Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia projektų ir iniciatyvų (toliau kartu
– projektai) finansavimo konkursą.
1. Prioritetinės konkurso finansavimo kryptys (teikiami projektai turi atitikti bent
vieną iš šių krypčių):
•
•
•
•
•

Istorinę atmintį puoselėjančios iniciatyvos, skirtos Lietuvos valstybei ar miestams
reikšmingiems įvykiams atminti.
Projektai, skirti Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės kovoms bei valstybei reikšmingiems
įvykiams atminti.
Projektai, skirti Lietuvai nusipelniusioms asmenybėms, kovotojams už Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę įamžinti.
Projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai ir kultūrai Lietuvoje puoselėti.
Projektai, skirti šalies žinomumui ir reputacijai stiprinti.

2. Tikimąsi, kad įgyvendinant, aukščiau nurodytas prioritetines finansavimo kryptis
atitinkančius projektus, bus pasiekti šie rezultatai:
2.1. Prioritetinės krypties „Istorinę atmintį puoselėjančios iniciatyvos, skirtos Lietuvos
valstybei ar miestams reikšmingiems įvykiams atminti“ įgyvendinamas projektas:
2.1.1. padės paminėti ir įamžinti Lietuvos valstybei ar miestams svarbias sukaktis arba
2.1.2. prisidės prie miesto ar regiono kultūrinio ir istorinio išskirtinumo identifikavimo, vietos
istorinio palikimo aktualizavimo, skatins jo suvokimą bei pažinimą arba
2.1.3. skatins Lietuvos gyventojų patriotiškumą, prisidės prie pilietiškumo ugdymo minint
svarbius valstybei įvykius (Lietuvos Sąjūdis, Baltijos kelias ir kt.).
2.2. Prioritetinės krypties „Projektai, skirti Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės kovoms
bei valstybei reikšmingiems įvykiams atminti“ įgyvendinamas projektas:
2.2.1. padės giliau pažinti ilgametę ir įvairiaformę kovą dėl Lietuvos laisvės, prisidės prie
laisvės kovų ir rezistencijos, tautinio atgimimo ir išsivadavimo judėjimo atminimo išsaugojimo bei
įamžinimo arba
2.2.2. prisidės prie Holokausto aukų atminimo įamžinimo ir pagerbimo.
2.3. Prioritetinės krypties „Projektai, skirti Lietuvai nusipelniusioms asmenybėms,
kovotojams už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę įamžinti“ įgyvendinamas projektas:
2.3.1. padės daugiau sužinoti apie moterų dalyvavimą partizaniniame pasipriešinime 1944–
1953 m. arba
2.3.2. prisidės prie ryškiausių rezistencinio judėjimo, Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo ir
įtvirtinimo asmenybių, neginkluoto pasipriešinimo dalyvių ir disidentų pagerbimo ir įamžinimo, arba
2.3.3. prisidės prie Lietuvos žydų gelbėtojų atminimo įamžinimo ir pagerbimo.
2.4. Prioritetinės krypties „Projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai ir
kultūrai Lietuvoje puoselėti“ įgyvendinamas projektas:
2.4.1. padės įvertinti ir parodyti plačiajai visuomenei Lietuvos tautinių mažumų ir bendrijų
indėlį į Lietuvos valstybingumo, istorijos, kultūros ir mokslo raidą arba
2.4.2. prisidės prie Lietuvos kaip brandžios, tolerantiškos, demokratinės valstybės, gebančios
kritiškai vertinti istorinę patirtį, įvaizdžio stiprinimo, arba
2.4.3. padės geriau pažinti tautinių mažumų ir bendrijų istoriją ir kultūrą Lietuvoje, suvokti
daugiakultūriškumo svarbą Lietuvos istorijai ir kultūrai nuo seniausių laikų, arba
2.4.4. padės geriau pažinti ir įamžinti žymias Lietuvos istorijai ir kultūrai nusipelniusias ir
tautinėms mažumoms svarbias asmenybes, ugdys pasididžiavimą bendra Tėvyne – Lietuva.
2.5. Prioritetinės krypties „Projektai, skirti šalies žinomumui ir reputacijai stiprinti“
įgyvendinamas projektas:
2.5.1. prisidės prie teigiamos Lietuvos reputacijos formavimo šalies viduje ir (ar) užsienyje arba
2.5.2. didins Lietuvos žinomumą pasaulyje, arba
2.5.3. užtikrins patrauklios ir pozityvios informacijos apie Lietuvą sklaidą.

Detaliau apie konkursą:
•

•

Konkursas bus organizuojamas dviem etapais:
Konkurso pirmame etape pareiškėjai iki konkurso skelbime nurodyto termino pabaigos
pateikia Vyriausybės kanceliarijai užpildytas projektų idėjų paraiškas. Istorinės atminties ir su
Lietuvos pristatymu užsienyje susijusių projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Vyriausybės kanclerio 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-40, (toliau – Finansavimo aprašas)
nustatyta tvarka konkurso būdu atrenkamos geriausios projektų idėjos ir jų pareiškėjai
pakviečiami dalyvauti konkurso antrame etape.
Pakviesti dalyvauti konkurso antrame etape pareiškėjai iki konkurso skelbime nurodyto
termino pabaigos pateikia Vyriausybės kanceliarijai užpildytas paraiškas ir kitus Finansavimo
aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus. Finansavimo aprašo nustatyta tvarka konkurso būdu
atrenkami tinkami finansuoti ir daugiausia balų surinkę projektai.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę, ugdančius
patriotiškumą ir pilietiškumą, skatinančius tautos istorijos, kultūros savitumo suvokimą, tautinės
tapatybės puoselėjimą, teigiamą Lietuvos reputaciją formuojančius ir atitinkančius prioritetines
kryptis projektus.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Projektų finansavimo tikslai:
puoselėti istorinę atmintį, išsaugant, įprasminant ir įamžinant Lietuvai reikšmingus įvykius ir
nusipelniusias asmenybes;
skatinti visuomenę domėtis šalies istoriniu-kultūriniu palikimu ir suvokti jo savitumą bei
svarbą Lietuvai ir pasauliui;
ugdyti Lietuvos piliečių pilietines ir patriotines nuostatas, stiprinti pasididžiavimo savo šalimi
jausmą, aktyviau puoselėti tautinę tapatybę;
didinti šalies žinomumą ir formuoti teigiamą Lietuvos reputaciją šalies viduje ir už jos ribų.
Projektų finansavimo sąlygos:
Paraiškas konkursui dėl projektų finansavimo gali teikti biudžetinės įstaigos ir
nevyriausybinės organizacijos (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatymei).
Tais pačiais einamaisiais metais gali būti finansuojamas tik vienas to paties pareiškėjo
įgyvendinamas projektas.
Projekto metu sukurtas produktas (paslaugos, turtas ir kita) negali būti naudojamas ūkinei
komercinei veiklai vykdyti ir iš jo negali būti gaunama pajamų.
Vyriausybės kanceliarijos skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos projektų
veiklos negali būti pakartotinai finansuojamos iš kitų įstaigų gautomis valstybės biudžeto
lėšomis, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės
finansinės paramos lėšas, ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšomis.
Kompensuojamos gali būti tik tos išlaidos, kurios patirtos po valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutarties pasirašymo su Vyriausybės kanceliarija. Patirtos išlaidos turi būti
pagrįstos atitinkamais dokumentais: banko išrašų, sąskaitų faktūrų, sudarytų sutarčių
kopijomis.
Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:
išlaidos autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) ir atlygiui už suteiktas paslaugas
(pagal atlygintinų paslaugų teikimo sutartis);
projektui įgyvendinti reikalingų prekių, paslaugų, darbų pirkimo išlaidos;
projekto priemonėms (veikloms) vykdyti reikalingų patalpų, išskyrus biuro patalpas, nuomos
išlaidos;
išlaidos pervežimo paslaugoms (autobusų ir mikroautobusų nuoma);
projekto priemones (veiklas) vykdančių ar jas vykdant dalyvaujančių asmenų kelionių,

•
•
•

nakvynės ir dienpinigių išlaidos;
išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms bei paslaugoms įsigyti;
kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.
Pareiškėjai turi laikytis racionalaus lėšų naudojimo principo. Jeigu pareiškėjas yra perkančioji
organizacija, atlikdamas pirkimus jis privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu. Jeigu
pareiškėjas nėra perkančioji organizacija, paslaugas ar prekes jis turi įsigyti už kainas, ne
didesnes nei vidutinės rinkos kainos.

Tikslinės valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos tik valstybės biudžeto lėšų naudojimo
sutartyje ir patvirtintoje lėšų sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netinkamos finansuoti išlaidos:
pareiškėjo ar kitų asmenų įsiskolinimams padengti;
investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;
ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris gali būti naudojamas ir pasibaigus projekto priemonėms
(veikloms), įsigyti;
transporto priemonių techninės apžiūros, draudimo, remonto ir degalų išlaidos;
išlaidos suvenyrams, gėlėms;
kanceliarinių prekių išlaidos;
išperkamosios nuomos išlaidos;
maitinimo išlaidos;
projekto administravimo išlaidos (projekto vadovo ir projekto buhalterio darbo užmokestis,
komunalinės paslaugos, ryšių paslaugos, biuro patalpų nuoma);
dalyvavimo asociacijose narystės išlaidos;
nepagrįstai didelės, vidutines rinkos kainas viršijančios išlaidos.

Visi konkursui teikiami projektai turi būti įgyvendinti pilna apimtimi (turi būti įvykdytos
visos projekto veiklos) iki 2022 m. lapkričio 15 d. imtinai.
Paraiškos priimamos Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius,
pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 iki
12.45 val., arba elektroniniu paštu rastine@lrv.lt. Elektroniniu paštu teikiamos paraiškos turi būti
pasirašytos elektroniniu parašu.
Dėl papildomos informacijos galima pasiteirauti: tel. +370 706 61 815 arba mob. tel. 8 668
42 899.

i
Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais
įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius
tikslus. Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi:
1) juridiniai asmenys, kurių daugiau negu 1/3 dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis
bendruomenėmis ar bendrijomis;
2) juridiniai asmenys, kurių dalyviai – juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar
bendrijomis, turi daugiau negu 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime;
3) politinės partijos;
4) profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;
5) organizacijos, kuriose narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;
6) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, kiti nekilnojamojo turto bendro
valdymo tikslais įsteigti juridiniai asmenys;
7) šeimynos;
8) nuolatinės arbitražo institucijos.

