Užsienio reikalų ministerija
Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS GAUTOS KONCEPCIJOS PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI PROJEKTŲ
KONCEPCIJAS VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS
PROJEKTAMS 2017 M. ĮGYVENDINTI
Nr.*

Koncepcijos teikėjas

Projekto pavadinimas
Inovatyvių sprendimų diegimo civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse
Moldovoje ir Gruzijoje skatinimas
Ukrainos savivaldybių administracinių ir institucinių galių stiprinimas pastatų
energinio efektyvumo didinimo srityje
Senosios politinės tautos patirtys ir paveldas šiuolaikinei pilietinei visuomenei ULB
regione

1.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

2.

VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra

3.

VšĮ Istorinės atminties akademija

4.

UAB "TV ATLANT-CV"

Krymo ateitis

5.

Ekonominės strategijos centras (CES)

Mokymai ir tarptautinės patirties taikymas, susijęs su centrinės valdžios darbuotojų
kompensacijų klausimais

6.

NVO „Verslo Bendrijos Klubas“

Lvovo advokatų centras

7.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų
Moldovos muitinės tarnybos institucinių gebėjimų stiprinimas
ministerijos

8.

Jaunimo asociacija "StudAlliance"

Jaunimo socialinis ir ekonominis projektas "Invent Yourself"

9.

NVO "Galimybių Ukraina"

Pažangių technologijų taikymas ugdymo procese: techninių galimybių stiprinimas
Druzhkivkos 4-oje vidurinėje mokykloje

10.

Neįgaliųjų organizacija "Disability Info"

Dar vienas žingsnis įtraukimo link: jaunų žmonių su negalia įgalinimas

11.
12.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie LR Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos ir ekstremaliųjų
Vidaus reikalų ministerijos
situacijų tarnybos pajėgumų stiprinimas
Nepriklausomos informacijos platinimas ir Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai
Charter'97 Fondas
ir jos regionams
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13.

Donetsko nacionalinis technikos universitetas

14.

Regioninės spaudos vystymosi institutas

15.
16.

Valstybinė švietimo įstaiga "Center of professional and
Šiluma ir komfortas kiekvienam vaikui
technical education"
Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos
Skaidrus ir efektyvus viešasis aplinkos valdymas: Lietuvos patirties sklaida
ministerijos

17.

NVO "New Donbass"

18.

Krymas SOS

19.

NVO "All-Ukrainian movement Sila Prava"

20.

Asociacija "URMA ta"

21.
22.

Informatikos, mikroelektronikos bei inžinerijos mokslinių tyrimų ir įgūdžių plėtros
centro Rytų Ukrainos studentams įkūrimas
Vyriausybės veiklos skaidrumo skatinimas ir viešojo administravimo kokybės
gerinimas vertinant valstybės institucijų internetines svetaines

Dialogo koncepcija
Bendruomeniškumo stiprinimas kaip priemonė šalies viduje perkeltų asmenų
įgalinimui ir spartesnei integracijai į vietos bendruomenes
Teisinė pagalba ginant Ukrainos piliečių teises, šalies viduje perkeltus asmenis ir
Krymo totorius, nukentėjusius nuo karinės Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą
Lietuva įkvepia Moldovą

NVO "Ekonominių tyrimų ir politikos konsultavimo Ukrainos regionų pilietinės visuomenės įtraukimas į visuomenės atstovavimo ir
institutas" (IER)
dalyvavimo reformų valdyme procesus
Pabėgėlių moterų ir jų vaikų įsitraukimo į priimančias bendruomenes paramos modelio
Asociacija "Nematerialaus turto fondas"
parengimas

23.

Pilietinio įsitraukimo plėtros centras "Co-participant"

Nepriklausoma moteris

24.

Renata Skardžiūtė-Kerselidze

Gruzijos jaunimo gebėjimų stiprinimas kovoje su korupcija

25.

VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras

26.

Tarptautinė migracijos organizacija (IOM)

27.

Mikrofinansų organizacija „Smart Credit“

Litvakų sinagogų tiriamųjų tarptautinių studentų ekspedicijų Baltarusijoje
organizavimas
Atskirtyje esančių Armėnijos bendruomenių socialinės-ekonominės padėties gerinimas
Moldovos moterų socialinės, ekonominės ir teisinės padėties pagerinimas,
organizuojant finansinių paslaugų ir finansinio raštingumo mokymus
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Psichosocialinės reabilitacijos programa kariams (bei jų šeimos nariams)
dalyvavusiems karo veiksmuose
Investicinių galimybių skatinimas diegiant atsinaujinančius energijos šaltinius
Ukrainoje
Socialinė ir psichologinė parama šeimoms, auginančioms vaikus su negalia ir
gyvenančioms nuo ginkluoto konflikto nukentėjusiose teritorijose
Nuotolinio švietimo centro įkūrimas, kurio pagalba būtų užtikrinamos vaikų ir jaunimo
teisės į kokybišką švietimą Rytų Ukrainoje

28.

Klaipėdos valstybinė kolegija

29.

NVO "EasyBusiness"

30.

Socialinių ir ekonominių tyrimų institutas (ISES)

31.

NVO "Open Policy Foundation"

32.

VĮ Registrų centras

Pagalba tobulinant registrus vykdymo procese

33.

VĮ Registrų centras

Pagalba kuriant adresų registrą Ukrainoje

34.

Tarptautinė labdaros organizacija "Environment-PeopleTeisinės sistemos prieigos gerinimas aplinkos apsaugos srityje
Law" (EPL)

35.

NVO "Dobrochyn Center"

36.

VšĮ Lietuvos savivaldybių
konsultavimo centras

37.

NVO „Krymo totorių išteklių centras“

Lietuvos aktyvistų ir analitikų patirties perdavimas Krymo okupacijos kontekste

38.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)

Gruzijos Respublikos valstybės saugumo tarnybos Antikorupcijos agentūros gebėjimų
stiprinimas efektyvių korupcijos prevencijos ir atskleidimo priemonių plėtros ir
įgyvendinimo srityje

39.

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Šilutės rajono savivaldybės bendradarbiavimo su Skadovsko miesto ir Tarutino rajono
savivaldybėmis kūrimas ir stiprinimas

40.

Rokiškio kultūros centras

Filmų festivalis "Vystomojo bendradarbiavimo iššūkiai"

Ukrainos energetinės nepriklausomybės ir tvarumo link
asociacijos

mokymo

ir Ukrainos savivaldybių administracinių ir institucinių galių stiprinimas energetikos
srityje
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41.

Donecko nacionalinis technikos universitetas

Pažangaus universiteto sistemos plėtra perkeltuosiuose Rytų Ukrainos universitetuose

42.

Selidovo profesinis licėjus

Būdami ukrainiečiais esame europiečiai

43.

NVO "Greencubator"

Energetikos demokratija: integracinės energetikos ekonomikos skatinimas Ukrainoje

44.

NVO Krymo pilietinės visuomenės institutas

Lvovo krymo totorių moterų klubas

Visoms projektų koncepcijoms 2017 m. skiriama suma iki 100 tūkst. eurų.
Iš viso projektų koncepcijų pateikta už 1 548 490 mln. eurų.

*Sąrašas sudarytas pagal gautų koncepcijų užregistravimo Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento registracijos žurnale eiliškumą.

