
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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEVELOPMENT COOPERATION PROJECT CONCEPT No 1 

 

“INNOVATING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT” 

 

The rationale behind this open call for proposals is to trigger innovative solutions that address 

international development challenges and improve the lives of people of selected partner countries. 

It takes a broad approach to innovation, including new technologies, new business models or policy 

concepts, behavioural interventions, applied research leading to practical solutions, or replications of 

proven innovations in novel environments. However, the expectation is to fund solutions that can 

demonstrate a more effective and impactful approach than existing practices in specific area, rather 

than simply rely on the novelty of the idea itself. 

 

The ideal project proposals should aim for rigorous evidence of impact, cost-effectiveness, and a 

viable pathway to scale and sustainability (either through public or private funding). 

 

GENERAL INFORMATION ON THE PROJECT 

1. Partner country (-ies)  

Any of the following countries (however, the applicants 

are encouraged to develop solutions that could be 

replicated in other countries and / or regions): 

- EU Eastern Partnership countries (Ukraine, Moldova, 

Georgia, Armenia); 

- African countries (Nigeria, Kenya, Ghana); 

- Middle East and Central Asian countries (Iraq, 

Palestine, Uzbekistan). 
 

2. Area(s) of cooperation 

Projects should address areas related to any of the 

following Sustainable Development Goals 2030 (and 

are encouraged to identify specific indicators) and 

refer to the country's strategic documents: 

4 – Quality Education;  

5 – Gender Equality;  

7 – Affordable and Clean Energy;  

9 – Industry, Innovation and Infrastructure; 

13 – Climate Action;  

16 – Peace, Justice and Strong Institutions;  

17 – Partnerships for the Goals. 

3. Project description 

3.1. Project aim  

Develop innovative solutions that have potential to 

address an important (and selected SDGs related) 

problem more effectively than existing approaches. 

 

3.2. Project objectives 

1. Create / develop a pilot concept / prototype of 

the solution.  

2. Test a real-world viability of the solution at a 

small scale. 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202022%20refinement_Eng.pdf


3. Gather and analyse data of the outcomes and 

impact achieved. 

4. Identify directions for scale and funding.  

 

3.3. Target group(s) 
The specific target group(s) should be defined in the 

project application based on the solution proposed.  

4. Estimated duration of project 

implementation 
Up to 24 months  

5. Additional information  
Where available, indicate additional 

evaluation criteria* for project applications 

to be drawn up according to this project 

concept, or other information important to 

applicants.  

The following elements are encouraged where 

applicable: 

- co-creation and tapping into the ideas and skills 

of innovators from target countries; 

- cross-sectoral cooperation (combining 

expertise from for-profit and non-profit 

sectors); 

- data driven solutions and rigorous evidence 

gathering; 

Special requirement: 

- while diversity of applicants is encouraged, at 

least one implementing organization should be 

Lithuania-based. 

 

 
*According to Paragraph 35 of the Description of the Procedure for the Implementation of Development Cooperation 

and Humanitarian Aid Activities by State and Municipal Institutions and Agencies approved by Resolution No 278 of the 

Government of the Republic of Lithuania dated 26 March 2014, an application can be assigned additional scores for 

compliance with the additional project application evaluation criteria indicated in the institution’s call. The additional 

criteria may be provided for if a specific development cooperation activity is planned in the call or if specific abilities or 

experience are expected from the applicants. 

 


