui aukštajam mokslui,
ikimokykliniam ugdymui ir priežiūrai, suaugusiųjų švietimui ir profesiniam
mokymui – 542 mln. Eur.



� Sveikata. Skirta sveikatos prevencinių priemonių skatinimui, pirminės 
sveikatos priežiūros stiprinimui, aukštos kokybės specializuotos sveikatos 
priežiūros prieinamumo gerinimui, ilgalaikės priežiūros paslaugų sistemos 
plėtrai, sveikatos specialistų pasiūlos užtikrinimui, greitosios medicinos 
pagalbos paslaugų modernizavimui – 531 mln. Eur.

� Verslas. Skirta TUI pritraukimui, SVV augimui ir plėtrai, MVĮ eksporto 
plėtrai, darbuotojų ir MVĮ prisitaikymui rinkos pokyčiams, verslo 
skaitmeninimui ir galybos automatizavimui – 542 mln. Eur.

� Skaitmeninimas ir skaitmeninis junglumas. Skirta inovatyvioms
tecnologijoms, atviriems duomenis MVĮ skaitmeninimui, ryšio tinklų plėtra) –
154 mln. Eur.

� Darbo rinka. Skirta bedarbių įsidarbinimo galimybių didinimui, neįgaliųjų 
užimtumo skatinimui, vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimui, savarankiško 
užimtumo skatinimui, socialinio dialogo ir saugesnės darbo aplinkos 
skatinimui – 320 mln. Eur.

� Kultūra. Skirta kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimui, kultūros objektų 
modernizavimui, privačių kultūros paveldo objektų pritaikymui visiems – 126 
mln. EUR.



Tai yra programa, parengta pagal Europos 
Komisijos pasiūlytą Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemone (EGADP, angl. –
RRF), kuri, reaguojant į COVID-19 sukeltas 
ekonomines ir socialines pasekmes, skirta 
finansuoti valstybių narių struktūrines 
reformas ir skatinti ūkio atsigavimą. Lietuvai 
pagal šį planą yra skiriama 2,2246 mlrd Eur
2021 – 2026 laikotarpiu.







Visada aktualios nuorodos:
1. https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-

1/kvietimu-planas - kasmetinis planuojamų 
skelbti kvietimų teikti paraiškas (projektinius 
pasiūlymus) puslapis (tiek pagal ES 
struktūrinę paramą 2021 – 2027, tiek pagal 
Naujos kartos Lietuvos);

2. https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai-2 -
kvietimai teikti paraiškas (tiek pagal ES 
struktūrinę paramą 2021 – 2027, tiek pagal 
Naujos kartos Lietuvos)



Plačiau žinomos kaip INTERREG.

Aktualus puslapis visoms bendradarbiavimo 
programoms, informacija, kvietimai teikti 
paraiškas: 
https://www.esbendradarbiavimas.lt/



Lietuvos–Lenkijos programai finansuoti numatyta 
skirti 57,1 mln. eurų, iš jų ERPF – 45,7 mln. 
eurų., numatomas finansavimo intensyvumas iš 
Europos Sąjungos lėšų – 80 proc.

Pasirinkti Lietuvos–Lenkijos programos
prioritetai:
� 1. Aplinkos gerovės skatinimas;
� 2. Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės

skatinimas;
� 3. Vietos suinteresuotųjų šalių

bendradarbiavimo stiprinimas.
� Aktualus puslapis: www.lietuva-polska.eu



Prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą,
Komisija, vadovaudamasi savo sprendimu
visapusiškai įgyvendinti visas ES ribojamąsias
priemones, sustabdė bendradarbiavimą su Rusija ir
jos sąjungininke Baltarusija pagal Europos
kaimynystės priemonės tarpvalstybinio
bendradarbiavimo programas, taip pat pagal
INTERREG Baltijos jūros regiono programą.

Aktualūs puslapiai: 
LT-LV-BY programa: https://www.eni-cbc.eu/llb/lt/
LT-RU programa: https://www.eni-cbc.eu/lr/lt/



� 11 šalių: 8 ES šalys (Danija, Švedija, Suomija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkija, dalis Vokietijos) ir 3 šalys 
partnerės (dalis Norvegijos, Rusijos Federacijos 
šiaurės vakarų regionas ir Baltarusija). RU ir BY 
dalyvavimas sustabdytas dėl karo veiksmų prieš 
Ukrainą;

� Baltijos jūros regiono programai finansuoti
numatyta skirti 249,247 mln.Eur;

Prioritetai:
� 1 PRIORITETAS. Inovacinė visuomenė;
� 2 PRIORITETAS. Išmaniųjų vandenų visuomenė;
� 3 PRIORITETAS. Neutralaus klimato visuomenė;
� 4 PRIORITETAS. Bendradarbiavimo valdymas.



Siekiant ETBT tikslo programų ir paskutinės
veiklos sinergijos, bus skatinamos šalies
pasienyje veikiančios VVG rengiant vietos
plėtros strategijas įvertinti veiksmus,
planuojamus remti pagal ETBT tikslo
programas.



Lietuvai Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos
(toliau – KPP) įgyvendinimui dviejų metų pereinamuoju
laikotarpiu (2021–2022 m.) skiriama 578,9 mln. Eur:
EŽŪFKP 2021–2022 m. lėšoms (434 mln. Eur):
� Bent 30 proc. turi būti skiriama „žaliosioms“

priemonėms (agro-aplinkosauga, ekologinis
ūkininkavimas, išmokos vietovėms, kuriose esama
gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, miško plotų
plėtra, aplinkai ir klimatui palankios investicijos),
išlaikant KPP pasiektą lygį (t. y., 33,26 proc.);

� Bent 5 proc. (2014-2022 m. skiriamų EŽŪFKP lėšų) turi
būti skiriama LEADER programai.



2. EURI lėšoms (139,9 mln. EUR):
� Bent 37 proc. (51,8 mln. Eur) turi būti skiriama

priemonėms, skirtoms aplinkai ir klimatui, gyvūnų
gerovei, LEADER programai;

� Bent 55 proc. (76,95 mln. Eur) turi būti skiriama
priemonėms, kuriomis skatinama ekonominė ir
socialinė plėtra kaimo vietovėse, atsparus, tvarus ir
skaitmeninis ekonomikos gaivinimas, visų
pirma, trumposios maisto tiekimo grandinės ir
vietos rinkos, ūkių modernizavimas, inovacijas,
gamybos mechanizmų ir įrangos skaitmeninimas,
tikslusis ir pažangusis ūkininkavimas, atsinaujinanti
energija, žiedinė ir bioekonomika, prieiga prie
aukštos kokybės IRT plėtros kaime, darbo saugos
sąlygų).



ŽŪM sprendimas:

� 33,36 proc. skirti šioms „žaliosioms priemonėms“: „Parama
pelno nesiekiančioms investicijoms“, „Investicijos į miško
plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“, „Agrarinė
aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Natura
2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva
susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama
gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“;

� 5 proc. 2014–2022 m. EŽŪFKP lėšų skiriama LEADER;

� 45 proc. EURI lėšų skirti priemonėms „Ekologinis
ūkininkavimas“ ir „LEADER“ priemonėms;

� 55 proc. EURI lėšų skirti ūkių modernizavimui pagal veiklos
sritį „Investicijos į materialųjį turtą“.



Kvietimai teikti paraiškas ir paraiškų priėmimas 2022 m.:
balandžio 1 d. – gegužės 31 d.; 

Remiama veikla:
� VPS 2023–2027 m. parengimas;
� pareiškėjo gebėjimų stiprinimas, mokymai ir bendradarbiavimas 

(įskaitant bendradarbiavimą tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti 
VPS.

Paramos gali kreiptis:
� kaimo vietovių VVG, įgyvendinanti 2014–2020 m. VPS;
� dvisektorė VVG, įgyvendinanti 2014–2020 m. dvisektorę VPS;
� nauja partnerystės organizacija – viešasis juridinis asmuo,

veikiantis pagal pagrindinius principus, nurodytus Įgyvendinimo
taisyklių 7 punkte, ir atitinkantis VVG tinkamumo sąlygas,
nurodytas VPS atrankos taisyklėse.

Paramos suma vienam projektui įgyvendinti gali siekti iki 20 000 Eur,
finansuojant iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Ši
parama skiriama 1 pareiškėjui 1 kartą ir tik 1 VPS parengti.



Rengiamų VPS tikslai ir siekiami rodikliai:
Projektai turi atitikti priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytus:
1. bendrąjį tikslą:– stiprinti socioekonominę kaimo vietovių

struktūrą,
2. specialiuosius tikslus – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę,

įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę
įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę
bioekonomiką ir tvarią miškininkystę; pritraukti ir išlaikyti
jaunuosius ūkininkus bei kitus naujus ūkininkus ir sudaryti
palankesnes sąlygas tvariai verslo plėtrai kaimo vietovėse ir kt.;

3. kompleksinį tikslą – modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves
puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir
dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir
skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes
galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių
mainais ir mokymu.

4. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslus bei vietos
poreikius, nustatytus atliekant vietos veiklos grupės (VVG)
teritorijos plėtros poreikių ir potencialo analizę.



Įgyvendinant VPS turi būti siekiama šių rezultato rodiklių:
� ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo kaimo vietovėse 

(BŽŪP projektais remiamas naujų darbo vietų kūrimas (viso 
etato ekvivalentu));

� LEADER iniciatyvos aprėpties (kaimo gyventojų, kuriems 
taikomos vietos plėtros strategijos, dalis);

� kaimo ekonomikos plėtojimo (kaimo verslo įmonių, įskaitant 
bioekonomikos įmones, kuriamų naudojantis pagal BŽŪP 
skiriama parama, skaičius);

� kaimo ekonomikos pažangiosios pertvarkos (remiamų 
sumanių kaimų strategijų skaičius (pasirinktinai));

� Europos kaimo tinklų kūrimo (kaimo gyventojų, kuriems, 
naudojantis BŽŪP parama, sudarytos palankesnės sąlygos 
naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, dalis 
(pasirinktinai));

� socialinės įtraukties skatinimo (asmenų, kuriems taikomi 
remiami socialinės įtraukties projektai, skaičius).



Balų skyrimas:

1. Atstovavimas teritorijai ir vietos gyventojų įtraukimas į VPS rengimą:

� pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės ir verslo sektoriaus 
atstovą iš visų pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų – 50 balų;

� pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo sektoriaus 
atstovą iš visų pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų – 40 balų;

� pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo sektoriaus 
atstovą iš 4/5 pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų – 30 balų;

� pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo sektoriaus 
atstovą iš 3/5 pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų – 20 balų;

� pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo sektoriaus 
atstovą iš 2/5 pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų – 10 balų.

2. Pareiškėjo kolegialaus valdymo organo kompetencijų įvairovė:

� pareiškėjo kolegialaus valdymo organe yra narių, turinčių mokslo ar ekspertinių 
žinių šiose srityse: žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) 
miestų arba pareiškėjas sudaręs patariamąją novatorių darbo grupę, 
pasitelkdamas mokslo ar ekspertinių žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) 
miestų žinių ekspertus, arba turi sudarytą bendradarbiavimo, partnerystės 
sutartį su mokslo įstaigomis – 25 balai.



3. Pareiškėjo patirtis rengiant ir įgyvendinant VPS pagal KPP:

� pareiškėjo 2020 m. atlikto VPS įgyvendinimo tarpinio pažangos vertinimo
rezultatams nebuvo pratęstas vertinimo laikas ir 2021-06-30 pasiekti VPS
įgyvendinimo tarpiniai rezultatai buvo ne žemesni kaip 70 proc. nuo pirminio
VPS tikslo – 15 balų;

� pareiškėjas – nauja partnerystė, įvertinama didžiausiomis atrankos balų
reikšmėmis pagal 1 ir 2 kriterijus – 10 balų;

� pareiškėjo pagal KPP įgyvendinama VPS, 2020 m. atlikto VPS įgyvendinimo
tarpinio pažangos vertinimo rezultatams buvo pratęstas vertinimo laikas, tačiau
2021-06-30 pasiekti VPS įgyvendinimo tarpiniai rezultatai buvo ne žemesni
kaip 70 proc. nuo pirminio VPS tikslo – 5 balai.

4. Pareiškėjo gebėjimai administruoti projektus:

� pareiškėjui įgyvendinant projektus pagal KPP priemones nebuvo pritaikyta
sankcijų (įskaitant ir drausminamąją sankciją – rašytinį įspėjimą) (vertinama
informacija paraiškos pateikimo dieną pagal viešųjų pirkimų, mokėjimo
prašymų ir galutinių ir metinių projekto įgyvendinimo ataskaitų vertinimo
duomenis) – 10 balų.

� Norint gauti paramą būtina surinkti 50 balų



Kvietimai teikti paraiškas ir paraiškų priėmimas 2022 m.:

1) vasario 1 d. – kovo 31 d.; 

2) birželio 1 d. – liepos 29 d. 

3) spalio 3 d. – lapkričio 30 d.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

� tarptautiniams vietos veiklos grupės (VVG) bendradarbiavimo projektams 
įgyvendinti pasirengimas;

� teritorinių ir tarptautinių VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas.

Paramos gali kreiptis: kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas 
privalo turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos 
plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją. partneriai gali būti ir kiti 
viešieji juridiniai asmenys, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, 
įgyvendinanti vietos plėtros strategiją.

Paraiškų rinkimo etapui skirta 12 000 Eur paramos lėšų. 1 projektui įgyvendinti 
gali būti skirta iki 3 000 Eur, kompensuojant 100 proc. tinkamų finansuoti 
investicijų.

Paramos lėšomis gali būti kompensuojamos komandiruočių, ryšių, vertimo, 
susitikimų su projekto partneriais išlaidos.



Kvietimai teikti paraiškas ir paraiškų priėmimas 2022 m.:

1) vasario 1 d. – kovo 31 d.; 

2) birželio 1 d. – liepos 29 d. 

3) spalio 3 d. – lapkričio 30 d.

Paramos gali kreiptis: kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG) bei 
dvisektorės VVG, kurių partneriais gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės
VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG;

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: teritorinių ir tarptautinių VVG 
bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas

Veiklai skirta 156 076 Eur paramos lėšų. 1 projektui gali būti iki 100 000 Eur, 
kompensuojant 95 proc. tinkamų finansuoti investicijų

Tinkamos finansuoti išlaidos: Paramos lėšomis gali būti kompensuojamos 
projekto koordinavimo (banko mokesčiai, kelionių ir (arba) transporto nuomos 
ir kt.), bendrosios išlaidos, projekto įgyvendinimo išlaidos ir kt. 

Atrankos kriterijai: balų skaičius, ne mažiau 30 balų.



Kvietimai teikti paraiškas ir paraiškų priėmimas 2022 m.:
1. vasario 1 d. – kovo 31 d.;
2. birželio 1 d. – liepos 29 d.;
3. spalio 3 d. – lapkričio 30 d.
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
� tarptautiniams vietos veiklos grupės (VVG) bendradarbiavimo projektams 

įgyvendinti pasirengimas;
� teritorinių ir tarptautinių VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas.
Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo 
turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros 
strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją. Partneriai gali būti ir kiti viešieji 
juridiniai asmenys, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, 
įgyvendinanti vietos plėtros strategiją.
Paraiškų rinkimo etapui skirta 178 263 Eur paramos lėšų. Projektui gali būti skirta 
iki 100 000 Eur, kompensuojant 100 proc. tinkamų finansuoti investicijų.
Tinkamos finansuoti išlaidos: Paramos lėšomis gali būti kompensuojamos projekto 
koordinavimo (banko mokesčiai, kelionių ir (arba) transporto nuomos ir kt.), 
bendrosios išlaidos, projekto įgyvendinimo išlaidos ir kt. 
Atrankos kriterijai: balų skaičius, ne mažiau 30 balų.



1. Įgyvendinant projektą dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:
� 4 ir daugiau partnerių –30 balų;
� 3 partneriai –20 balų.
2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė (3 ir daugiau):
� kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – 20 balų;
� kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – 10 balų;
dviejų skirtingų rūšių VVG:
� kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – 5 balai;
� kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – 5 balai;
� kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – 5 balai.

4. Projekto tikslinė grupė:
� socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, 

negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, 
daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – 20 balų;

� jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – 10 balų.



� Pagrindiniai 2023-2027 m. strateginio plano prioritetai –
konkurencingas žemės ūkis, darbo vietų kūrimas bei išlaikymas kaimo
vietovėse.

� Per ateinantį 2023-2027 m. ES finansinės paramos laikotarpį
tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai numatoma 4,27 mlrd. eurų
parama. Apsirūpinti tvariais metodais užauginta žemės ūkio produkcija
ir didinti sektoriaus pridėtinę vertę – numatoma skirti 1 mlrd. 993,0
mln. eurų, prisitaikyti prie klimato kaitos ir saugoti gamtinius išteklius
– 1 mlrd. 244,9 mln. eurų, kurti gyvybingą ir ūkininkavimui bei verslui
patrauklų kaimą – 917,2 mln. eurų. Mokslui, konsultavimui ir techninei
paramai – 115 mln. eurų.

� Naujuoju 2023-2027 m. finansiniu laikotarpiu numatoma atsisakyti
investicinės paramos, tiesiogiai nesusijusios su žemės ūkio veikla.
Nebeplanuojama remti ne žemės ūkio verslo (įskaitant biodujų
gamybą), plačiajuosčio interneto, žvyrkelių asfaltavimo, kaimų
atnaujinimo (projektų, įgyvendinamų per Regioninės plėtros tarybas),
miško infrastruktūros plėtros ir technologijų, tradicinių amatų centrų,
gamintojų grupių ir organizacijų, asbestinių stogų keitimo, COVID-19
priemonių. Numatoma, kad iš dalies prie šių veiklų galės prisidėti
vietos veiklos grupės, kurios rengia vietos veiklos strategijas.





Su klimatu ir aplinka susijusios išlaidos
� Bent 30 proc. kiekvienai kaimo plėtros programai numatytų lėšų turi būti 

skiriama su aplinka ir klimato kaita susijusioms priemonėms; didžioji dalis 
šių lėšų paskirstomos išmokant dotacijas ir metines išmokas ūkininkams, 
perėjusiems prie ekologiškesnio ūkininkavimo.

Vietos veiksmų rėmimas
� Ne mažiau kaip 5 proc. kaimo plėtros programos lėšų turi būti skiriama 

veiksmams, įgyvendinamiems taikant LEADER / bendruomenės inicijuotos 
vietos plėtros metodą.

Pažangiųjų kaimų skatinimas
� Kaimo plėtros programomis taip pat galima remti pažangiųjų kaimų

iniciatyvą, kuria siekiama suteikti įvairiapusių priemonių rinkinį, kad būtų 
skatinamos inovacijos Europos kaimo vietovėse, sudaromos sąlygos jas 
įgyvendinti ir plėtoti, taip sprendžiant bendras problemas, su kuriomis 
susiduria kaimo vietovėse gyvenantys piliečiai.

Finansinės priemonės
� Taikant finansines priemones, EŽŪFKP veikia kaip paskolų, mikrokreditų, 

garantijų ir nuosavo kapitalo, kuriais gali naudotis žemės ūkio, 
miškininkystės ir kaimo vietovių paramos gavėjai, vykdantys finansiškai 
perspektyvius projektus, kuriais siekiama EŽŪFKP prioritetų, šaltinis. 
Platformoje „Fi-compass“ pateikiama daugiau informacijos apie EŽŪFKP 
finansines priemones.



BŽŪP tikslai:
1. Pritraukti ir išlaikyti jaunuosius ūkininkus bei kitus naujus

ūkininkus ir palengvinti tvarią verslo plėtrą kaimo vietovėse;
2. Skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų

dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos
plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią
miškininkystę

LEADER priemonė tenkina šiuos poreikius:
1. Skatinti verslų kūrimąsi kaime, žemės ūkio veiklos įvairinimą
2. Skatinti kaimo gyventojų ir kaimo bendruomenių verslo

iniciatyvas
3. Didinti kaimo gyventojų užimtumą ir socialinę įtrauktį;
4. Skatinti bioekonomikos verslus

Iš 7 LEADER principų, atsižvelgiant į 2014-2020 laikotarpio
patirtį, didelis dėmesys skiriamas inovacijoms



Didžiausia paramos suma
1. Didžiausia viešosios paramos suma vietos
projektui – 200000 Eur. VVG turi teisę sumažinti
didžiausią viešosios paramos sumą vienam vietos
projektui.

2. VVG teritoriniam ir tarptautiniam
bendradarbiavimui gali būti skiriama ne daugiau kaip
30 000 Eur. VPS įgyvendinimo laikotarpiu.



Didžiausias paramos intensyvumas:
1. iki 65 proc. verslo projektams. Paramos intensyvumas
nacionaliniuose teisės aktuose gali būti padidintas vadovaujantis
Reglamento 2021/2115 73 str. 4 dalimi;
2. iki 95 proc. viešųjų paslaugų projektams, įskaitant socialinio ir
NVO verslo projektus;
3. iki 40 proc. investicijoms į viešąją infrastruktūrą (kelių
tvarkymą, gatvių apšvietimą, laisvalaikio ir pramogų infrastruktūrą,
kt.), kai ji būtina įgyvendinant viešųjų paslaugų, socialinio ar
bendruomeninio verslo bei kitus vietos, bendradarbiavimo
projektus;
4. iki 100 proc. tarptautiniam VVG bendradarbiavimui;
5. iki 95 proc. teritoriniam VVG bendradarbiavimui.



Sumanus (SMART) kaimas apibrėžiamas kaip socialinė
ekonominė sistema, kurios vystymusi suinteresuotos
bendruomenės, siekdamos padidinti savo atsparumą ir
gyvenimo kokybę (pažanga turi būti išmatuojama),
remiasi vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis,
priima ir įgyvendina inovatyvius, į sisteminį pokytį
orientuotus, sprendimus, užtikrina kuo platesnį
dalyvavimą (nieko nepaliekant nuošalyje) ir
bendradarbiavimą, kasdieninėje savo veikloje
naudodamos skaitmenines ir kitas technologijas;
pažodžiui išvertus žodį „smart“ galima įvardinti šio
žodžio sudedamąsias dalis: S – sumanus, M –
modernus, A – aktualus, R – reikšmingas, T –
technologiškas.



� Pereinamuoju laikotarpiu t. y. šiuo metu VVG
parengiamuosius darbus (diskutuoja, mokosi, konsultuojasi ir
rengia sumanaus kaimo planus, atlieka gyventojų ir teritorijos
aktyvinimo, jų konsultavimo, mokymo bei konkrečių sumanių
kaimų planų projektavimo veiksmus, kurie bus atrenkami
įgyvendinti.

� Sumanių kaimų planai projektuojami, kaip skėtiniai projektai,
apjungiantis skirtingus partnerius, orientuotus į bendrus
tikslus, apimantys 1 ar daugiau temų.

� Paramos priemonė konstruojama, kaip savarankiška
(neintegruota į LEADER strategijas), tačiau įgyvendinama
LEADER pagalba ir principais. Sumanių kaimų planams
taikomas konkursas nacionaliniu lygmeniu.



1.VIETOS EKONOMIKOS PROJEKTAI 
Ekonomikos įvairinimas ir kaimo turizmas;
Trumposios maisto tiekimo grandinės ir vietos maisto sistemos.

2.ĮTRAUKIOS VIETOS INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PROJEKTAI
Socialiniai tinklai ir kitos apsikeitimo informacija e-platformos, e-
viešosios paslaugos; 
Socialinių paslaugų centrai, kartų namai;
Mokslu grįstas inovatyvus švietimas, ugdymas ir konsultavimas;
Sumanūs žaliosios infrastruktūros sprendimai.

3.SUMANAUS VIEŠOJO VALDYMO PROJEKTAI
Nuotolinių viešojo administravimo paslaugų teikimas;
Skaitmeninis bendruomenės darbas ir skaitmenizuotas grįžtamasis 
ryšys;
Organizacinių refleksų vystymas, veiklos optimizavimas ir efektyvumo 
didinimas.



4.SUMANIOS VIETOS BENDRUOMENĖS PROJEKTAI
Gebėjimai kaupti ir panaudoti vietos žinias gyventojų ir verslo 
vystymo naudai;
Skaitmeninis raštingumas ir skaitmeninių technologijų taikymas;
Partnerystė ir tinklaveika bei partnerystės organizacinių mechanizmų 
vystymas.

5.APLINKOS APSAUGA IR KLIMATO KAITOS POKYČIŲ ŠVELNINIMO 
PROJEKTAI
Tausus gamtos išteklių vartojimas ir atstatymas (sumanus vartojimas;
Maisto švaistymo problemos sprendimai;
Atliekų valdymas;
Atsinaujinančioji energetika;
Agroekologija ir agrarinė aplinkosauga.



Tinkamumo sąlygos, taikomos pareiškėjui (VVG):
� 1. veikti kaimo vietovių teritorijoje.
� 2. turėti patvirtintą vietos plėtros strategiją.
� 3. turėti parengtą (-us) sumanaus kaimo planą (-us).
Partneriai (dalyviai):
1. VVG.
2. fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys MVĮ 
reikalavimus, nustatytus Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 
įstatyme.
3. žemės ūkio produktų gamybą ir (ar) perdirbimą, ir (ar) rinkodarą 
užsiimantys subjektai, atitinkantys MVĮ reikalavimus, nustatytus 
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
4. viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Asociacijų įstatymą, 
Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, Bendruomeninių 
organizacijų plėtros įstatymą ir Viešųjų įstaigų plėtros įstatymą.
5. savivaldybės, jų įstaigos ir įmonės.



Tinkamumo sąlygos partneriams (dalyviams, įgyvendinantiems 
sumanau kaimo plano – skėtinio projekto elementus:
� 1. atitikti bendrąsias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, 

nustatytus Strateginio plano 2 dalyje. 
� 2. parengti verslo planą, kai įgyvendinamas skėtinio projekto 

elementas, susijęs su ekonomine veikla, įskaitant socialinio ar 
bendruomeninio verslo veiklas. 

� 3. veiklą vykdyti VVG, kuri teikia sumanaus kaimo strategiją 
teritorijoje arba funkcinėje teritorijoje, teminėje teritorijoje 
(kai taikoma). 



Projektų atrankos principai
Atrenkant tinkamus finansuoti sumanaus kaimo planus
daugiausia dėmesio skiriama jų tiksliniam vientisumui bei
logiškumui, t. y. elementų visuma sumanaus kaimo plane
turi būti aiškiai susieta į bendrą kontekstą bei tikslą, o
siekiama pridėtinė vertė pamatuojama aiškiais rodikliais,
kurie neturi būti vienodi kiekviename projekte (plano
elemente), tačiau turi logiškai papildyti sumanus kaimo
strategijos pasiekimų visumą. Taip pat, atsižvelgiama į:
1. didesnį partnerių skaičių;
2. žaliosios pertvarkos, aplinkosaugos tikslų siekiančias
sumanaus kaimo planus;
3. didesnes pritrauktas investicijas iš kitų šaltinių;
4. taikomus skaitmeninius sprendimus;



Paramos intensyvumas:
� iki 100 proc. - sumanus kaimo plano vystymo, koordinavimo, valdymo,

aktyvinimo ir bendradarbiavimo išlaidoms.
� iki 85 proc. - investicijoms projektuose, kuriais įgyvendinama

sumanaus kaimo strategija. Paramos intensyvumas diferencijuojamas
pagal konkretaus projekto atitiktį Reglamento 2121/2115 Nr. 73 str. ir
77 nuostatoms ir galimam intensyvumui.

Vienam sumanaus kaimo planui įgyvendinti gali būti skirta iki 700 000
Eur paramos suma, nepažeidžiant nereikšmingos (de minimis) pagalbos
taisyklės, kadangi strategija bus sudaroma iš kelių skirtingų projektų
(elementų), įgyvendinamų skirtingų partnerių siekiant bendrų sumanaus
kaimo tikslų.

Jei sumanaus kaimo planui įgyvendinti paraišką teikia ir dalyvauja:
� 1 VVG, planui gali būti skirta iki 500 000 Eur paramos suma,
� 2 VVG - iki 600 000 Eur paramos suma,
� 3 ir daugiau VVG - iki 700 000 Eur paramos suma.



� Nemokamas, viešas, spartus wi-fi;
� Energija – iš atsinaujinančių šaltinių;
� Subendrintos darbo vietos ar bendros kaimo 

dirbtuvės;
� E-parduotuvės siūlančios vietinius gaminius;
� Mobilios gydymo, kino, kultūros ir kt. 

paslaugos;
� Kt.



Adresas: www.solidarumokorpusas.lt
� Programa siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių

tobulėti padedant kitiems, t.y. skatinti jaunimo veiklas,
kuriančias vieningumą, bendruomeniškumą. Pasinaudoti
programos parama gali visi, kuriems šis tikslas taip pat
artimas.

� Jauni žmonės (18–30 m.), pasinaudoję programa, gali
dalyvauti tarptautiniuose Savanorystės projektuose – t. y.
savanoriauti užsienyje.

� Taip pat susibūrę į grupes (formalias arba neformalias)
jauni asmenys gali įgyvendinti savo idėjas – vietinius
Solidarumo projektus, kurie stiprintų jų vietos
bendruomenes.

� Su jaunimu dirbančios organizacijos, pasinaudoję
programa, gali įgyvendinti projektus, įveiklinančius jaunus
žmones bendruomeniškumą skatinančioms veikloms.



� Vykstantiems savanoriauti į užsienį, programa
kompensuoja visas su dalyvavimu pasirinktame
projekte susijusias išlaidas: kelionę,
apgyvendinimą, vietinį transportą, kalbos kursus,
mokymus ir sveikatos draudimą. Taip pat skiria
kišenpinigius bei maistpinigius.

� Siekiantys įgyvendinti programos tikslą
atitinkančius projektus – teikdami projektų
paraiškas nurodo ir pagrindžia, kokio biudžeto
reikės veiklų įgyvendinimui. Paraiškas vertina
nepriklausomi ekspertai, kurių balais ir
komentarais remiantis priimamas sprendimas dėl
finansavimo.



� Organizacija, įgyvendindama savanoriškos veiklos projektą, pagal pasirinktą
statusą – arba priima jaunus (18–30 m.) žmones neatlygintinai, ugdomajai,
solidarumą skatinančiai veiklai pas save, arba pasirūpina galimybe jaunam
žmogui tokią veiklą vykdyti kitoje organizacijoje. Visais atvejais savanoriams
privalo būti užtikrinamas užimtumas – 30–38 valandų per savaitę; palaikymas,
pagalba – reguliarūs susitikimai su paskirtais mentoriumi ir tutoriumi; erdvė
iniciatyvumui – turi būti išlaikomas balansas tarp rutininių ir kūrybinių
užduočių.

� Savanoriškos veiklos trukmė 2 – 12mėn.

Yra du pagrindiniai reikalavimai organizacijoms, norinčioms įgyvendinti
savanoriškos veiklos projektus:

� Organizacija privalo turėti kokybės ženklą – jį suteikia Nacionalinė agentūra ir
jis reiškia, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra
pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms.

� Organizacija turi suvokti, jog projekto veiklos privalo atitikti programos
„Europos solidarumo korpusas“ idėją. Tai reiškia, jog projektas turi teikti naudą
ne tik organizacijai, bet ir bendruomenėms, visuomenei.



Teikdama paraišką dėl Kokybės ženklo gavimo, 
organizacija turi nurodyti, kokiu statusu planuoja 
dalyvauti programoje.
� Jeigu planuoja koordinuoti projektą, tačiau 

savanorius siųsti į kitas organizacijas, jai reikėtų 
rinktis Supporting statusą.

� Jeigu planuoja arba 1.) koordinuoti projektą 
ir priimti savanorius į savo organizaciją, arba 2.) 
bendradarbiauti su kita organizacija, 
koordinuojančia projektą, ir priimti savanorius į 
savo organizaciją, tuomet reikėtų rinktis Hosting
statusą.



Individualios savanoriškos veiklos projektas:
� Įgyvendinti šios rūšies projektą 

rekomenduojama tada, kai organizacija, 
siekdama tikslo, mato mažesnio savanorių 
kiekio ilgesniam laikotarpiui poreikį.

� Individualios savanoriškos veiklos projektas 
įprastai trunka 2–12 mėn.

� Išimtis gali būti taikoma tik tada, kai 
projektu įgalinamas veikti mažiau galimybių 
turintis jaunimas. Tokiu atveju projektas gali 
trukti trumpiau – 2 sav.–2 mėn.



Grupinės savanoriškos veiklos projektai
� Įgyvendinti šios rūšies projektą rekomenduojama

tada, kai organizacija, siekdama tikslo, mato
didesnio žmonių kiekio trumpesniam laikui
poreikį.

� Vykdydama grupinės savanoriškos veiklos
projektą organizacija privalo užtikrinti
savanorystės galimybę 10–40 jaunų žmonių
grupei. Tam, kad būtų sukurta tarpkultūrinio
mokymosi patirtis – grupę turi sudaryti asmenys
iš bent dviejų šalių ir ne mažiau kaip ketvirtadalį
savanorių turi sudaryti asmenys iš užsienio.

� Grupinės savanoriškos veiklos projektas trunka 2
sav.–2 mėn.



Dalyvavimo programoje etapai:

1. Gauti Organization ID (OID) kodą;

2. Teikti paraišką kokybės ženklo 
akreditacijai gauti;

3. Teikti paraiškas, paskelbus kvietimus



Bendras biudžetas: mažiausiai 1 131 725 EUR

Pirmas terminas: 50%. Antras terminas: 50%

Terminai 2023 m.: (2022 ruduo) ???

Minimalioms dotacijoms: Mažiausiai 169 758 EUR;

Kokybiniam vertinimui ir prioritetams: mažiausiai 848
795 EUR

Metodas: 80% balo sudaro Kokybės ženklo paraiškos
vertinimo balas ir 20% politikos prioritetų vertinimas

Kiekvienas pareiškėjas gaus minimalią dotaciją, kurios
dydis: 25 000 EUR. Jei pagal normas apskaičiuota
suma yra mažesnė, tuomet skiriama mažesnė suma.



Skaičiuojant dotacijos sumą, taikoma vidutinė norma: 26 EUR vienam dalyviui 1 dienai. Į šią sumą 
įskaičiuotos organizacinės paramos (veiklos išlaidos), kišenpinigių ir kelionės išlaidos.Papildomai
prie sumos pridedamos:

• Valdymo išlaidos;

• Įtraukties rėmimas (jei projekte dalyvauja mažiau galimybių turintys jaunuoliai);

• Ypatingosios (išimtinės) išlaidos (jei taikoma);

• Parengiamojo vizito norma (jei taikoma);

• Kalbinės paramos išlaidos (jei taikoma). 

Kokybiniai vertinimai ir politikos prioritetai bei teminės sritys. Biudžetas skiriamas atsižvelgiant į  
akreditacijos paraiškos kokybės vertinimą bei programos prioritetų atitikimą.

„Europos solidarumo korpusas“ programos prioritetai:

• įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo 
grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan;

• ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir 
atsakingas elgesys;

• skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo,

skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo;

• jaunimo dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir pilietinis aktyvumas.



Naujame „Erasmus+“ programos etape (2021–2027
m.) organizacijos, nuosekliai ir tikslingai veikiančios
darbo su jaunimu, jaunimo politikos srityje bei
planuojančios reguliariai vykdyti neformaliuoju
ugdymu pagrįstas tarptautinio mobilumo veiklas,
gali gauti „Erasmus+“ akreditaciją, kuri leidžia
kreiptis dėl veiklų finansavimo pagal programą
supaprastinta tvarka. Tačiau organizacija privalo
įrodyti, kad ji turi:
� bent 2 metų veiklos patirtį jaunimo politikos ar

darbo su jaunimu srityje;
� tinkamus profesinius gebėjimus ir pakankamą

administracinį pajėgumą kokybiškai įgyvendinti
jaunimo mobilumo mokymosi tikslais veiklas.



Svetainė: www.erasmus-plius.lt.

2022 prioritetinės temos:
� įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos

ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės
padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros,
įsitikinimų ir pan.;

� ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų
skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys;

� skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie
skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir
skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių
supratimo;

� jaunimo dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir
pilietinis aktyvumas



Kvietimai:





� Tai programos galimybė organizacijoms ir neformalioms
jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo trumpam
laikui suburiamas jaunimas iš įvairių šalių ir jiems
sukuriama erdvė dalintis patirtimis, mokytis vieniems iš
kitų.

� Projekto pagrindinė veikla – jaunų (13–30 metų) žmonių
grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimas, kurio metu
taikant neformaliojo ugdymo principus (pavyzdžiui, dirbant
grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant
vaidmenų žaidimus, simuliacijas, kt.) nagrinėjama
pasirinkta tema (pavyzdžiui, jaunimo nedarbo, finansinio
raštingumo, pilietiškumo, verslumo, sveikos gyvensenos ir
kt.).

� Jaunimo mainų projektu turi būti tobulinamos jaunų žmonių
asmeninės ir profesinės kompetencijos, skatinamas
pilietiškumas, kultūrų pažinimas.



� Projektą įgyvendinti turi mažiausia dvi organizacijos iš skirtingų
šalių.

� Veikla (jaunų žmonių susitikimas) turi būti vykdoma vienos iš
projektą įgyvendinančių organizacijų šalyje.

� Dalyviai turi būti iš projektą įgyvendinančių organizacijų šalių
(mažiausiai dvi grupės iš dviejų skirtingų šalių).

� Dalyviai:
◦ 13–30 metų amžiaus jaunuoliai. Iš viso dalyvauti gali nuo 16 iki 60 jaunuolių

(išskyrus atvejus, kai dalyviai yra vien tik mažiau galimybių turintys jaunuoliai
– tuomet mažiausias galimas dalyvių skaičius yra 10).

◦ Kiekvienos šalies jaunuolių grupę turi lydėti bent vienas grupės lyderis
(pilnametis asmuo, lydintis jaunimo mainuose dalyvaujančius jaunuolius, kad
užtikrintų jų tinkamą mokymąsi ir apsaugą).

◦ Vienai veiklai gali būti skirtas ne daugiau kaip vienas fasilitatorius.
� Tam, kad būtų kokybiškai pasiruošta jaunų žmonių susitikimui,

galima organizuoti išankstinio planavimo vizitą. Jo trukmė – ne
ilgiau kaip 2 dienos (be kelionės dienų). Dalyvauti gali po 1 asmenį
iš kiekvienos nacionalinės grupės.

� Bendra projekto trukmė gali būti 3–24 mėnesiai.
� Veikla – jaunų žmonių susitikimas – gali trukti nuo 5 iki 21 dienos,

neįskaitant kelionės laiko.



Veiklos:
� pažintiniai vizitai, darbo šešėliavimas (stebėjimas), dirbančių 

su jaunimu mainai užsienio organizacijose, kurioje vyksta 
darbas su jaunimu;

� dirbančių su jaunimu kontaktų užmezgimo, tinklų, 
bendruomenės kūrimo renginiai;

� mokymo kursai, padedantys ugdyti konkrečiais kompetencijas;
� seminarai ir praktiniai užsiėmimai, skatinantys žinių ir gerųjų 

patirčių mainus.
� Bendra projekto trukmė gali būti 3–24 mėnesiai.
� Galima veiklos/veiklų trukmė nuo 2 iki 60 dienų, neįskaitant 

kelionės laiko. Veiklos turi būti įgyvendinamos mažiausiai dvi 
dienas iš eilės. 



� Projektą įgyvendinti turi mažiausia dvi organizacijos iš skirtingų 
šalių.

� Veikla turi būti vykdoma vienos iš projektą įgyvendinančių 
organizacijų šalyje.

� Dalyviai turi būti jaunimo darbuotojai – tai asmenys, dirbantis su 
jaunais žmonėmis jų laisvalaikiu, siekiantys jaunų žmonių 
asmeninio ir socialinio tobulėjimo tiek per individualų darbą su 
skirtingais asmenimis, tiek dirbdami su grupėmis, bei turintys 
šiam darbui reikalingų kompetencijų.

� Jaunimo darbuotojai turi būti iš projektą įgyvendinančių 
organizacijų šalių (mažiausiai dvi grupės iš dviejų skirtingų šalių).

� Dalyvių skaičius – iki 50 kiekvienoje numatomoje veikloje 
(neįskaitant, mokymo vadovų ir fasilitatorių, jei jie reikalingi).

� Tam, kad būtų kokybiškai pasiruošta veikloms, galima organizuoti 
išankstinio planavimo vizitą. Jo trukmė – ne ilgiau kaip 2 dienos 
(be kelionės dienų). Dalyvauti gali po 1 asmenį iš kiekvienos 
nacionalinės grupės.



Projektu turėtų būti keliami vienas ar keli iš šių tikslų:
◦ suteikti jauniems žmonėms galimybių įsitraukti į pilietinę

visuomenę ir/ar mokytis, kaip tą daryti (kalbant tiek apie
įsitraukimą kasdienėse situacijose, tiek apie reikšmingą
pilietinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį ir politinį jaunų
žmonių dalyvavimą);
◦ didinti jaunimo supratimą apie bendras Europos vertybes ir

pamatines teises;
◦ ugdyti jaunų žmonių skaitmenines kompetencijas ir medijų

raštingumą (ypač kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti
informaciją), siekiant padidinti jaunų žmonių atsparumą
dezinformacijai, netikroms naujienoms, propagandai;
◦ suburti jaunimą ir sprendimus vietos, nacionaliniu ar

tarptautiniu lygmeniu priimančius asmenis – bei skatinti
dialogą tarp jų.

Jaunimo dalyvavimo veiklų projektas gali būti tarptautinis
arba nacionalinis.



Bendra projekto trukmė gali būti 3–24 mėnesiai.

SVARBU:
� Veiklų dalyviais gali būti:
◦ 13–30 metų amžiaus jauni žmonės iš projektą

įgyvendinančių organizacijų šalių;
◦ sprendimų priėmėjai, kurių veiklos sritis aktuali

atsižvelgiant į projekto temą.

� Kartu su paraiška dėl finansavimo turi būti
pateikiamas veiklų kalendorius ir kiekvienos
veiklos programa.



Tai programos galimybė organizacijoms pagerinti savo veiklų
kokybę kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus,
dalinantis patirtimis, diskutuojant ir kartu kuriant inovacijas –
naujas praktikas, metodus, modelius bei kitus rezultatus. Šie
projektu sukurti produktai turi būti naudingi ir pritaikomi ne
tik bendradarbiaujančių organizacijų, bet ir platesniu mastu.

Bendradarbiavimo partnerystėse galimos veiklos:
� partnerių susitikimai;
� gerosios praktikos mainų ir darbo sesijos skirtos sukurti

produktą (inovatyvų rezultatą);
� darbuotojų ir tikslinių grupių mobilumas (su sąlyga, kad tai

prisideda prie projekto tikslų pasiekimo);
� įvairios mokymo ir mokymosi veiklos, prisidedančios prie

projekto tikslų pasiekimo;
� įvairios projekto ir/ar projektų sukurtų rezultatų viešinimo

veiklos.



� Bendradarbiavimo partnerystės projektas turi būti
tarptautinis – jį įgyvendinti turi ne mažiau kaip
trys organizacijos iš trijų skirtingų programos
šalių (partnerių skaičius projekte neribojamas,
tačiau biudžetas skiriamas daugiausiai dešimčiai
partnerių).

� Projekto veiklos turi būti vykdomos projektą
įgyvendinančių organizacijų šalyse (pagrindus
pridėtinę vertę taip pat gali būti vykdomos šalyje,
kurioje yra Europos Sąjungos institucijos buveinė
(Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre,
Hagoje)).

� Bendra projekto trukmė gali būti 12–36 mėnesiai.



Tai galimybė mažesnių pajėgumų, su programa „Erasmus+“ patirties
neturinčioms ar mažai turinčioms organizacijoms pagerinti savo veiklų
kokybę kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, dalinantis patirtimis,
diskutuojant ir kartu kuriant inovacijas – naujas praktikas, metodus, modelius
bei kitus rezultatus.

Tai galimybė organizacijoms žengti pirmą žingsnį į bendradarbiavimą
Europos lygiu.

Nedidelio masto partnerystė privalo atliepti ir nors vieną programos ir/arba
jaunimo srities prioritetą.

Nedidelio masto partnerystėse galimos veiklos:

◦ partnerių susitikimai;

◦ gerosios praktikos mainų ir darbo sesijos skirtos sukurti produktą (inovatyvų
rezultatą);

◦ darbuotojų ir tikslinių grupių mobilumas (su sąlyga, kad tai prisideda prie
projekto tikslų pasiekimo);

◦ įvairios mokymo ir mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų
pasiekimo;

◦ įvairios projekto ir/ar projektu sukurtų rezultatų viešinimo veiklos.



SVARBU:
� Projektu sukurti produktai turi būti naudingi ir

pritaikomi ne tik bendradarbiaujančių
organizacijų, bet ir platesniu mastu.

� Nedidelio masto partnerystės projektas turi būti
tarptautinis – jį įgyvendinti turi ne mažiau kaip dvi
organizacijos iš skirtingų programos šalių.

� Projekto veiklos turi būti vykdomos projektą
įgyvendinančių organizacijų šalyse (pagrindus
pridėtinę vertę taip pat gali būti vykdomos šalyje,
kurioje yra Europos Sąjungos institucijos buveinė
(Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre,
Hagoje)).

� Bendra projekto trukmė gali būti 6–24 mėnesiai.



Tarptautiniai 
finansavimo šaltiniai



14 skirtingų programų:
� Šiaurės šalių kultūros fondas
� Kultūrinė mobilumo programa: meno rezidencijų rėmimas
� Kultūrinė mobilumo programa: bendradarbiavimo tinklų finansavimas
� Tautinių bendrijų žiniasklaidos rėmimo programa
� Šiaurės šalių kultūros ir meno programa
� Nevyriausybinių organizacijų Baltijos jūros regione bendradarbiavimo 

programa
� Viešojo administravimo mobilumo programa
� Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa
� Šiaurės ir Baltijos doktorantų ir mokslininkų mobilumo bei 

tinklaveikos finansavimas
� Šiaurės šalių lyčių lygybės fondas
� Kultūrinio mobilumo programa: mobilumo finansavimas
� Žmonių su negalia organizacijų bendradarbiavimo programa
� NORDPLUS programa
� Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų mobilumo programa – NOIM

Daugiau informacijos http://www.norden.lt/programmes/



Kiti fondai:
� http://www.soros.org/about (jaunimo, švietimo, valdymo ir atskaitomybės tobulino, 

sveikatos, informavimo, žmogaus teisių projektai).
� http://www.eurocult.org/grants (kultūros ir meno projektai).
� http://www.shuttleworthfoundation.org/ (socialinės inovacijos)
� http://www.changemakers.com/empathy (socialinės inovacijos, vystomasis 

bendradarbiavimas ir švietimas)
� http://www.thesocialinvestmentbusiness.org/our-funds/social-action-fund/

(bendruomenių kūrimas ir plėtra, verslumas)
� http://www.sigrid-rausing-trust.org/ (žmogaus teisės)
� https://www.zurich.co.uk/zurichcommunitytrust/areyoueligible/areyoueligibletabhome

page.htm
� http://tudortrust.org.uk/ (parama bendruomenėm dirbančios su socialiai pažeidžiamais 

asmenimis)
� https://www.democracyendowment.eu/ - Europos paramos demokratijai fondas
� EuropeAid programa
� https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/tarptautinis-

bendradarbiavimas_28/tarptautiniai-vystomojo-bendradarbiavimo-konkursai.html -
CPVA skelbiami tarptautiniai vystomojo bendradarbiavimo konkursai

� http://www.fundsforngos.org/ - NVO paramos paieškos svetainė (“funds for ngos”):
� http://www.3sektorius.lt/ NVO informacijos ir paramos centras



Nacionaliniai 
finansavimo 

šaltiniai



� Daugelis finansavimo konkursų yra skelbiami kiekvienais metais, kai kurie – tęsti jau skirtą
finansavimą 2-3 metų trukmės projektams;

� Vis daugiau institucijų linkę skelbti konkursus einamųjų metų III-IV ketvirtyje, kad einamųjų
metų gale arba kitų metų pradžioje galėtų skelbti rezultatus ir leisti vykti projektams praktiškai
nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d.

� Prasideda institucijų ir joms pavaldžių įstaigų skelbiamų finansavimo konkursų planavimas ir
viešinimas su tikslu iš anksto informuoti galimus pareiškėjus, pvz.: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/nvo-finansavimo-konkursai/informacija-apie-2022-
m-planuojamus-konkursus arba https://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/kalendorius

� Vis daugiau konkursus administruojančių institucijų (SADM, LKT, SRF) tvirtinasi vieningas
projektų atrankos ir administravimo taisykles (PAT), nepriklausomai nuo to, kiek ir kokių
konkursų organizuoja.

� Vis daugiau institucijų diegia online paraiškų priėmimo, vertinimo, administravimo sistemas
(SADM, SRF, CPVA);

� AAI rekomendacijos institucijoms – turėti viešai skelbiamus konkursų tikslus ir prioritetus, kurie
nesikeistų bent 3 metus;

� Konkursų dydžiai ir objektas labai skirtingi – nuo konkrečios paslaugos pirkimo finansuojant
vienintelį projektą, iki paramos daugelio krypčių projektams (pvz. parama kaimo
bendruomenėms).



Kaimo bendruomenių projektams finansuoti skirta apie 1,1 mln. 
Eur. 
Galimi pareiškėjai: vietos bendruomenėsm bendruomeninės 
organizacijos, ar jų asociacijos vietos ir nacionaliniu lygiu, VVG;
3 veiklos sritys:
� „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) 

stiprinimas“
� Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo 

gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos 
įrengimas), ir priežiūra“;

� „Mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų 
Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat 
renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje 
veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, 
organizavimas“



Balų skaičiavimas: kiekvienoje srityje skirtingi kriterijai (žr. 
teisės aktas);

Didžiausia skiriama suma: 3500 – 7000 (priklausomai nuo 
srities ir pareiškėjo)

Teisės aktas: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/a9561ee089a711ec902c973ca77d
a22a/asr

Tikėtinas konkursas 2023 m. projektams: 2022 m. 
pabaiga-2023 m. sausis

Kontaktinis asmuo: Monika Barnackienė, tel. (8 5) 239 
1128, el. p. monika.barnackiene@zum.lt. 



Projektų finansavimo konkursas, skirtas esamų sporto paskirties 
pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai 
ir remontui, atrinkti

Biudžetas: 2 mln. Eur

Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė 
(partneriai).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 450000 
Eur

Paraiškų pateikimo būdas
� Paraiškas teikiame iki 2022 m. kovo 1 d. 17:00 val. el. būdu:
https://cpva.submittable.com/submit



Remiamos veiklos
1. Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra. Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba

pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje
sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas
teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto
bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme)
šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo
veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Ne mažiau kaip
10 procentų kvietimo lėšų sumos pirmiausia skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą
skatinančių projektų paraiškoms. Iš dalies prie neįgaliųjų sporto plėtros prisidedančioms
paraiškoms prioritetas (kėlimas į sąrašo viršų) nesuteikiamas.

2. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.
Paraiškoje vietos bendruomenė apibrėžiama (nurodoma, kas ją sudaro) kaip tikslinė
grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams,
poreikis. Paraiškoje numatyta sporto bazės prieinamumo (laiko ir (arba) fizinio aktyvumo
užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant reguliaraus pobūdžio
fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

3. Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas. Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas,
išskyrus dalyvaujantys bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų
programose, nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų
vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo (laiko,
kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) didinimas tikslinei grupei,
vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po
projekto įgyvendinimo pabaigos.



Adresas: https://www.srf.lt/
Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės: 
https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/b7669eb04b7711ec862fdcbc8b3e3e0
5
Finansavimo sritys ir lėšų proporcijos:
� 1.1.1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio 

aktyvumo plėtrą – 40 procentų;
� 1.1.2. sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 20 procentų;
� 1.1.3. sporto renginiams organizuoti – 15 procentų;
� 1.1.4. asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto 

srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijos sklaidai –
5 procentus;

Sporto rėmimo fondo preliminarus dydis 1-4 veiklų sritims: ne 
mažiau kaip 3,097 mln. Eur



Konkursas 2023m. bus skelbiamas: 2022 spalio -lapkričio mėn., žr. 
svetainę.

Galimi pareiškėjai:
� Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali

teikti tik juridiniai asmenys.
� Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas

juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus
juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto
partnerius.

� Vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai gali teikti tik
vieną paraišką.

� Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai
veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu
pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus
daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai
ar dalyvaujant daugiau nei vienoje partnerystėje, visos pateiktos
paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką
raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).



Paraiškų pateikimo būdas
� Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu 

Elektroninėje paraiškų teikimo ir vertinimo sistemoje adresu 
https://sistema.srf.lt

Projekto trukmė: Iki 4 metų.
� Rekomenduojama projekto įgyvendinimo pradžia – 2022 m. liepos 1 d.
� Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data ne vėlesnė negu 2022 

m. gruodžio 1 d.
� Projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė negu 2026 m. birželio 

30 d.

Finansavimo intensyvumas
� Minimali sporto projekto finansavimo suma 3 000 Eur.
� Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur.
� Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis 

ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto 
sąmatos.



Interneto adresas: https://www.ltkt.lt/

Visi kultūros srities konkursai vyksta per šią įstaigą. ~ 50 
įvairių konkursų kasmet.

Projektų teikimo, atrankos, finansavimo ir administravimo 
gairės: https://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/gaires yra 
20 priedų pagal įgyvendinamas programas, į kurias 
skelbiami finansavimo konkursai;

Daugelis konkursų, skirtų einamiesiems metams skelbiami 
nuo iki einamųjų metų sausio iki gegužės;

Paraiškos priimamos per LKT Informacinę sistemą: 
https://paraiskos.ltkt.lt/#/login



Finansuojamos sritys:
� Architektūra
� Cirkas
� Dailė 
� Dizainas
� Fotografija
� Literatūra
� Muzika
� Šokis
� Tarpdisciplininis menas 
� Teatras

Finansuojamos veiklos:
� Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje
� Renginiai
� Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida
� Leidyba
� Profesionali kritika ir analizė 
� Tinklaveika ir mobilumas
� Koprodukcija
� Meistriškumo ugdymas ir edukacija



Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai:
� projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė – nuo 0 iki 

30 balų
� projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki 10 

balų;
� planuojamų projekto veiklų rezultatai ir svarba kultūros 

ar meno srities raidai – nuo 0 iki 20 balų;
� projekto veiklų sklaida ir prieinamumo didinimas – nuo 0 

iki 10 balų;
� projekto veiklų ir rezultatų viešinimas – nuo 0 iki 10 balų;
� projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki 

10 balų;
� projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų 

pritraukimas, veiklų kalendorius) – nuo 0 iki 10 balų



Veiklų finansavimo intensyvumas:
� Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90

procentų projekto įgyvendinimui reikalingo
finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga
lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi
sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto
poreikio (veiklų išlaidų).

� Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne
mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti
suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.



Įdomesni konkursai:
1. Ugdymas kultūra: kultūros edukacija
1. Projektai, užtikrinantys kultūros edukacijos veiklų tęstinumą ir 
skatinantys dalyvavimo kultūroje įpročius jaunimui po mokyklos 
baigimo.
2. Projektai, skirti atskleisti ir ugdyti jaunimo po mokyklos baigimo 
kūrybinį potencialą.
3. Projektai, skirti gilinti jaunimo po mokyklos baigimo žinias apie 
kultūros ir meno procesus.

2. Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
1. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios etninės kultūros ir 
nematerialaus kultūros paveldo tęstinumą, išsaugojimą, pažinimą bei 
sklaidą.
2. Nematerialaus kultūros paveldo fiksavimo, išsaugojimo ir 
tęstinumo veiklos.
3. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai, dalyvavimas 
konferencijose, festivaliuose.



3. TKR Alytaus aps. prioritetas: profesionalios kūrybos skatinimas
ir sklaida

1. Muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno
sričių projektai – nuo klasikinių formų iki šiuolaikinių. Veiklos
apima tuos projektus, kuriose numatyti profesionalūs autoriai ir
dalyviai, pateiktas jų sąrašas ir aiškiai apibrėžtos jų funkcijos.
2. Projektai, skatinantys meno kūrėjų organizacijas, kūrybinių
industrijų subjektus aktyviau skleisti profesionalųjį meną regione,
didinti regiono gyventojų domėjimąsi profesionaliu menu.
3. Meninio ir kultūrinio švietimo projektai, kuriais siekiama
įvairioms visuomenės grupėms sudaryti sąlygas įgyti naujų įgūdžių,
praturtinančių patirčių. Mokymas(-is) gali būti formalus ir
neformalus, orientuotas į meninį lavinimąsi ar į socialinius-
emocinius gebėjimus.



4. TKR Alytaus aps. prioritetas: etnokultūros tradicijų tąsa ir
kultūros kelių kūrimas
1. Tradiciniai etnokultūros (įskaitant mėgėjų meną) projektai
(renginiai, šventės, festivaliai, simpoziumai), darantys įtaką rajono
ir regiono įvaizdžiui, etnokultūriniai mainai, bendradarbiavimas,
edukacinės veiklos, skirtos Alytaus apskrities kultūros ir meno
asmenybėms pagerbti/įamžinti.
2. Projektai, kurie aktualizuoja ir saugo vietos materialaus ir
nematerialaus kultūros paveldo objektus, etnokultūros iniciatyvas,
prisidedančias prie Alytaus apskrities vietos identiteto formavimo.
3. Kultūrinių kelių sukūrimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo
projektai bei kultūros paveldo objektų, tiesiogiai susijusių su
kultūros kelių programa, išsaugojimo, populiarinimo, kultūrinio
turizmo skatinimo, projektai.
4. Etnokultūrinio švietimo projektai, kuriais siekiama užtikrinti
tradicijų tęstinumą ir išsaugojimą. Projektai skatinantys naujų
kūrybinių formų paiešką ir šiuolaikiškų, kokybiškų etnokultūros
iniciatyvų atsiradimą.



5. TKR Alytaus aps. prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
1. Projektai, apimantys profesionaliąją kūrybą ir jos
sklaidą (naujų produktų, kūrinių sukūrimas ir sklaida,
tinklaveikos ir mobilumo projektai), įtraukiant kitą
kultūros įstaigą iš savo arba kitos apskrities
savivaldybės ir (ar) užsienio šalies.
2. Projektai, apimantys tradicines tęstines (tačiau
atsinaujinusias, pasikeitusias veiklas ir renginius),
įtraukiant kitą kultūros įstaigą iš savo arba kitos
apskrities savivaldybės ir (ar) užsienio šalies.
3. Projektai, apimantys informacijos kaupimą
(archyvavimą, dokumentavimą) ir jos sklaidą, įtraukiant
kitą kultūros įstaigą iš savo arba kitos apskrities
savivaldybės ir (ar) užsienio šalies.



Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą

Projektų kryptys (prioritetai)
� I prioritetas. Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas
� II prioritetas. Sveikos gyvensenos skatinimas

Kiekviename prioritete yra galimybė rinktis sritį, pagal kurią 
bus rengiamas projektas
� 1 sritis. Prevenciniai projektai
� 2 sritis. Moksliniai tyrimai
� 3 sritis. Socialinė informacinė kampanija

Konkursas skelbiamas: kasmet vasario – balandžio mėnesiais



Galimi pareiškėjai
� Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali

teikti tik juridiniai asmenys (VšĮ, IĮ, federacijos, asociacijos,
biudžetinės įstaigos)

Projektų trukmė: iki 1 metų.

Finansavimo intensyvumas:
� Prevenciniam projektui Fondo lėšų skiriama suma gali būti ne

mažesnė kaip 30 000 eurų ir ne didesnė nei 70 000 eurų
� Socialinės reklamos projektui Fondo lėšų skiriama suma gali

būti ne mažesnė nei 50 000 eurų ir ne didesnė nei 320 000 eurų
� Mokslinių tyrimų projektui Fondo lėšų skiriama suma gali būti ne

mažesnė nei 10 000 eurų ir ne didesnė nei 50 000 eurų
� Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo ir

(arba) partnerio piniginėmis lėšomis ne mažiau 5 proc. nuo
projektui įgyvendinti Fondo skirtos sumos



2022 metais Fondo lėšomis finansuotinų
prevencinių projektų, socialinės reklamos,
mokslinių tyrimų projektams finansuoti skiriama
3,07 mln. Eur, iš kurių:
� prevenciniams projektams – 40 proc. visų 2022

metų Fondo lėšų;
� moksliniams tyrimams – 10 proc. visų 2022 metų

Fondo lėšų;
� socialinei reklamai – 50 proc. visų 2022 metų

Fondo lėšų

Adresas: https://sam.lrv.lt/lt/darbo-
grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-
stiprinimo-fondas/tab.dokumentai



Apie visus ministerijos ir pavaldžių įstaigųplanuojamus skelbti
finansavimo konkursus atitinkamais metais skelbiama iš anksto:
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-
politika/nvo-finansavimo-konkursai

Yra vieningos Projektų administravimo taisyklės visiems konkursams:
https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/70253db03ae611eb8d9fe110e148c770/asr

Paraiškų priėmimas ir administravimas vyksta per Paraiškų teikimo ir
projektų administravimo sistemą SOPAS
https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sopas-paraisku-teikimo-ir-
projektu-administravimo-sistema

Didžiąją dalį ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų projektų finansavimo
konkursų skelbia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
(SPPD), jis organizuoja ir projektų vertinimą bei visų finansuotų
projektų priežiūrą ir kontrolę. SPPD administruoja SOPAS sistemą.



Sąlyginai SADM konkursus galima suskirstyti į 3 grupes:
1. Bendruomeninė parama ir bendruomeniškumo

stiprinimas;
2. Institucinė parama NVO – nacionalinėms skėtinėms

organizacijoms, bei nacionalinėms organizacijoms,
veikiančioms tam tikroje politikos srityje;

3. Tikslinis 1-2 metų trukmės projektų, kuriais kuriamos,
palaikomos ar plėtojamos įvairios socialinės paslaugos
įvairioms tikslinėms grupėms (vaikai, jaunimas, šeimos,
pagyvenę asmenys, žmonės su negalia, žmonės
patiriantys soc. atskirtį ir t.t.)

Daug naudingos informacijos apie SADM ir kitų institucijų
skelbiamus finansavimo konkursus:
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-
organizaciju-politika



Lėšas savivaldybėms krepšelio principu skiria SADM.

SADM nustato finansavimo tikslus, prioritetus, vertinimo
kriterijus apraše: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/6bdbb8e0bcbf11ec8d9390588bf
2de65/asr , savivaldybės skirsto paramą pagal šį aprašą

Savivaldybės organizuoja projektų priėmimą, atranką ir
skiria finansavimą, užtikrina finansuotų projektų
priežiūrą;

Atrankos komisijoje dalyvauja seniūnaičiai



Finansuojamos veiklos:
� 12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms 

(sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų 
įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, 
pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių 
organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės 
gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos 
metu;

� 12.2 veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos 
atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir 
įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

� 12.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių 
iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius 
klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, 
organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir 
žmogiškųjų išteklių plėtra);

� 12.4. veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV-314 „Dėl 
2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) 
paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių 
kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą 
skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);

� 12.5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar 
susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) 
arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba 
religinės bendruomenės ir bendrijos;

� 12.6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio 
užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų 
organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir 
švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, 
gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios 
veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto 
varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų 
organizavimas). 



Finansavimo intensyvumas:
� Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto

lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms,
nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio
renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės,
bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali
būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui
įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

� bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir
aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir
poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos
bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir
atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas
bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui
įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui
įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.



Papildomų balų skyrimas:
� projekto veiklos skirtos socialinę atskirtį

patiriantiems asmenims (nurodyta kiek asmenų,
kokios veiklos);

� į projektą įtraukta bent viena tinkama finansuoti
veikla, nurodyta Aprašo 12.1–12.4 papunkčiuose;

� projekto veiklos skirtos jaunimui;
� daugiau nei pusė projekto veiklų skirta

gyvenamosios vietovės bendruomenei (ne tik
organizacijos, nurodytos Aprašo 4 punkte,
nariams).



Ministro įsakymu paskirstomos lėšos savivaldybėms: 
https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/c548c280b56f11ec8d9390588bf2de6
5 iš viso: 2,176 mln. Eur
Varėnos raj. savivaldybė – 14821 Eur

Galimi pareiškėjai:
� bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos 
Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

� 4.2. Aprašo 43 punkte nustatytais atvejais skelbiant naują 
konkursą, pareiškėjais gali būti bendruomeninės 
organizacijos ir NVO, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 
Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, 
arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos 
apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir 
bendrijų įstatyme. 



Informacija apie planuojamus skelbti 
konkursus: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-
politika/nvo-finansavimo-
konkursai/informacija-apie-2022-2023-m-
planuojamus-konkursus

Informacija apie paskelbtus finansavimo 
konkursus: https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/projektu-konkursai



Savanoriškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio 
amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų 2022 m. 
konkursas

Horizontalios politikos ir projektų valdymų 
grupė

2022-05-16

Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų 
Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2022 m. konkursas

Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyrius 2022-05-27

Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių krizių valdymo srityje, 
projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 
2022 m. konkursas

Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyrius 2022-07-07

Kompleksinių paslaugų teikimas vaikams, nukentėjusiems nuo 
smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų 
šeimų nariams 2023 m. konkursas

Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupė 2022-08-06

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir 
nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 m., 
konkursas

Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės 
grupė

2022-08-17

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje 
aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 m., 
konkursas

Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės 
grupė

2022-08-29

Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos 2023 m. konkursas
Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės 

grupė
2022-09-12

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias 
galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2023 m., 
konkursas

Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės 
grupė

2022-09-23



2-mečių projektų finansavimo pratęsimas:
Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių
organizacijų veiklos rėmimo 2022–2023 m. projektų konkursas

Horizontalios politikos ir projektų valdymų 
grupė Pratęsimas pagal konkurso nuostatus

Prašymai teikiami iki lapkričio 15 d.

Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei 
psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, 
atrankos 2022–2023 m. konkursas

Horizontalios politikos ir projektų valdymų 
grupė

Pratęsimas pagal konkurso nuostatus
Prašymai teikiami iki lapkričio 15 d.

Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių 
organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams 
informacinių technologijų srityje ugdyti, 2022–2023 m. konkursas

Horizontalios politikos ir projektų valdymų 
grupė

Pratęsimas pagal konkurso nuostatus
Prašymai teikiami iki lapkričio 15 d.

Projektų, skirtų socialinės integracijos paslaugoms iš pataisos 
įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims teikti, 2021–2023 
m. konkursas

Horizontalios politikos ir projektų valdymų 
grupė

Pratęsimas pagal konkurso nuostatus
Prašymai teikiami iki lapkričio 15 d.

Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir 
galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, 2022–2023 
m. konkursas

Tikslinės pagalbos grupė
Pratęsimas pagal konkurso nuostatus
Prašymai teikiami iki lapkričio 15 d.

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams 
ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės 
klausimais teikti, atrankos 2022–2023 m. konkursas

Socialinių paslaugų grupė
Pratęsimas pagal konkurso nuostatus
Prašymai teikiami iki lapkričio 15 d.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, 
veiklos projektų atrankos 2022–2023 m. konkursas

Socialinių paslaugų grupė
Pratęsimas pagal konkurso nuostatus
Prašymai teikiami iki lapkričio 15 d.



Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2023 metais projektų atrankos 
konkursas:
� Projektų finansavimo tikslas – skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų

nevyriausybinių organizacijų veiklą konkurso būdu finansuojant neįgaliųjų
asociacijų veiklos projektus, skirtus atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises,
telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms, didinant jų savarankiškumą, ugdyti
neįgaliųjų gebėjimus, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime

� Galimi pareiškėjai: Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip dvejus metus
įregistruotos neįgaliųjų asociacijos, veikiančios nacionaliniu lygmeniu ir paraiškos
pateikimo dieną vienijančios neįgaliuosius, jų šeimos narius ir (ar) neįgaliesiems
atstovaujančias neįgaliųjų asociacijas ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne
mažiau kaip pusėje apskričių.

� Remiamos veiklos: neįgaliųjų teisių gynimas, prioritetinės veiklos: smurto prieš
neįgaliuosius prevencija ir pagalba nuo smurto nukentėjusiems neįgaliesiems,
informacijos prieinamumo žmonėms su negalia skatinimo veikla, tiesiogiai su
neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, neįgaliųjų
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose,
pareiškėjo, projekto vykdytojo, organizuojami aktyvaus poilsio renginiai
neįgaliesiems ir dalyvavimas juose, pareiškėjo, projekto vykdytojo, organizuojami
kultūros renginiai neįgaliesiems ir dalyvavimas juose, periodinių leidinių, susijusių
su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu,
leidyba reginčiųjų raštu, Brailio raštu, elektroniniu formatu, garsiniu formatu,
įskaitant ir QR kodus, kuriais pateikiama informacija lietuvių gestų kalba



Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2023 metais 
projektų atrankos konkursas: (tęsinys):
� Paraiškų teikimas: Neįgaliųjų reikalų departamentas,

www.ndt.lt
� Planuojama paskelbti: 2022 m. rugsėjo 6 d.
� Finansavimo dydis projektui: ? Eur
� Konkurso biudžetas: 1.582.600 Eur (2022)



Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
2023 metų projektų atrankos konkursas 
Tikslas: gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į 
organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus 
savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos 
srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems 
reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar 
palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų 
užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Remiamos veiklos: Įgyvendinant projektus remiamos pagal negalios 
pobūdį ir specifiką organizacijos vykdomos socialinės reabilitacijos turinį 
atitinkančios nuolatinio, periodinio pobūdžio veiklos ir teikiamos 
paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas; individuali pagalba neįgaliajam; 
neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose; 
pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.



Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
2023 metų projektų atrankos konkursas (tęsinys):
� Paraiškas gali teikti: neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios

asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos,
viešosios įstaigos, kurios ne mažiau nei vienus metus teikia ne mažiau kaip 2
paslaugas neįgaliesiems, projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems
neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir
kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.),
paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau nei 10 neįgaliųjų per mėnesį;

� Paraiškų teikimas: Savivaldybė paskiria administracijos padalinį, atsakingą už
konkurso organizavimą, kuris skelbia info apie konkursą

� Terminas: 2021 m. spalis 2022-ųjų metų projektams, 2022 m. spalis – 2023 m.

� Projektų finansavimas: savivaldybėms skiriamas konkurso biudžetas ir projektų
finansavimas apskaičiuojamas pagal keletą formulių;

� Finansavimo dydis projektui: pagal formulę, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus,
projekto balų ir kt.

� Konkursui skiriama: 5,125 mln. Eur. Varėnos raj. savivaldybei – 35336 Eur.



Projektų finansavimo konkursai skirstomi į:
1. Tautinių mažumų kultūros projektų;
2. Tautinių mažumų centrų projektų.

Paraiškos priimamos TMD elektroninėje paraiškų ir 
ataskaitų valdymo sistemoje (toliau – EPAVS). 
https://paraiskos.pantera.dev/

Vykdo 5 projektų finansavimo konkursus

Projektai finansuojami pagal finansavimo tvarkos 
aprašą: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/2f8f2860013f11ea9681cd8
1dcdca52c/asr



Tautinių mažumų kultūros projektai:

4 kategorijos:
1. Tautinių mažumų kultūros sklaida.
2. Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis
bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.
3. Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių
mokyklų veikla.
4. Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės
informavimo priemonėse.



Pareiškėjai: įregistruotos asociacijos, labdaros ir 
paramos fondai, viešosios įstaigos. 

Apribojimai: maitinimo išlaidos – iki 20 proc. išlaidos 
maisto prekėms – iki 20 proc., administravimo 
išlaidos – iki 20 proc., nenumatytos išlaidos – iki 10 
proc.

Finansavimo dydis: 1 Projektui iš dalies finansuoti iš 
valstybės biudžeto gali būti skiriama nuo 500 iki 
10 000 eurų, bet ne daugiau kaip 80 procentų nuo 
visos Projekto vertės



� - Tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos 
skatinimo iniciatyvų įgyvendinimui skirta 200 tūkst. Eurų. 
Finansuoti 103 projektai.

� - Kultūros projektams, įgyvendintiems romų sociokultūrinę 
integraciją, 2022 m. skirta 25 tūkst. Eur. Finansuoti 6 
projektai.

� - Kultūros projektams, vykdantiems pilietiškumo ugdymo, 
tarpkultūrinio dialogo ir atminties įprasminimo veiklas, 
skirtas Pietryčių Lietuvos regionui, skirtas 80 tūkst. Eur
finansavimas51 projektui.

� - Kultūros projektams, stiprinantiems tautinių mažumų 
vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo veiklas, skirta 39 500 
tūkst. Eur, finansuoti 23 projektai.

� - Kultūros projektams, įgyvendinantiems iniciatyvas, skirtas 
tautinių mažumų žiniasklaidos priemonių bei 
nevyriausybinių organizacijų informacinio raštingumo ir 
atsparumo propagandos poveikiui didinimui, skirta 80 
tūkst. Eur., finansuota 21 projektas.



Konkurso tikslas – skatinti Centrų veiklą, dalinai finansuojant
konkurso būdu atrinktus Projektus iš Tautinių mažumų integracijos į
Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę programos priemonių:
� Gerinti tautinių mažumų bendruomenėms skirtų kultūros paslaugų

teikimą, stiprinant tautinių mažumų kultūros centrų veiklą
regionuose.

� Įgyvendinti romų sociokultūrinę integraciją skatinančias iniciatyvas.
Projektų finansavimas: Projektui iš dalies finansuoti iš valstybės
biudžeto gali būti skiriama ne daugiau kaip 80 proc. nuo visos
Projekto vertės. Minimali vieno Projekto dalinio finansavimo suma – 3
000 eurų, maksimali vieno Projekto dalinio finansavimo suma – 30
000 eurų.
Pareiškėjai: Paraiškas gali teikti Centrai,  veikiantys pagal 
Rekomendacijas ir turi atitikti šiuos reikalavimus:
� Paraiškos pateikimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka veiklą vykdo 

ne trumpiau kaip trejus metus;
� numatytas veiklas vykdo patalpose, atitinkančiose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytas technines, sanitarines ir 
higienos normas, priešgaisrinės saugos sąlygas.



1. Apsispręsti dėl VVG vaidmens ir santykio su vietos
bendruomenėmis vengiant trinčių ir siekiant
maksimalios naudos visiems vietos veikėjams;

2. Apsispręsti dėl VVG, tuo pačiu – ir sumanaus
kaimo specializacijos. Verslumas/verslas? Kultūra?
Socialinių paslaugų plėtra? Ekologija? ... ?

3. Nacionalinis/savivaldybės finansavimas –
kofinansavimui, bandomiesiems projektams,
didelio projekto 1 etapui, papildomų/naujų veiklų
jau suplanuotuose veiklose įgyvendinimui;

4. Nesivaikyti pinigų – siekti įdirbio ir pripažinimo 1-
3 srityse.;



Ačiū už dėmesį!

Juozas Meldžiukas
juozasm@gmail.com


