1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia Sąjūdžio metų minėjimo
projektų ir iniciatyvų (toliau – projektai) finansavimo konkursą.
2.
Prioritetinė konkurso finansavimo kryptis – Sąjūdžio metų minėjimas.
3.
Konkurso tikslas – prisidėti prie Sąjūdžio metų minėjimo.
4.
Įgyvendinamas projektas turi prisidėti prie:
4.1.
gilesnio Sąjūdžio judėjimo ištakų, formavimosi, politinių siekių pažinimo;
4.2.
iškilių Sąjūdžio asmenybių pagerbimo, svarbių su Sąjūdžio istorija susijusių datų
paminėjimo;
4.3.
išskirtinio Sąjūdžio vaidmens Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos ir
demokratinės valstybės tęstinumui suvokimo.
4.4.
tarptautinės Sąjūdžio reikšmės išryškinimo pabrėžiant Sąjūdžio vaidmenį XX amžiaus
Europos laisvės kovų judėjimuose.
5. Projekto turiniui keliami šie reikalavimai:
5.1.
projektas turi padėti visuomenei ir ypač jaunimui įgyti daugiau supratimo apie Sąjūdžio
siekius užtikrinti tautos išlikimą, susijusius su nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimu;
5.2.
projektas turi skatinti Lietuvos gyventojus būti politiškai aktyvius, įsitraukti į pilietines
ir patriotines iniciatyvas, susijusias su istorinės atminties puoselėjimu ir aktualizavimu;
5.3.
projektas turi priminti ir įprasminti svarbius istorinius įvykius, prisidėjusius prie
Lietuvos valstybingumo atkūrimo;
5.4.
projektas turi stiprinti pasididžiavimą Lietuva.
6. Laukiami rezultatai:
6.1.
įgyvendinus projektą bus sukurta analitinė refleksija, edukacinės priemonės Lietuvos
istorijos 1988–1990 m. laikotarpiui pažinti;
6.2.
vykdant projektą bus pagerbtos nusipelniusios Sąjūdžio asmenybės, paminėtos
reikšmingos su Sąjūdžio istorija susijusios datos ir įvykiai;
6.3.
projekto įgyvendinimo metu Lietuvos gyventojai turės galimybę dalyvauti pilietinėse ir
patriotinėse iniciatyvose, susijusiose su istorinės atminties puoselėjimu ir aktualizavimu;
6.4.
įgyvendinus projektą bus išryškintas išskirtinis Sąjūdžio vaidmuo Sovietų Sąjungos
žlugimo ir šaltojo karo pabaigos kontekste;
6.5.
informacija apie projekto įgyvendinimo eigą ir jo rezultatus bus skleidžiama
socialiniuose tinkluose bei visuomenės informavimo priemonėse.
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: 30 000 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 iki 2018 m. gegužės 24 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.
.

