„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMA

Asta Visminaitė
Programos „Europa piliečiams“ vadovė Lietuvoje
Lietuvos kultūros institutas

2015 sausio mėn.

KONTEKSTAS
2009 m. įsigaliojusi Lisabonos
sutartis lėmė pokyčius,
priartinusius Sąjungą prie jos
piliečių ir paskatinusius
intensyvesnius tarpvalstybinius
debatus Europos politikos
klausimais.

„EUROPA PILIEČIAMS“
programa yra svarbi priemonė,
kuria siekiama, kad 500 mln. ES
gyventojų imtųsi aktyviau
dalyvauti Sąjungos raidos
procese.

BENDRIEJI PROGRAMOS TIKSLAI

• prisidėti prie piliečių

• skatinti Europos pilietiškumą ir

supratimo apie Sąjungą,
jos istoriją ir įvairovę.

gerinti pilietinio ir demokratinio
dalyvavimo Sąjungos lygiu sąlygas.

PROGRAMOS KONKRETIEJI TIKSLAI

• gerinti atminimo, bendros istorijos ir Sąjungos vertybių bei
Sąjungos tikslo suvokimą, būtent propaguoti taiką, Sąjungos
vertybes ir jos tautų gerovę skatinant debatus, svarstymus ir
tinklų kūrimą.
• skatinti demokratišką ir pilietinį piliečių dalyvavimą
Sąjungos lygiu, gerinant piliečių supratimą apie ES politikos
formavimo procesą ir skatinant galimybes visuomenės ir
tarpkultūriniam dalyvavimui bei savanorystei Europoje.

KODĖL?
• Kad ES nebūtų elitinis projektas
• Kad bendradarbiavimas tarp vyriausybių turėtų piliečių
palaikymą
• Draugystės tarp piliečių plėtojimui, tarpusavio pažinimui
skatinti ir mokytis vienam iš kito
• Tarpusavio pasitikėjimo ir tolerancijos sukūrimui bei
tarpkultūriniams įgūdžiams lavinti
• Apjungti piliečius tam, kad jie kartu įveiktų iššūkius

KAM?
PILIEČIAI turės galimybę dalyvauti tarptautinio
bendradarbiavimo veiklose
– Sužinoti bei patirti daug naujų dalykų, kurie susiję
su bendrais namais Europoje;
– Patobulinti įgūdžius - tarpkultūrinio bendravimo
gebėjimus, kalbos žinios;
– Užmegzti draugystėms ir sukurti "mes" jausmą;
Tai itin svarbu jauniems žmonėms

KAM?
VIETOS VALDŽIA turės galimybę dalyvauti tarptautinio
bendradarbiavimo veiklose
− Pasikeisti informacija ir žiniomis skirtingose srityse
(planavimas, aplinkosauga, turizmas, ekonomika,
švietimas, jaunimo įdarbinimas ir pan.)
− Įgauti naujų žinių (vadovavimo patirtis, vadyba,
komunikacija, kalbos įgūdžiai) bei gebėjimų specifinėse
srityse
− Palyginti save su kitais, sužinoti apie europinį standartą
− Pasidalinti savo žiniomis ir gerąja patirtimi

ADMINISTRAVIMAS

nacionaliniai
kontaktų biurai

DALYVAUJANČIOS ŠALYS

Projekto organizatoriai, partneriai
ar dalyviai gali būti iš:
• 28 ES šalių narių
• Serbijos, Juodkalnijos, Makedonijos
• kai bus pasirašytas dalyvavimo
memorandumas – iš Albanijos,
Bosnijos ir Hercegovinos.

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS?

Ne
pelno
organizacijos,
įsikūrusios
programoje
dalyvaujančiose šalyse, turinčios juridinio asmens statusą:
• vietos/regiono valdžios organizacijos, miestai/savivaldybės
arba jų giminiavimosi komitetai, vietos valdžios
asociacijos/federacijos, ar jas atstovaujančios ne pelno
organizacijos;
• kitos ne pelno organizacijos - NVO, pilietinės visuomenės
organizacijos, aukų asociacijos, kultūros, jaunimo, švietimo
ir tyrimų organizacijos.

PARAMOS TIPAI
• PARAMA PROJEKTAMS: numatyto dydžio sumos,
priklausančios nuo renginių skaičiaus projekto metu,
dalyvių skaičiaus ir renginyje dalyvaujančių šalių skaičiaus.
• STRUKTŪRINĖ PARAMA VEIKLAI: Europos atminties srityje
dirbančioms organizacijoms, Europos lygiu dirbančioms
pilietinės visuomenės organizacijoms ir tinklams, Europos
viešosios politikos tyrimų organizacijoms.

2014 – 2020 M. BIUDŽETAS
~ 185.000.000 eurai

SUPAPRASTINTAS PARAMOS SKYRIMAS

• Sprendimas skirti paramą (Grant Decision)
• Parama projektams pagal nustatyto dydžio sumos
(lump-sum) sistemą
• eParaiška ir eAtaskaita
• Nedaug pridedamų dokumentų
• Tinkamumo kriterijai organizacijoms

PROGRAMOS STRUKTŪRA 2014-2020 M.

1 kryptis. Europos atminimas
2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas:
- Miestų partnerystė
- Miestų tinklai
- Pilietinės visuomenės projektai
Horizontalieji veiksmai:
- Rezultatų panaudojimas ir gerosios patirties sklaida

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAI

1 KRYPTIS. EUROPOS ATMINIMAS
• Parama bus skiriama iniciatyvoms, skirtoms svarstyti
totalitarinių režimų (visų pirma, bet ne tik nacizmo, dėl kurio
įvykdytas Holokaustas, fašizmo, stalinizmo ir totalitarinių
komunistinių režimų) priežastis Europos šiuolaikinėje
istorijoje ir įamžinti jų nusikaltimų aukų atminimą.
• Projektai, susiję su kitais lemiamos reikšmės momentais ir
svarbiais pastarųjų metų Europos istorijos įvykiais.
Pirmenybė bus teikiama veiksmams, kuriais skatinama
tolerancija, tarpusavio supratimas, kultūrų dialogas ir
susitaikymas, kaip priemonei peržengti praeitį ir kurti ateitį,
ypatingai siekiant informuoti jaunesniąją kartą.

2015 METINIAI PRIORITETAI – 1 KRYPTIS

• Pirmenybė bus teikiama projektams, kuriais yra įamžinamas
Antrojo pasaulinio karo atminimas bei jo įtaka Europos
istorijai (70-osios II-ojo pasaulinio karo metinės):
• Taip pat Antrojo pasaulinio padariniai pokariniam Europos
formavimuisi (Šaltasis karas; Šumano deklaracija, kuri padėjo
pamatus Europos Sąjungos kūrimuisi ir pan.)

1 KRYPTIS. EUROPOS ATMINIMAS
• Paraišką teikiančios organizacijos ir partneriai:
– vietos ir regioninės valdžios organizacijos (viešasis
sektorius);
– ne pelno organizacijos, tame tarpe ir pilietinės
visuomenės organizacijos)
– aukų asociacijos;
– jaunimo, kultūros, švietimo bei tyrimų organizacijos;
– susigiminiavusių miestų asociacijos.
• Partnerių skaičius:
Projekte turi dalyvauti bent 1 valstybės narės organizacijos.
Pirmenybė teikiama tarpvalstybiniams projektams.

1 KRYPTIS. EUROPOS ATMINIMAS
• Projekto dalyviai: tikimasi, kad projektai suburs skirtingo pobūdžio
organizacijas (vietos valdžios institucijas, NVO, tyrimų institutus ir pan.) ar
juose bus įgyvendinamos skirtingos rūšies veiklos (tyrimai, neformalus
švietimas, viešos diskusijos, parodos ir t.t.), arba įtrauks skirtingas tikslines
grupes.
• Veiklos vieta: programoje „Europa piliečiams“ dalyvaujančios šalys
• Maksimali parama: 100.000 eurų (yra išankstinis mokėjimas)
• Projekto trukmė: iki 18 mėnesių
• Paraiškos teikimo terminas – vieną kartą per metus:
– Kiekvienų metų kovo 1 dieną
(projektams prasidedantiems tarp tų pačių metų rugpjūčio 1 d. ir
kitų metų sausio 31 d.)

PARAMOS RENGINIAMS DYDŽIAI
Taikoma 1 krypčiai Europos atminimas, 2 krypties priemonei Miestų tinklai ir
priemonei Pilietinės visuomenės projektai

PARAMA PARENGIAMOSIOMS VEIKLOMS
Taikoma 1 krypčiai Europos atminimas ir 2 krypties priemonei Pilietinės
visuomenės projektai

Parengiamiesiems darbams skiriama parama nepriklauso, kiek kartų
ketinama susitikti. Ji skaičiuojama atsižvelgiant į visų jame dalyvaujančių
asmenų skaičių

1 KRYPTIS. EUROPOS ATMINIMAS

2014 m. pagal šią kryptį buvo:
• pateiktos 472 paraiškos
• finansavimas skirtas 33 projektams
• sėkmės rodiklis – 1 iš 14
• skirta 2 862 000 eurų parama
• 2 Lietuvos organizacijų projektai gavo 165 250
eurų paramą

PROJEKTAI:
„PANERIŲ LOPŠINĖ“ (2012) IR „BŪTI ŽYDU“ (2014)
• Organizatorius: VšĮ „Vilko valia“
• Partneriai:

• Partneriai:

- Centrum Wspolpracy Europejskiej
„Mlodzi Europejczycy“ (Lenkija);

- Buvusių getų kalinių labdaros ir
paramos fondas (Lietuva);

- Jewish society of Stockholm
(Švedija);

- Fundacja Gaudete (Lenkija);
- Moremusic (Slovakija);
- Primaria Municipiului Alba Iulia
(Rumunija);

- Vestures izpetes un
popularizesanas biedriba (Latvija).

• Paramos dydis: 46 500 eurų

- Savanorių centras (Lietuva);
- Vilniaus miesto savivaldybės
administracija (Lietuva).

• Paramos dydis: 85 000 eurų

„PANERIŲ LOPŠINĖ“ (2012)
Projekto tikslas: mažinti ksenofobiją bei pagerbti Holokausto aukų
atminimą per susipažinimą su žydų kultūra
Antrojo pasaulinio karo metu Paneriuose buvo nužudyta ir masinėse
kapavietėse palaidota daugiau kaip 70 000 Vilniaus žydų. Taip Vilnius
– Šiaurės Jeruzalė – neteko beveik visos žydų populiacijos. 1943 m.
11-ametis berniukas Tamiras laimėjo geto dainų konkursą su daina
„Shtiler Shtiler“, žinoma kaip „Panerių lopšinė“ , kuri buvo skirta
palaidotiems Paneriuose.
Veiklų vieta: Vilnius
Renginiai: 10 ekskursijų po 40-50 žmonių

„PANERIŲ LOPŠINĖ“ (2012)
Projekto metodas: Žydų kultūros pažinimas per skirtingas sritis:
•
•
•
•
•
•

religiją (sinagoga)
žydų palikimą mieste (Vilniaus geto teritorija)
susitikimas su dabartine žydų bendruomene (bendruomenės centras)
maisto kultūrą (košerinio maisto ragavimas)
kalbos pažinimas (lopšinės Jidiš kalba mokymasis)
Holokausto istorija ir aukų pagerbimas (Panerių memorialas)

2 KRYPTIS. DEMOKRATINIS ĮSIPAREIGOJIMAS
IR PILIEČIŲ DALYVAVIMAS
• Pagal šią kryptį bus remiama veikla, susijusi su piliečių
dalyvavimu plačiausia prasme, ypač daug dėmesio bus
skiriama struktūriniams metodams siekiant užtikrinti, kad
finansuojama veikla turėtų ilgalaikį poveikį.

• Pirmenybė bus teikiama iniciatyvoms ir projektams,
susijusiems su Sąjungos politine darbotvarke.
• Prie šios krypties taip pat galės būti priskiriami projektai ir
iniciatyvos, kuriais sudaroma daugiau galimybių siekti
tarpusavio supratimo, kultūrų dialogo, solidarumo,
visuomenės dalyvavimo ir savanorystės skatinimo Sąjungos
lygiu.

2015 METINIAI PRIORITETAI – 2 KRYPTIS
Prioritetas bus skiriamas projektams, diskutuojantiems apie
Europos ateitį:
• Ką Europos Sąjunga reiškia kiekvienam piliečiui?
• Kokie yra ES pilietybės teikiami privalumai?
• Kaip galima būtų sustiprinti ir skatinti atstovaujamąją
demokratiją?
• Kaip piliečiai gali išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką
formuojant politiką tarp rinkimų?
• Kaip kovoti su finansine krize, bedarbyste, ekonominiais ir
socialiniais skirtumais, ksenofobija, rasizmu ir netolerancija?
• Kokį vaidmenį Europos Sąjunga gali atlikti pasaulio globalizacijos
kontekste?

2 KRYPTIS. MIESTŲ PARTNERYSTĖ

Projektai, kurie suburia platų piliečių ratą iš
bendradarbiaujančių miestų aptarti temas, patenkančias į šios
programos prioritetų sritį.
Sutelkiant piliečius vietos ir ES lygmeniu diskutuoti
konkrečiomis Europos politikos darbotvarkės temomis, šia
priemone siekiama paskatinti piliečių dalyvavimą Sąjungos
politikos formavimo procesuose ir sukurti galimybę
visuomenės įsitraukimui bei savanorystei Europos lygiu.

2 KRYPTIS. MIESTŲ PARTNERYSTĖ

• Paraišką teikiančios organizacijos ir partneriai:
– miestai/savivaldybės,
– giminiavimosi komitetai
– kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos
savivaldos organizacijas.

• Projekto partnerių skaičius:
savivaldybės bent iš dviejų programoje dalyvaujančių šalių

2 KRYPTIS. MIESTŲ PARTNERYSTĖ
Reikalavimai projektui:
• Turi dalyvauti bent 25 partnerių atsiųsti tarptautiniai dalyviai
• Maksimali susitikimų trukmė projekto metu - 21 diena
• Veiklos vieta – vienoje iš projekte dalyvaujančių šalių
Paraiškų teikimo terminai – du kartus per metus:
• kovo 1 d. – įprastais metais (projektams, įgyvendinamiems tarp liepos 1
ir kovo 31 d.)
• rugsėjo 1 d. (projektams, įgyvendinamiems tarp kitų metų sausio 1 d. ir
rugsėjo 30 d.)

2 KRYPTIS. MIESTŲ PARTNERYSTĖ

• Paramos apskaičiavimas:
tik pagal tarptautinių
dalyvių skaičių.
• Parama pervedama
įgyvendinus projektą
(nėra išankstinio
finansavimo).
• Maksimali parama:
25.000 eurų.

2 KRYPTIS. MIESTŲ PARTNERYSTĖ

2014 m. pagal šią priemonę buvo:
• pateiktos 667 paraiškos
• finansavimas skirtas 248 projektams
• sėkmės rodiklis – 1 iš 3
• skirta 3 814 000 eurų parama
• Lietuvos organizacijos teikė 1 projektą, paramos negavo
• 9 Lietuvos organizacijos dalyvaus partnerio teise

PROJEKTAS: „VIENA EUROPA – VIENA ŠEIMA“
•

Organizatorius: Akmenės rajono savivaldybės administracija

•

Partneriai:
–

–

–
–

•

Akmenės muzikos mokykla (LT), Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla (LT),
Akmenės rajono sutrikusio intelekto žmonių bendrija „Viltis“ (LT), Akmenės rajono
savivaldybės Kultūros centras (LT);
Aucės Kultūros centras ir muzikos organizacija (LV), Aucės rajono savivaldybės
administracija (LV), Aucės rajono mažiau galimybių turinčių žmonių organizacija
(LV);
Bocholt rajono savivaldybės administracija (DE);
Konin rajono savivaldybės administracija (PL).

Paramos dydis: 25 000 eurų

PROJEKTAS: „VIENA EUROPA – VIENA ŠEIMA“
Visus renginius siejo viena apjungianti tema – šeima: skirtingų šalių
bendruomenės, kurias sieja priklausymo tai pačiai Europos šeimai jausmas.

Tikslai:
• Susigiminiavusių miestų ryšių stiprinimas
• Bendradarbiavimo skatinimas
• Įvairių visuomenės grupių įtraukimas, pagalba jau buvusioms
iniciatyvoms
• Kuo didesnis žmonių įtraukimas

PROJEKTAS: „VIENA EUROPA – VIENA ŠEIMA“
Veiklos:
•

Vaikų diena ir Šeimų koncertas (LT+LV);

•

2 dienų tarptautinės neįgaliųjų kūrybinės dirbtuvės (LT+LV);

•

Viešas renginys Mastrichto sutarties pasirašymo sukakčiai paminėti bei Lietuvos
Pirmininkavimo ES Tarybai aptarti (LT+LV)

•

Vasaros festivalis, kuriame pristatyta vaikų dienos ir neįgaliųjų kūrybinių
dirbtuvių rezultatai;

•

Tarptautinė konferencija, skirta euro įsivedimui aptarti (LT, LV, DE, PL)

•

Tarptautinė meno paroda apie šeimą, vykusi vienu metu Naujojoje Akmenėje,
Aucėje, Bocholte ir Konine

Dalyviai: projektas padėjo susitikti 295 užsienio piliečiams + 5000 vietos
bendruomenių nariams, politikams.

2 KRYPTIS. MIESTŲ TINKLAI
Pagal šią priemonę savivaldybės/regionai ir jų asociacijos, kartu
plėtojantys bendrą temą ilgalaikėje perspektyvoje, yra kviečiamos
jungtis į tinklus tam, jog jų bendradarbiavimas būtų tvaresnis bei
būtų galimybė pasidalinti gerąja patirtimi.

Iš miestų tinklų projektų tikimasi, jog:
• bus apjungtos įvairaus pobūdžio veiklos, skirtos bendrai temai
aptarti,
• jos bus adresuojamos įvairiai tikslinei grupei, kuriai aptariami
klausimai gali būti itin aktualūs
• projekto rezultatai sukurs pagrindą tolimesniam miestų
bendradarbiavimui ir bendroms veikloms ateityje.

2 KRYPTIS. MIESTŲ TINKLAI
• Paraišką teikiančios organizacijos:
– miestai/savivaldybės, jų giminiavimosi komitetai arba
tinklai;
– kitų lygmenų vietos / regioninės valdžios institucijos;
– vietos valdžios institucijų federacijos / asociacijos;
– vietos valdžios institucijoms atstovaujančios ne pelno
organizacijos;
– kitos vietos savivaldos organizacijos.
• Partneriai: be aukščiau paminėtų, partneriais gali būti ne pelno
pilietinės visuomenės organizacijos.
• Projekto partnerių skaičius: bent 4 programoje „Europa
piliečiams“ dalyvaujančių šalių savivaldybės.

2 KRYPTIS. MIESTŲ TINKLAI

Projektui keliami reikalavimai:
• projekte turi dalyvauti bent 30 % partnerių atsiųstų
tarptautinių dalyvių
• turi būti surengti bent 4 renginiai

Veiklos vieta: bet kurioje programoje „Europa piliečiams“
dalyvaujančioje šalyje
Projekto trukmė: iki 24 mėn.

2 KRYPTIS. MIESTŲ TINKLAI

Maksimali parama: 150.000 eurų (yra avansinis mokėjimas)
Paramos apskaičiavimas: nustatyto dydžio sumos pagal
paramos renginiams lentelę (nėra paramos parengiamosioms
veikloms)
Paraiškų teikimo terminai – du kartus per metus:
– kovo 1 d. – projektams prasidedantiems tarp liepos 1 d. ir
gruodžio 30 d.
– rugsėjo 1 d. - projektams prasidedantiems tarp sausio 1
d. ir gegužės 30 d.

2 KRYPTIS. MIESTŲ TINKLAI

2014 m. pagal šią priemonę buvo:
• pateiktos 224 paraiškos
• finansavimas skirtas 33 projektams
• sėkmės rodiklis – 1 iš 7
• skirta 4 312 500 eurų parama
• Lietuvos organizacijos teikė 2 projektus, paramos
negavo.
• 7 Lietuvos organizacijos dalyvaus partnerio teise.

PROJEKTAS - ŠVIESA MIESTE / LIGHT IN THE CITY PROJECT
Projektu siekiama skatinti aukštos kokybės
miesto apšvietimo taikymą ir plėtrą, didinti
žmonių informuotumą aplinkosaugos
klausimais, susijusiais su apšvietimu ir
sustiprinti tarptautinę tinklaveiką apšvietimo
srityje.
• Organizatorius: Jyväskylä (Suomija)
• Partneriai:
– Eskilstuna (Švedija)
– Hasselt (Belgija)
– Tartu (Estija)
• Asocijuotas komunikacijos partneris: LUCI
(Lighting Urban Community International)
• Paramos dydis: 75 000 eurų
www.cityoflight.jyvaskyla.fi/english/projects/lic

PROJEKTAS - ŠVIESA MIESTE / LIGHT IN THE CITY PROJECT
Veiklos:
• Kiekviename partnerių mieste vyko Light in the City renginys, kuriame
susitiko: miesto apšvietimo specialistai, šviesos dizaineriai –
bendradarbiaujantys partneriai ir šioje srityje veikiantys asmenys,
savivaldybių atstovai, miestų gyventojai, kiti renginį organizuojančio miesto
svečiai;
• Kiekviename mieste renginių temos buvo derinamos su apšvietimo
specialistais, bet visuose renginiuose buvo: seminarai, mokomosios
dirbtuvės ir... partizaninis šviesos renginys .

PROJEKTAS - ŠVIESA MIESTE / LIGHT IN THE CITY PROJECT
Rezultatai:
•
•

•
•
•

Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 300 dalyvių iš įvairių ES šalių;
Tartu ir Eskilstuna prisijungė prie LUCI – tarptautinio tinklo, vienijančio miestus, kurie
apšvietimą naudoja kaip vieną pagrindinių įrankių miestų, socialinei ir ekonominei
plėtrai atsižvelgdami į aplinkosaugos ir atsinaujinančių resursų klausimus;
Hasselte projekto metu buvo pirmą kartą surengtas šviesos festivalis. Eksponuotos 4
pastovios šviesos instaliacijos;
Eskilstunoje vyko šviesos festivalis „Nattljus“, po kurio miestui liks 3 pastovios šviesos
instaliacijos.
Bendradarbiavimas apšvietimo tema pasibaigus projektui toliau vyksta tarp miestų
partnerių.

2 KRYPTIS. PILIETINĖS VISUOMENĖS PROJEKTAI

• Projektai, įgyvendinami tarptautinio bendradarbiavimo ir tinklų
pagrindu, kurie tiesiogiai įtraukia piliečius.

• Projektai turėtų suburti skirtingų sričių piliečius veikloms, kurios
yra tiesiogiai susijusios su Sąjungos politika, siekiant, jog būtų
užtikrinta galimybė tiesiogiai dalyvauti ES politikos formavimo
procesuose.
• Projektuose turėtų būti įtraukiamos piliečių grupės aktyviai
dalyvauti bei siekiama ilgalaikio organizacijų bendradarbiavimo
aptariamose srityse.

2 KRYPTIS. PILIETINĖS VISUOMENĖS PROJEKTAI

Pilietinės visuomenės projekte privalo būti numatytos bent
dvi iš trijų veiklų:
• Pilietinio aktyvumo ir tarpusavio supratimo skatinimas
• Piliečių nuomonės surinkimas
• Savanoriška veikla

2 KRYPTIS. PILIETINĖS VISUOMENĖS PROJEKTAI
• Paraišką teikiančios organizacijos:
– ne pelno organizacijos,
– tame tarpe pilietinės visuomenės organizacijos,
– švietimo, kultūros, jaunimo ar tyrimų institucijos.
• Partneriai: be aukščiau paminėtų organizacijų tipų,
partneriais gali būti vietos ir (arba) regioninės valdžios
institucijos, miestų giminiavimosi komitetai ir tinklai.
• Projekto partnerių skaičius: bent iš 3 programoje „Europa
piliečiams“ dalyvaujančių šalių

2 KRYPTIS. PILIETINĖS VISUOMENĖS PROJEKTAI

• Projekto veiklos vieta: bet kuri iš programoje „Europa
piliečiams“ dalyvaujančių šalių
• Maksimali parama: 150.000 eurų (yra avansinis mokėjimas)
• Projekto trukmė: iki 18 mėn.
• Paraiškos teikimo terminas – vieną kartą per metus:
– Kovo 1 d. – įprastiniais metais, projektams, kurie
prasideda tarp rugpjūčio 1 d. ir sausio 31 d.

2 KRYPTIS. PILIETINĖS VISUOMENĖS PROJEKTAI

2014 m. pagal šią priemonę buvo:
• pateiktos 538 paraiškos
• finansavimas skirtas 27 projektams
• sėkmės rodiklis – 1 iš 20
• skirta 3 373 250 eurų parama
• Lietuvos organizacijos teikė 11 projektų
• Finansuotas 1 Lietuvos organizacijos projektas, kuris
gavo 140 000 eurų paramą
• 7 Lietuvos organizacijos dalyvaus partnerio teise

PROJEKTAS: „MICRONOMICS“
• Tikslai:
- Suteikti galimybę mažoms kūrybinėms iniciatyvoms prisidėti prie miestų
revitalizacijos;
- Tirti mažų kūrybiškų verslų ir iniciatyvų socialinę bei ekonominę pridėtinę
vertę;
- Skatinti sveiką ir gamtą mažiau teršiančią gyvenseną.

• Organizatorius: City Mine(d) (Belgija)
• Partneriai:
Austrija, Slovėnija, Prancūzija, Nyderlandai, Vokietija, Danija, Ispanija,
Jungtinė Karalystė, Italija
• Paramos dydis: 86.829 eurų

PROJEKTAS: „MICRONOMICS“
Pagrindinė žinutė – naudą, kuri gali prisidėti prie ekonomikos augimo, galima
rasti bet kurioje veikloje:
•
•
•
•

Kaip perdaryti dviratį, kad jis gamintų
sriubą?
Kas yra „viešoji erdvė“ ir kaip ją geriau
išnaudoti?
Kas jums labiau padėtų bendrauti su
savo kaimynais?
Kaip būtų galima panaudoti apleistas
miesto erdves ir gauti maksimalią
naudą iš jų?

Veiklos:
•
•
•
•
•

Kūrybinės dirbtuvės
Diskusijos
Prezentacijos
Parodos
Miesto erdvių festivalis

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE PROGRAMĄ

• Europos Komisijos Piliečių portale:
http://ec.europa.eu/citizenship
• Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiosios agentūros
(EACEA) programos tinklalapyje:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
• Lietuviškame programos tinklalapyje www.pilieciams.eu
• Facebook: Europa piliečiams biuras Lietuvoje
• Programos „Europa piliečiams“ biure Lietuvoje
Lietuvos kultūros institutas
Z. Sierakausko g. 15, Vilnius
El.p. info@pilieciams.eu
Tel: +370 5 2616687

Klausimai ir atsakymai

„Europa piliečiams“ biuras Lietuvoje
Lietuvos kultūros institutas
Z. Sierakausko g. 15, Vilnius
Tel. (8~5) 261 66 87

„Europa piliečiams“ biuro veikla finansuojama remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą

