
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO 

 KONCEPCIJA NR. 1 

 

„INOVACIJOS TVARIAM VYSTYMUISI“ 

 

Šio atvirojo kvietimo teikti paraiškas tikslas – sulaukti novatoriškų sprendimų, kurie prisidėtų prie 

tarptautinių vystymosi uždavinių įgyvendinimo ir gerintų gyvenimo kokybę pasirinktų šalių partnerių 

gyventojams. Skatinamas platus požiūris į inovacijas: naujos technologijos, verslo modeliai, politinės 

koncepcijos, taikomieji tyrimai, leidžiantys atrasti naujų praktinių sprendimų įvairiems kylantiems 

poreikiams. Tikimasi finansuoti novatoriškus projektus, kurie galėtų lemti veiksmingiausius 

rezultatus pasirinktose srityse.  

 

Projekto paraiškose turėtų būti aprašyti įgyvendinami tikėtinos inovacijų daromos įtakos ir 

ekonominio efektyvumo kriterijai. Svarbus paties projekto vykdytojo finansinis indėlis ir (ar) kiti 

papildomi finansavimo šaltiniai. 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės) 

Bet kuri iš toliau nurodomų šalių (bet pareiškėjai 

raginami teikti projektus, taikytinus ir kitose šalyse arba 

regionuose): 

- ES Rytų partnerystės šalys (Ukraina, Moldova, 

Sakartvelas, Armėnija); 

- Afrikos šalys (Nigerija, Kenija, Gana); 

- Artimųjų Rytų ir Centrinės Azijos šalys (Irakas, 

Palestina, Uzbekistanas). 

2. Bendradarbiavimo sritis  

Projektai turėtų apimti sritis, susijusias su bet kuriuo iš 

šių įvardytų Darnaus vystymosi 2030 m. tikslų 

(raginama nurodyti konkrečius rodiklius) ir remtis 

šalies strateginiais dokumentais: 

4 – kokybiškas išsilavinimas; 

5 – lyčių lygybė; 

7 – įperkama ir švari energija; 

9 – pramonė, inovacijos ir infrastruktūra;  

13 – klimato kaitos veiksniai; 

16 – taika, teisingumas ir veiksnios institucijos; 

17 – globali darnaus vystymosi partnerystė. 

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Kurti novatoriškus sprendimus, kuriuos įgyvendinus 

būtų galima veiksmingiau nei iki šiol spręsti svarbias 

(su pasirinktais Darnaus vystymosi  tikslais susijusias) 

problemas. 

3.2. Projekto uždaviniai 

1. Sukurti naujovės koncepciją. 

2. Išbandyti praktines projekto įgyvendinimo galimybes 

(nedidele apimtimi). 

3.  Rinkti ir aprašyti duomenis apie projekto rezultatus 

ir realų poveikį. 

4. Numatyti projekto apimtį ir finansavimo šaltinius.  



3.3. Tikslinė grupė  
Konkreti tikslinė grupė (-ės), nurodoma (-os) projekto 

paraiškoje. 

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 

Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija 

Jei esama, nurodomi papildomi 

projekto paraiškų, kurios bus 

parengtos pagal šią projekto 

koncepciją, vertinimo kriterijai* ar 

kita paraiškų teikėjams svarbi 

informacija. 

- Bendrai kurti įtraukiant novatorių iš tikslinių šalių 

idėjas ir įgūdžius; 

- taikyti sektorių bendradarbiavimą (derinant pelno ir ne 

pelno siekiančių dalyvių žinias); 

- ieškoti duomenimis grįstų sprendimų; 

Specialusis reikalavimas: 

- kvietimu skatinama pareiškėjų įvairovė, tačiau bent 

viena projektą įgyvendinančioji organizacija turėtų būti 

įsikūrusi Lietuvoje. 
 

* Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriama papildomų balų už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, o iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų 

ar patirties. 

 

  



VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO  

KONCEPCIJA NR. 2 

 

„SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA KENIJOJE“ 

 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)  Kenija 

2. Bendradarbiavimo sritis (-ys) Skaitmenizacija ir inovacijos 

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Padėti vystyti spartesnį Kenijos perėjimą prie modernių 

skaitmeninės ekonomikos sprendimų, atliepiant šalies 

nacionalinio vystymosi planus. 

 

3.2. Projekto uždaviniai 

1. Perduoti Lietuvos gerąją patirtį, skaitmenizuojant 

viešąjį sektorių: skaitmeninių viešųjų paslaugų kūrimas, 

skaitmeniniai mokėjimai, kibernetinis saugumas, 

finansinių technologijų plėtra. 

2. Pateikti detalias rekomendacijas ir veiksmų planą dėl 

reikalingų institucinių, teisinių, organizacinių, 

techninių reformų pasirinktose srityse. 

3. Prisidėti prie Kenijos skaitmeninių sprendimų 

diegimo pasirinktoje srityje.  

3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s) Kenijos viešasis sektorius 

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 
Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija  

Jei esama, nurodomi papildomi 

projekto paraiškų, kurios bus 

parengtos pagal šią projekto 

koncepciją, vertinimo kriterijai* ar 

kita paraiškų teikėjams svarbi 

informacija.  

- Panašaus pobūdžio projektų, iniciatyvų įgyvendinimo 

patirtis. 

 

 

*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties. 

  



VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO  

KONCEPCIJA NR. 3 

 

„ARMĖNIJOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS 

SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE“  

 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė partnerė Armėnijos Respublika 

2. Bendradarbiavimo sritis Sveikatos apsauga 

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Prisidėti prie Armėnijos administracinių ir institucinių 

gebėjimų ir valdymo stiprinimo sveikatos apsaugos 

srityje, įgyvendinant reformas, numatytas pagal ES-

Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės 

(CEPA) susitarimą. 

 

3.2. Projekto uždaviniai 

1. Perduoti Lietuvos patirtį sveikatos apsaugos sistemos 

reformų srityje, artinant ją prie ES standartų. 

2. Perduoti Lietuvos patirtį privalomojo sveikatos 

draudimo įgyvendinimo srityje.  

3. Perduoti Lietuvos patirtį pirminės sveikatos 

priežiūros gerinimo srityje. 

 

3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s) 
Armėnijos valstybės institucijos, Armėnijos sveikatos 

priežiūros institucijos   

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 
Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija 

Jei esama, nurodomi papildomi 

projekto paraiškų, kurios bus 

parengtos pagal šią projekto 

koncepciją, vertinimo kriterijai* ar 

kita paraiškų teikėjams svarbi 

informacija. 

- Panašaus pobūdžio projektų su viešojo sektoriaus 

institucijomis įgyvendinimo Rytų partnerystės šalyse 

patirtis. 

 
*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties. 

  



VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO 

KONCEPCIJA NR. 4 

 

„UKRAINOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS 

EUROINTEGRACIJOS SRITYJE“ 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė partnerė Ukraina 

2. Bendradarbiavimo sritis  Geras valdymas 

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Padėti Ukrainai įgyvendinti kelyje į Europą būtinas 

reformas, siekiant bendro tikslo – sustiprinti Ukrainos 

pasirengimą deryboms dėl narystės ES. 

 

3.2. Projekto uždaviniai 

Stiprinti Ukrainos administracinius ir institucinius 

gebėjimus: 

1. Padėti Ukrainai imtis itin svarbių reformų ir 

įgyvendinti 2022 m. birželio 17 d. Europos 

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, 

Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai 

(COM/2022/407) pateiktas rekomendacijas. 

2. Dalintis Lietuvos gerąja praktika ir pereinamojo 

laikotarpio patirtimi Europos integracijos 

srityje, siekiant remti tolesnį AA/DCFTA 

įgyvendinimą. 

  

3.3. Tikslinė grupė  Ukrainos valstybės institucijos. 

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 
Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija 

Jei esama, nurodomi papildomi 

projekto paraiškų, kurios bus 

parengtos pagal šią projekto 

koncepciją, vertinimo kriterijai* 

ar kita paraiškų teikėjams svarbi 

informacija. 

- Panašaus pobūdžio projektų su viešojo sektoriaus 

institucijomis įgyvendinimo Rytų partnerystės šalyse 

patirtis.  

 
*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0407&qid=1678201745209


VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO 

KONCEPCIJA NR. 5 

 

„PSICHOSOCIALINĖS IR FIZINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NUO RUSIJOS 

KARO PRIEŠ UKRAINĄ NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS SUKŪRIMAS IR 

ĮGYVENDINIMAS“ 
 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)  Ukraina 

2. Bendradarbiavimo sritis (-ys) Sveikatos apsauga 

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Sukurti ir įgyvendinti kompleksines psichosocialinės ir 

fizinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias 

nukentėjusių nuo Rusijos karo prieš Ukrainą žmonių 

poreikius. 

3.2. Projekto uždaviniai 

1. Parengti kompleksinę metodiką, skirtą nuo karo 

nukentėjusių asmenų psichikos atstatymui ir grįžimui į 

pilnavertį gyvenimą, apimančią psichosocialinės ir 

fizinės reabilitacijos paslaugas. 

2. Stiprinti psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos 

specialistų Ukrainoje tinklą, rengiant mokymus ir 

keičiantis patirtimi su Lietuvos ir užsienio specialistais. 

3. Parengti Ukrainos medicinos specialistus, galinčius 

toliau mokyti savo kolegas („training of trainers“ 

principas). 

3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s) 

- Ukrainos medicinos specialistai (gydytojai, 

psichologai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai ir 

kt.). 

- Nuo Rusijos sukelto karo nukentėję Ukrainos 

piliečiai, ypač jautresnės visuomenės grupės (šalies 

viduje perkelti asmenys, neįgalūs asmenys, žuvusiųjų 

šeimos ir jų artimieji, asmenys, patyrę smurtą, 

veteranai ir kt.). 

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 
Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija  

Jei esama, nurodomi papildomi projekto 

paraiškų, kurios bus parengtos pagal šią 

projekto koncepciją, vertinimo kriterijai* ar 

kita paraiškų teikėjams svarbi informacija.  

- Panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo patirtis; 

- Bendradarbiavimo sveikatos priežiūros srityje su 

partneriais Ukrainoje patirtis. 

- Projekto tikslinė grupė yra asmenys, nukentėję nuo 

karo ir gyvenantys Ukrainoje. 

*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 



papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties. 

  



VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO 

 KONCEPCIJA NR. 6 

 

“DEMOKRATINIŲ IDĖJŲ SKLAIDA PER NEPRIKLAUSOMOS ŽINIASKLAIDOS 

ĮGALINIMĄ“ 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)  Baltarusija 

2. Bendradarbiavimo sritis (-ys) Demokratija ir pilietinė visuomenė  

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Prisidėti prie patikimos informacijos teikimo 

Baltarusijos visuomenei teikiant paramą 

nepriklausomoms Baltarusijos žiniasklaidos 

priemonėms bei žurnalistams. 

 

3.2. Projekto uždaviniai 

1. Objektyvios ir patikrintos informacijos teikimas  

Baltarusijos visuomenei apie įvykius šalyje ir regione, 

ypač Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste. 

2. Pilietiškumo stiprinimas, demokratinių idėjų ir 

pilietinio aktyvumo iniciatyvų skatinimas.   

 

3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s) 
Nepriklausoma Baltarusijos žiniasklaida, žurnalistai, 

jaunimas 

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 
Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija  

Jei esama, nurodomi papildomi 

projekto paraiškų, kurios bus 

parengtos pagal šią projekto 

koncepciją, vertinimo kriterijai* ar 

kita paraiškų teikėjams svarbi 

informacija.  

- Panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo 

patirtis. 

 
*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties. 
  



VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO  

KONCEPCIJA NR. 7 

 

 „MOLDOVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ 

STIPRINIMAS EUROINTEGRACIJOS SRITYJE“ 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė partnerė Moldovos Respublika 

2. Bendradarbiavimo sritis  Geras valdymas  

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Padėti Moldovos Respublikai įgyvendinti kelyje į 

Europą būtinas reformas, siekiant bendro tikslo – 

sustiprinti Moldovos pasirengimą deryboms dėl 

narystės ES. 

 

3.2. Projekto uždaviniai 

Stiprinti Moldovos Respublikos administracinius ir 

institucinius gebėjimus: 

3. Padėti Moldovai imtis itin svarbių reformų ir 

įgyvendinti 2022 m. birželio 17 d. Europos 

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, 

Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai 

(COM/2022/406) pateiktas rekomendacijas. 

4. Dalintis Lietuvos gerąja praktika ir pereinamojo 

laikotarpio patirtimi Europos integracijos 

srityje, siekiant remti tolesnį AA/DCFTA 

įgyvendinimą. 

 

3.3. Tikslinė grupė  Moldovos Respublikos valstybės institucijos. 

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 
Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija 

Jei esama, nurodomi papildomi 

projekto paraiškų, kurios bus 

parengtos pagal šią projekto 

koncepciją, vertinimo kriterijai* 

ar kita paraiškų teikėjams svarbi 

informacija. 

- Panašaus pobūdžio projektų su viešojo sektoriaus 

institucijomis įgyvendinimo Rytų partnerystės šalyse 

patirtis. 

 

*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1678208231620&uri=CELEX%3A52022DC0406


VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO  

KONCEPCIJA NR. 8 

 

„STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS STIPRINIMAS MOLDOVOJE“ 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės) Moldovos Respublika 

2. Bendradarbiavimo sritis  Demokratija ir pilietinė visuomenė 

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Stiprinti atsparumą dezinformacijai ir strateginės 

komunikacijos gebėjimus, įtvirtinant nepriklausomos 

informacijos sklaidą. 

 

3.2. Projekto uždaviniai 

1. Stiprinti Moldovos valstybės institucijų strateginės 

komunikacijos, analizės pajėgumus ir efektyvų 

reagavimą į priešiškų valstybių dezinformaciją. 

2. Stiprinti pilietinės visuomenės ir nepriklausomos 

žiniasklaidos gebėjimus įsitraukti į kovą su 

dezinformacija, ugdyti partnerystę tarp valstybės 

institucijų ir  nevyriausybinių organizacijų, didinant 

visuomenės atsparumą priešiškų valstybių informacijos 

manipuliavimui, dezinformacijai ir informacinėms 

operacijoms. 

3. Įgalinti pilietinę visuomenę, įskaitant nepriklausomą 

žiniasklaidą ir pilietines organizacijas, analizuoti, 

sistemingai viešinti ir atremti bandymus klaidinti 

visuomenę, manipuliuoti visuomenės nuomone; didinti 

visuomenės informuotumą apie dezinformacijos 

keliamą pavojų,  priešiškų valstybių naudojamas 

technikas. 

4. Perduoti Lietuvos bendradarbiavimo tarp valstybės 

institucijų ir pilietinės visuomenės, įskaitant 

nepriklausomą žiniasklaidą, patirtį ir gerąją praktiką, 

bei skatinti apsikeitimą patirtimi tarp projekte 

dalyvaujančių šalių; ugdyti projekto partnerės 

ilgalaikius gebėjimus, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo kultūrą strateginės komunikacijos 

srityje. 

 

3.3. Tikslinė grupė  

Viešosios nuomonės lyderiai, valstybės tarnautojai, 

žiniasklaida, pilietinė visuomenė.  

 



4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 

Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija 

Jei esama, nurodomi papildomi 

projekto paraiškų, kurios bus 

parengtos pagal šią projekto 

koncepciją, vertinimo kriterijai* ar 

kita paraiškų teikėjams svarbi 

informacija. 

-   Panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo patirtis. 

 

 

*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties. 



VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO  

KONCEPCIJA NR. 9 

 

„SAKARTVELO ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS 

EUROINTEGRACIJOS SRITYJE“ 

 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė partnerė Sakartvelas 

2. Bendradarbiavimo sritis  Geras valdymas  

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Padėti Sakartvelui įgyvendinti kelyje į Europą būtinas 

reformas, siekiant bendro tikslo, kad Sakartvelui būtų 

suteiktas ES kandidatės statusas.  

 

3.2. Projekto uždaviniai 

Stiprinti Sakartvelo administracinius ir institucinius 

gebėjimus: 

5. Padėti Sakartvelui imtis itin svarbių reformų ir 

įgyvendinti 2022 m. birželio 17 d. Europos 

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, 

Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai 

(COM/2022/405) pateiktas rekomendacijas. 

6. Dalintis Lietuvos gerąja praktika ir pereinamojo 

laikotarpio patirtimi Europos integracijos 

srityje, siekiant remti tolesnį AA/DCFTA 

įgyvendinimą. 

 

3.3. Tikslinė grupė  Sakartvelo valstybės institucijos. 

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 
Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija 

Jei esama, nurodomi papildomi 

projekto paraiškų, kurios bus 

parengtos pagal šią projekto 

koncepciją, vertinimo kriterijai* 

ar kita paraiškų teikėjams svarbi 

informacija. 

- Panašaus pobūdžio projektų su viešojo sektoriaus 

institucijomis įgyvendinimo Rytų partnerystės šalyse 

patirtis. 

 

*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1678208476600&uri=CELEX%3A52022DC0405


 

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO DEPARTAMENTO 

PARENGTA PROJEKTO KONCEPCIJA NR.10  
 

„PARAMA UZBEKISTANO ŠVIETIMO SISTEMOS STIPRINIMUI“ 

 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)  Uzbekistanas 

2. Bendradarbiavimo sritis (-ys) Švietimas 

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Padėti Uzbekistanui ugdyti aukštos kvalifikacijos 

prioritetinių sričių specialistus. 

 

3.2. Projekto uždaviniai 

1. Parama Uzbekistano bakalauro, magistro ir/arba 

doktorantūros studentų studijoms, atsižvelgiant į šalies 

prioritetines sritis.  

2. Dalintis Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų  institucijų  

gerąja praktika ir patirtimi, skatinti šalių švietimo ir 

mokslo institucijų bendradarbiavimą. 

3. Kurti teigiamą Lietuvos įvaizdį, stiprinant Uzbekistano 

būsimų švietimo ir mokslo lyderių  ryšius su Lietuva. 

3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s) Uzbekistano švietimo ir mokslo institucijos, studentai. 

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 
Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija 

Jei esama, nurodomi papildomi projekto 

paraiškų, kurios bus parengtos pagal šią 

projekto koncepciją, vertinimo kriterijai* 

ar kita paraiškų teikėjams svarbi 

informacija. 

- Panašaus pobūdžio projektų, iniciatyvų įgyvendinimo 

patirtis. 

 
*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties. 

  



VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO 

 KONCEPCIJA NR. 11 

 

„EKONOMINIS IR SOCIALINIS JAUNIMO ĮGALINIMAS IRAKE“ 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)  Irakas 

2. Bendradarbiavimo sritis (-ys) Švietimas 

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Kurti profesinio užimtumo galimybes Irako jaunimui, 

gerinančias ekonominę ir socialinę padėtį ir 

skatinančias potencialius migrantus likti savo šalyje. 

 

3.2. Projekto uždaviniai 

1. Išanalizuoti Irako profesinio ugdymo situaciją ir 

identifikuoti optimalaus Lietuvos patirties perdavimo 

profesiniame ugdyme sektorius. 

2. Parengti inovatyvių, modernių, Irako darbo rinkoje 

paklausių profesinio ugdymo programų įdiegimo planą 

ir identifikuoti mažiausiai dvi Irako profesinio ugdymo 

įstaigas, kuriose šis planas būtų įgyvendinamas. 

3. Įdiegti profesinio ugdymo programas, apmokant 

Irako mokytojus ir aprūpinant profesinio ugdymo 

įstaigas šiuolaikine infrastruktūra, būtina tų ugdymo 

programų įgyvendinimui. 

3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s) Irako profesinio ugdymo institucijos  

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 
Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija  

Jei esama, nurodomi papildomi 

projekto paraiškų, kurios bus 

parengtos pagal šią projekto 

koncepciją, vertinimo kriterijai* ar 

kita paraiškų teikėjams svarbi 

informacija.  

- Panašaus pobūdžio projektų, iniciatyvų įgyvendinimo 

patirtis; 

- Ekspertinė patirtis ir situacijos migracijos kilmės 

šalyse žinojimas. 

 
*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties. 

 


