Užsienio reikalų ministerija
Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS GAUTOS PARAIŠKOS PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS PROJEKTAMS 2017 M. ĮGYVENDINTI

Paraiškos teikėjas

Nr.*
1.

Žmogaus teisių fondas

Projekto pavadinimas
Inovatyvaus verslo plėtros programa kaimo bendruomenėms
Parama jaunimui aukštojo mokslo galimybėms ir demokratijos siekiams Rytų
Ukrainoje užtikrinti Parama Rytų Ukrainoje perkeltam jaunimui siekiant jiems
suteikti galimybes gauti aukštąjį išsilavinimą
Nepriklausomos informacijos sklaida. Problemų viešinimas ir sprendimų būdai
dalyvaujant visuomenei

2.

Horlivkos užsienio kalbų institutas

3.

S. Vysotski, S. Papou

4.

VšĮ Rytų Europos studijų centras

5.

Lysyčansko jaunimo mokslinės – techninės kūrybos centras

6.

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

7.

VšĮ Rytų Europos bendradarbiavimas

8.

VšĮ Rytų Europos studijų centras

Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse

9.

Alvydas Nikžentaitis

"Intermarium". Televizijos debatų laida apie regioną

10.

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus,
Kurčiųjų verslumo skatinimas
bendrija PAGAVA

11.

VšĮ SARETAS

Pasaulio baltarusių kultūros, mokslo ir jaunimo atstovų susitikimas
Jaunimo mokslinį–techninį kūrybiškumą skatinančio centro "Nuostabusis
pasaulis" įkūrimas
Pagalba Rytų Ukrainos sritims tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus
pertvarką ir sprendžiant potrauminio streso sutrikimo problemas
Savarankiškas užimtumas ir pilietinis aktyvumas - priverstinai perkeltų asmenų
iš Rytų Ukrainos ir Krymo totorių integracijos ir socialinės įtraukties sėkmės
garantas

Gerosios pasaulio žinios
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Parama nuo konfilkto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo
srityje: Kelyje į pokyčius
Logistinės paramos išteklių centras smulkaus verslo plėtrai kaimo vietovėse ir
priemiesčiuose
Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo
srityje

12.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

13.

NVO "Committee of the future. Female solidarity"

14.

Naujosios ekonomikos mokykla

15.

NVO Krymo pilietinės visuomenės institutas

16.

Organizacija „Diversity Development Group“

17.

VšĮ Rytų Europos studijų centras

18.

VšĮ "Social Partnership Centre"

Veikime kartu

19.

Lietuvos akademinio jaunimo fondas

Socialiai ir ekonomiškai aktyvaus jaunimo Baltarusijoje skatinimas

20.

21.
22.

Lvovo krymo totorių moterų klubas
Priverstinai perkeltų asmenų socialinė ir ekonominė įtrauktis į priimančiąsias
bendruomenes
Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas
ir įtinklinimas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio
Gruzijos regionų vystymas remiant smulkųjį verslą žemės ūkio srityje
ministerijos
Draudimo tarpininkavimo plėtros Ukrainos regionuose koncepcijos, sukuriant
Mykolo Romerio universitetas
palankią aplinką draudimo brokerių subjektų, kaip SVV įmonių plėtrai,
parengimas bei jos pristatymas regionų valdžios institucijomis
Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo
Iryna A. Karakulova
srityje

23.

Tarptautinio palaikymo bendrija "Kelias į svajonę"

Europos videoklubas

24.

Tarptautinio palaikymo bendrija "Kelias į svajonę"

Sensorinis kambarys

25.

Tauragės rajono savivaldybė

Lietuvos ir Ukrainos bendra istorija
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26.

Asociacija "LITDEA"

Jaunimo darnaus vystymosi multiplikatorių rengimas

27.

VšĮ Lygių galimybių plėtros centras

Parama nuo konflikto Rytų Ukrainoje ir Krymo aneksijos nukentėjusiems
Ukrainos piliečiams

28.

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra

Verslumo ugdymas: moterų įgalinimas

29.

Tarptautinio palaikymo bendrija "Kelias į svajonę"

Tai mano šalis, tai mano kraštas

30.

Kultūros paveldo
ministerijos

31.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

32.

VšĮ Europos namai

Švietimas apie Europos Sąjungą Ukrainos mokyklose

33.

Lietuvos gamtos fondas

Institucinių pajėgumų stiprinimas aplinkos apsaugos ir klimato kaitos srityse

34.

VĮ Registrų centras

Smulkaus verslo plėtros skatinimas didinant informacijos prieinamumą iš
valstybės registrų

35.

Tarptautinio palaikymo bendrija "Kelias į svajonę"

Atspirties taškas

36.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)

37.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

38.

Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF)

39.

NVO "EasyBusiness"

40.

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Moldovos regionų vystymuisi

41.

Nevyriausybinių
organizacijų
Development of Kharkiv"

departamentas

prie

LR

Kultūros Kunigaikštystės didikų Radvilų palikimas: bendradarbiavimas ugdant kultūros
paveldo tyrimų ir išsaugojimo gebėjimus
Ukrainos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant verslo paramos infrastruktūrą
Ukrainos regionuose

Parama Moldovos viešajam sektoriui kovoje su finansiniais nusikaltimais,
sukčiavimu ir korupcija
Gruzijos smulkiojo verslo žemės ūkio srityje skatinimas naudojant gerąją
Lietuvos ūkininkų patirtį
Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo
srityje
Parama Ukrainos regionams skatinant smulkaus verslo plėtrą

fondas

"Professional

Į ateitį
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42.

Viešoji asociacija "International Institute for Integral
Integruota lyderystė švietime
Development"

43.

Bylbasivkos mokykla

Partnerystė - Ukrainos švietimo kokybė

44.

VšĮ Atvira Europa

Modernių aplinkosaugos technologijų perkėlimas į Ukrainos regionus

45.

Baltijos labdaros fondas

Priverstinai perkeltų asmenų socialinė ir ekonominė įtrauktis į priimančiąsias
bendruomenes

46.

Trakų rajono savivaldybė

Trakų rajono ir Mccheta-Mtianetija regiono moterų bendradarbiavimo tiltas

47.

NVO „New Vision“

Dialogas dėl taikos

48.

Asociacija „Europos judėjimas Lietuvoje“

49.

VšĮ Afrikos tyrimai ir konsultacijos

50.
51.
52.

Moldovos regionuose gyvenančių moterų ekonominės, socialinės ir
visuomeninės padėties gerinimas
Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos
kilmės šalyse Vakarų Afrikoje

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie
Gruzijos regionų vystymas remiant smulkųjį verslą žemės ūkio srityje
Žemės ūkio ministerijos
Parama nuo konfilkto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo
Jaunimo organizacija "Kiev Intellect Club"
srityje: "Vaikų svajonių pradžia"
NVO "Committee of the Future. Solidarity and
Novatoriškas verslo plėtros modelis
Responsibility"

53.

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė

Pagalba Ukrainos teismo psichiatrijos sistemos reformoms, perteikiant Lietuvos
patirtį psichosocialinės reabilitacijos srityje

54.

Vilkaviškio vyskupijos valančiukų sąjūdis

Seminarų ciklas pedagogams nuo konflikto nukentėjusioje Ukrainoje

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Pagalba stiprinanat Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių
Teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės pricipų įgyvendinimą ir apsaugą
nuo regiono iššūkių kontekste

55.
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Siekime pokyčių kartu!

56.

Lietuvos Kolpingo draugija

57.

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo Jaunimo švietimas apie Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki
organizacijų platforma (NNVBO Platforma)
2030m.: DVT'30 jaunimas

58.

Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“

Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis "Nepatogus kinas 2017"

59.

Slaviansko mokykla Nr.16

Padovanok viltį vaikams, kuriems to reikia

60.

NVO „Democratic Action“

Taikos kultūra, tolerancija ir tarpkultūrinis dialogas

61.

Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF)

Psichosocialinė parama nuo karinio konflikto nukentėjusiems vaikams ir
paaugliams Ukrainoje

62.

NVO "State of Law"

Bendra reabilitacijos platforma "Naujas gyvenimas"

63.

Kristina Kaghdo

Madrasat Ahlaami - mano svajonių mokykla

64.

LR Žemės ūkio ministerija

Gruzijos regionių vystymas remiant smulkųjį verslą žemės ūkio srityje

65.

NVO "All-Ukrainian movement Sila Prava"

Teisinė pagalba Ukrainos piliečiams, nukentėjusiems nuo karinės Rusijos
Federacijos agresijos

66.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio
Ukrainos regionų vystymas skatinant smulkaus verslo plėtrą
ministerijos

67.

Donetsko nacionalinis technikos universitetas

68.

Donetsko nacionalinis technikos universitetas

69.

Selidovo Profesionalusis licėjus

Informatikos, mikroelektronikos bei inžinerijos mokslinių tyrimų ir įgūdžių
plėtros centro Rytų Ukrainos studentams įkūrimas
Pažangaus universiteto sistemos plėtra perkeltuosiuose į Rytų Ukrainą
universitetuose
Esame europiečiai, nes esame ukrainiečiais
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Visiems projektams 2017 m. skiriama suma iki 500 tūkst. eurų.
Iš viso projektų paraiškų pateikta už 3 286 110 mln. eurų.

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

