F-PRV-PKV-02(VBP)/2

FINANSUOTŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖ PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS
PROJEKTAMS 2021 METAIS ĮGYVENDINTI

Armėnijos Respublika (projektus administruos CPVA)
Koncepcija Nr. 1 „Parama Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo susitarimo (CEPA) įgyvendinimui – ES reikalavimus atitinkančios
sausumos ir oro transporto saugos ir reguliavimo sistemos kūrimas“
Paraiškos teikėjas

Projekto pavadinimas

1

Lietuvos transporto saugos administracija

Saugi transporto sistema Armėnijoje (II)

2

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūra

Koncepcija Nr. 2 „Švarios aplinkos plėtra Armėnijoje kuriant tvarią atliekų rūšiavimo sistemą“
Tvaraus stiklo ir plastiko atliekų valdymo sistemos sukūrimas

Azerbaidžano Respublika (projektus administruos CPVA)
Koncepcija Nr. 3 „Moterų ir jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose“- nefinansuota nė viena paraiška
-

-

-

Baltarusijos Respublika (projektus administruos CPVA)
Koncepcija Nr. 4 „Gebėjimų stiprinimas istorinio ir kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje“
3
4

Europos Humanitarinis Universitetas (EHU) (European
Humanities University)
Europos Humanitarinis Universitetas (European Humanities
University)

Pranciškaus Skorinos kultūrinis kelias (dalis Polockas – Vilnius)
Idėjos ir įrankiai Europos paveldo Baltarusijoje

Sakartvelas (projektus administruos CPVA):
Koncepcija Nr. 5 „Parama regionų mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti Gruzijos (Sakartvelo) ir Europos Sąjungos laisvos prekybos
sutarties teikiamomis galimybėmis“
5

VšĮ Tvari idėja

Gruzijos ir Lietuvos žemės ūkio partnerystė

Koncepcija Nr. 6 „Gerosios praktikos diegimas Gruzijoje (Sakartvele) aplinkosaugos srityje“
6

Čekijos Respublikos Caritas Gruzijoje (Caritas Czech Republic in
Georgia (CCRG))

Skatinti tvarų atliekų tvarkymą ir perdirbimą Rača-Lečchumis ir Žemutinės Svanetijos regione Gruzijoje

Moldovos Respublika (projektus administruos CPVA)
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Paraiškos teikėjas

Projekto pavadinimas

Koncepcija Nr. 7 „Nepakantumo korupcijos apraiškoms ugdymas Moldovoje, stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą“ - nefinansuota nė viena
paraiška
-

-

-

Ukraina (projektus administruos CPVA)
Koncepcija Nr. 8 „Parama nuo konflikto nukentėjusiems rytų Ukrainos regionams švietimo srityje vystant skaitmenines edukacines platformas“
7

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Update 2021: Nuotolinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra Donecko ir Luhansko regiono
mokyklose

Koncepcija Nr. 9 „Psichikos sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugų plėtra rytų Ukrainoje“
8

Labdaros fondas „HOPE worldwide“ ("HOPE worldwide" Charity
Foundation)

Pagalbos ranka Ukrainai: psichosocialinės paramos programa

Koncepcija Nr. 10 „Eksporto skatinimas kuriant smulkaus ir vidutinio verslo klasterius rytų Ukrainos regionuose“
9

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Tvarus eksporto augimas Ukrainoje, pasinaudojant klasterių teikiamais pranašumais

Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos URM)
Koncepcija Nr. 11 „Nepriklausomos informacijos sklaida ir atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse“
10

Rytų Europos Studijų Centras

Pagalba nepriklausomai žurnalistikai Ukrainos regionuose

Migracijos kilmės ir tranzito šalyse ir regionuose (projektus administruos CPVA):
Koncepcija Nr. 12 „Parama inovatyvių žemės ūkio technologijų diegimui Malyje“ - nepateikta nė viena paraiška
-

-

-

Koncepcija Nr. 13 „Parama ekonominiam moterų įgalinimui Palestinoje“
11

Palestinos komunikacijos ir plėtros strategijų centras (Palestinian
Center for Communication and Development Strategies)

Smulkaus verslo savininkių skaitmeninis - ekonominis įgalinimo ir tarpvalstybinis rinkodaros projektas

Visuomenės švietimas ir informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą (projektus administruos CPVA)
Koncepcija Nr. 14 „Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema“
12

Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras

13

VšĮ Pasaulio piliečių akademija

Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis NEPATOGUS KINAS 2021

Koncepcija Nr. 15 „Visuomenės švietimas apie vystomąjį bendradarbiavimą“
Globalaus teisingumo kompasas

Koncepcija Nr. 16 „Visuomenės švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir savanorystės skatinimas“
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14

Paraiškos teikėjas

Projekto pavadinimas

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo
organizacijų platforma

#Darbotvarkė2030

