
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. 

 

 

 



DEVELOPMENT COOPERATION PROJECT CONCEPT NO 2   

 

“DIGITAL TRANSFORMATION IN KENYA” 

 

 

GENERAL INFORMATION ON THE PROJECT 

1. Partner country (-ies)  Kenya  

2. Area(s) of cooperation Digitalisation and innovation 

3. Project description 

3.1. Project aim  

To contribute to a faster Kenya's transition to modern 

digital economy solutions according to the country's 

national development plans. 

 

3.2. Project objectives 

 1. To transfer good practice of Lithuania in digitizing 

the public sector in the following areas: the creation of 

digital public services, digital payments, cyber 

security, and the development of financial 

technologies. 

2. To provide with detailed recommendations and an 

action plan regarding the necessary institutional, legal, 

organizational, and technical reforms in the selected 

areas. 

3. To contribute to the implementation of digital 

solutions in Kenya in the chosen area. 

 

3.3. Target group(s) Public sector in Kenya 

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.  

- Experience in implementing projects of a similar 

nature. 

 

*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 
 


