Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – Vyriausybės kanceliarija)

1.

skelbia konkursą „Šimtmečio iniciatyvos“ istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir iniciatyvų
(toliau – Projektai) finansavimui.

2.

Prioritetinė konkurso finansavimo kryptis – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio

minėjimas.

3.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, įgyvendinančius tęstines ir visuomenę

suburiančias masines iniciatyvas, kurios geriausiai ir efektyviausiai prisidėtų prie Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 904 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos
patvirtinimo“, tikslų, stiprintų pasididžiavimą Lietuva.

4.

Įgyvendinamas projektas turi prisidėti prie:

4.1. visuomenę buriančių masinių iniciatyvų telkimo ir bendruomeniškumo skatinimo
švenčiant atkurtos Lietuvos valstybės gimtadienį;
4.2. skatinimo didžiuotis savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais savo šalies gyvenimo
dalyviais, patraukliai pasakojant Šimtmečio istorinį naratyvą;
5. Projekto turiniui keliami šie reikalavimai:
5.1. projektas turi skatinti Lietuvos gyventojus dalyvauti visuomeninėse, socialinėse ir
pilietinėse iniciatyvose;
5.2. projektas turi stiprinti pasididžiavimą Lietuva;
5.3. projekto įgyvendinimo metu turi būti užtikrinta patraukli Šimtmečio istorinio naratyvo
sklaida, taip pat pozityvios informacijos apie Lietuvą sklaida.

6. Laukiami rezultatai:
6.1. informacija apie projekto įgyvendinimo eigą ir jo rezultatus bus skleidžiama socialiniuose
tinkluose bei visuomenės informavimo priemonėse;
6.2. projekto įgyvendinimo metu bus skleidžiamas Šimtmečio istorinis naratyvas;
6.3. projekto

įgyvendinimo

metu

Lietuvos

visuomeninėse, socialinėse ir pilietinėse iniciatyvose.

7.

Kita informacija:

gyventojai

turės

galimybę

dalyvauti

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. Sprendimą dėl konkrečiam projektui įgyvendinti skiriamos sumos priima projektų atrankos
komisija.

7.2. Maksimali projektų įgyvendinimui skiriama suma: 51 000 eurų.
7.3. Projektų įgyvendinimo pabaiga – ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 15 d.
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. rugsėjo 5 d. iki 2018 m. rugsėjo 20 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. Paraiškos gali būti siunčiamos elektroniniu paštu atmintis@lrv.lt. Elektroniniu būdu
pateikiamos paraiškos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu.
7.9. Dėl papildomos informacijos galima pasiteirauti: Vyriausybės kanceliarijos
Komunikacijos departamento Lietuvos įvaizdžio skyriuje, tel. +370 706 63 746, el. p. atmintis@lrv.lt.
7.10. 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.
7.11. Paraiškos forma:

