1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – Vyriausybės kanceliarija)

skelbia konkursą „Holokausto atminimo įamžinimas“ istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir
iniciatyvų (toliau – Projektai) finansavimui.

2.

Prioritetinė konkurso finansavimo kryptis – Holokausto atminimo įamžinimas.

3.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti aktualius ir turinčius išliekamąją vertę holokausto

Lietuvoje atminimo Projektus.

4.

Įgyvendinamas Projektas turi prisidėti prie:

4.1. Holokausto ir jo padarinių pažinimo;
4.2. Holokausto Lietuvoje aukų atminimo įamžinimo;
4.3. Lietuvių – žydų gelbėtojų įvardinimo ir pagerbimo;
4.4. Lietuvos kaip brandžios, demokratinės valstybės, gebančios kritiškai vertinti istorinę
patirtį, įvaizdžio stiprinimo.
5. Projekto turiniui keliami šie reikalavimai:
5.1. Projektas turėtų padėti visuomenei ir ypač jaunimui įgyti daugiau supratimo apie
holokaustą ir jo padarinius – konkrečios vietovės ar šalies tragišką istorinį palikimą;
5.2. Projektas turėtų paskatinti visuomenę formuoti empatiją holokausto aukoms ir saugoti jų
atminimą;
5.3. Projektas turėtų padėti suvokti kiekvieno žmogaus pilietinę atsakomybę demokratinėje
visuomenėje, ugdyti pagarbų požiūrį į žmogaus teises.

6. Laukiami rezultatai:
6.1. įgyvendinus Projektą, turėtų būti sukurtos naujos, modernios informacinės-edukacinės
priemonės holokaustui ir jo padariniams Lietuvoje pažinti;
6.2. plėtojamos švietėjiškos veiklos apie istorines holokausto pamokas, ugdomas
nepakantumas genocido apraiškoms;
6.3. pagerbtos holokausto aukos ir ateities kartoms išsaugotas jų atminimas;
6.4. paminėtos Vilniaus geto likvidavimo 75-osios metinės;
6.5. deramai įvertintas lietuvių, nacistinės okupacijos metais gelbėjusių žydus, istorinis
vaidmuo.

7.

Kita informacija:

7.1. Projektams, kurių įgyvendinimo bendra sąmata paraiškos pateikimo metu yra ne didesnė
negu 10 000 eurų, gali būti skiriama iki 100 procentų finansavimo. Projektams, kurių įgyvendinimo
bendra sąmata paraiškos pateikimo metu yra didesnė negu 10 000 eurų, gali būti skiriama iki 70
procentų finansavimo.
7.2. Maksimali projektų įgyvendinimui skiriama suma: 39 000 eurų.
7.3. Projektų įgyvendinimo pabaiga – ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 15 dienos
7.4. Projektai, kurių įgyvendinimo terminas yra kitais kalendoriniais metais, negu skiriamas
finansavimas, nefinansuojami.
7.5.

Paraiškas konkursui dėl projektų finansavimo gali teikti biudžetinės įstaigos ir

nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatyme.
7.6.

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. balandžio 18 d. iki 2018 m. gegužės 9 d.

7.7. Paraiškos priimamos Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius,
pirmadienį– ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min., pietų
pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min., arba elektroniniu paštu. atmintis@lrv.lt.
7.8. Dėl papildomos informacijos galima pasiteirauti: Vyriausybės kanceliarijos
Komunikacijos departamento Lietuvos įvaizdžio skyriuje, tel. +370 706 63 746, el. p. atmintis@lrv.lt.
7.9. Konkursas bus vykdomas ir paraiškos vertinamos vadovaujantis Istorinės atminties
puoselėjimą įgyvendinančių projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės kanclerio
2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-40.
7.10. Paraiškos forma:

