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BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)

Baltarusijos Respublika

2. Bendradarbiavimo sritis (-ys)

Demokratija ir pilietinė visuomenė

3. Projekto aprašymas

3.1. Projekto tikslas

3.2. Projekto uždaviniai

3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s)
4. Numatoma projekto
įgyvendinimo trukmė
5. Papildoma informacija
Jei esama, nurodomi papildomi projekto
paraiškų, kurios bus parengtos pagal šią
projekto koncepciją, vertinimo kriterijai*
ar kita paraiškų teikėjams svarbi
informacija.

Skatinti Baltarusijos socialinių ir humanitarinių mokslų ir
menų tyrinėtojų bei ekspertų bendradarbiavimą bei
integraciją.
Palaikyti Baltarusijos akademinės bendruomenės ir
pilietinės visuomenės diskusiją dėl demokratizacijos
procesų ir šalies ateities.
1. Stiprinti Baltarusijos socialinių ir humanitarinių mokslų
ir menų tyrinėtojų bei ekspertų bendruomenę rengiant
konferencijas, seminarus ir/ar praktinius užsiėmimus.
2. Atlikti mokslinius tyrimus ir studijas socialinių,
humanitarinių mokslų ir menų srityse.
3. Paskatinti pilietinės visuomenės atstovus įsitraukti į
visuomeninę veiklą, socialines ir kultūrines iniciatyvas,
rengiant paskaitas, mokymus ir/ar diskusijas.
Baltarusijoje reziduojantys arba į Lietuvą pasitraukę
mokslininkai, intelektualai, menininkai ir kultūros
atstovai, pilietinės visuomenės atstovai.
Nuo 2021-06-30 iki 2021-11-15 (Priklausomai nuo
suplanuotų veiklų, sutartis gali būti pasirašoma 2-3 metų
laikotarpiui)
- Panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo patirtis;
- Projekto vykdytojo finansinis indėlis ir/ar kiti
finansavimo šaltiniai.
- Tarptautinių arba regioninių renginių Baltarusijos
problematika organizavimo patirtis;
- Ekspertinė patirtis ir situacijos Baltarusijoje išmanymas;
- Ryšiai su Baltarusijos ir baltarusių išeivijos akademine
bendruomene, kultūros, menų ir mokslo atstovais.

*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.

