
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. 

  



DEVELOPMENT COOPERATION PROJECT CONCEPT NO 3 

 

“STRENGTHENING OF ARMENIA’S ADMINISTRATIVE AND INSTITUTIONAL 

CAPACITY IN THE FIELD OF HEALTH CARE”  

 

 

GENERAL INFORMATION ON THE PROJECT 

1. Partner country (-ies)  Republic of Armenia   

2. Area(s) of cooperation Health care 

3. Project description 

3.1. Project aim  

To contribute to the strengthening of Armenia’s 

administrative and institutional capacity and 

governance in the field of health care through the 

implementation of reforms envisaged under the EU-

Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership 

Agreement (CEPA). 

3.2. Project objectives 

1. To share Lithuania's experience in the field of 

healthcare system reforms, bringing it closer to EU 

standards. 

2. To share Lithuania's experience in the field of 

implementation of mandatory health insurance. 

3. To share Lithuania's experience in the field of primary 

health care. 

 

3.3. Target group(s) 
Armenian state institutions, Armenian healthcare 

institutions 

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 similar projects with 

public institutions in Eastern Partnership countries. 

 
*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. 

 


