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Programos „Europa piliečiams 2014 – 2020“ 
bendrieji tikslai 

• prisidėti prie piliečių supratimo apie Sąjungą, jos 

istoriją ir įvairovę; 

 

• skatinti Europos pilietiškumą ir 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. 



    Už programos vykdymą yra atsakingas Europos 
Komisijos Komunikacijos generalinis direktoratas ir 
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra 
(EACEA). 

 

    2014-2020 m. biudžetas –  ~ 185 000 000 eurų. 



Dalyvaujančios šalys 

      Projekto organizatoriai, partneriai  
      ar dalyviai gali būti iš: 

 

•  28 ES šalių narių 

 

• kai bus pasirašytas dalyvavimo 
memorandumas – iš Albanijos, 
Makedonijos, Serbijos, 
Bosnijos ir Hercegovinos, 
Juodkalnijos. 

 
     



Kas gali teikti paraiškas? 

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.  

Ne pelno organizacijos, tarp jų NVO, pilietinės visuomenės 

organizacijos, aukų asociacijos, kultūros, jaunimo, švietimo 

ir tyrimų organizacijos. 



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 

Programos struktūra 2014-2020 m. 



Paraiškų teikimo terminai 2014 metais 



Paraiškų teikimo terminai (įprastais metais) 



Atitikimas Programos ir Programos krypties tikslams:  

 

• Pateikto projekto tikslų atitikimas Programos keliamiems 

tikslams. 

 

• Projekto veiklos ir rezultatai turi tiesiogiai prisidėti prie 

Programos, krypties ir priemonės keliamų uždavinių. 

 

• Pasirinkta projekto tema turi sutapti su Programos, krypties ir 

priemonės apibrėžiamomis temomis ir, pageidautina su 

metiniais prioritetais. 

 

• Paraišką teikiančios organizacijos veiklos misija turi 

sutapti/atitikti Programos tikslus 

Paramos skyrimo kriterijai 



Projekto veiklos plano / darbo programos kokybė: 

 
• Numatytos veiklos turi būti tinkamos deklaruojamam projekto tikslui pasiekti. 

 

• Koherentiškumas, darna: sąmoningos sąsajos tarp numatomų veiklų tikslų ir 

jiems įgyvendinti siūlomų išteklių. 

 

• Projektai privalo turėti aiškų Europos aspektą. 

 

• Prioritetas bus teikiamas projektams, kuriuose dalyvauja skirtingų sričių ir 

tipų organizacijos (vietos valdžios institucijos, NVO, tyrimų organizacijos) 

arba kurie apjungia skirtingo pobūdžio veiklas (tyrimus, neformalų 

švietimą, viešus debatus, parodas ir pan.) bei įtraukia piliečius iš skirtingų 

tikslinių grupių. 

 

• Prioritetas bus teikiamas projektams, įgyvendinamiems naujais darbo 

metodais, siūlantiems inovatyvias veiklas arba įtraukiantiems mažiau 

galimybių turinčius piliečius. 

Paramos skyrimo kriterijai 



Sklaida:  

 

• Visi Europa piliečiams programos remiami projektai turi 

užtikrinti projekto rezultatų sklaidą, jų prieinamumą ir 

taikymą praktikoje. 

 

• Projekte siūlomos veiklos turėtų atlikti multiplikatoriaus 

vaidmenį: pritraukti visuomenės dėmesį ir įtraukti platesnę 

auditoriją nei tik tiesioginiai projekto dalyviai. 

 

• Turi būti numatytas realus ir efektyvus sklaidos planas tam, 

jog lengviau būtų galima perduoti/pasidalinti projekto pasiektais 

rezultatais. 

Paramos skyrimo kriterijai 



Poveikis ir piliečių įtraukimas: 

 

• Partnerių, dalyvių bei įtrauktų šalių skaičius turėtų būti 

pakankamai didelis tam, jog būtų užtikrintas poveikis Europos 

mastu.  

 

• Nepriklausomai nuo projekto dydžio, jo metu gautais rezultatais 

turėtų būti siekiama padaryti stiprų poveikį. 

 

• Projektas ir jo veiklos turi orientuotis į vidutinės trukmės ar 

ilgalaikį poveikį. 

Paramos skyrimo kriterijai 



Poveikis ir piliečių įtraukimas: 

 

• Siūlomos veiklos turi suteikti dalyviams galimybę aktyviai 

įsitraukti į projekto veiklas ir į projekto keliamą problematiką. 

 

• Turi būti numatytas tolygus dalyvių įtraukimas iš grupių, 

kurios ir taip yra aktyvios nagrinėjamos temos kontekste ir, 

kurios dar nėra įsitraukusios ar yra pasyvios. 

 

• Prioritetas bus teikiamas projektams, įtraukiantiems 

neatstovaujamas visuomenės grupes ar mažiau galimybių 

turinčias grupes. 

Paramos skyrimo kriterijai 



• Sprendimas skirti paramą (Grant Decision) 

 

• Parama projektams pagal nustatyto dydžio sumos 

(flat-rate) sistemą.  

 

• eForma ir eAtaskaita 

 

• Organizacijų tinkamumo kriterijai 

Toliau bus taikoma supaprastinta paramos 
skyrimo tvarka 



• Parama projektams: fiksuoto dydžio sumos, 

priklausančios nuo renginių skaičiaus projekto metu, 

dalyvių skaičiaus ir renginyje dalyvaujančių šalių 

skaičiaus. 

 

Paramos tipai 2 krypties projektams 



Taikoma 2 krypties priemonei Miestų partnerystė 

Paramos renginiams dydžiai 



Taikoma 1 krypčiai Europos atminimas, 2 krypties priemonei Miestų tinklai 

ir priemonei Pilietinės visuomenės projektai 

Paramos renginiams dydžiai 



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 

Paramos parengiamiesiems vizitams dydis 



• Nelieka finansavimo produkcijos projektams (pagal išsamų 

biudžetą); 

 

• Skaičiuojant paramos dydį renginiams nebeatsižvelgiama į 

renginio trukmę; 

 

• Nebelieka atskiros paramos komunikacijos priemonėms (jų 

išlaidas galima padengti iš renginiams skirtos paramos); 

 

• Atsiranda papildoma parama parengiamiesiems vizitams (1 

krypties projektams ir Pilietinės visuomenės projektams); 

 

• Paraišką teikianti organizacija ir partneriai privalo 

užsiregistruoti Dalyvių portale. 

Kas naujo ar kitaip? 



• 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.  

 

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 



• Veiklos vieta: programoje „Europa piliečiams“ dalyvaujančios 

šalys 

 

• Maksimali parama: 100.000 eurų 

Avansinis mokėjimas: 50 % 

 

• Projekto trukmė: iki 18 mėnesių  

 

• Paraiškos teikimo terminas – vieną kartą per metus: 

– 2014 metais – planuojama birželio 4 d. 

– Kitais metais kovo 1 dieną (projektams prasidedantiems 

tarp liepos 1 d. ir sausio 31 d.) 

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 

1 kryptis. Europos atminimas 



• 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.  

 

• Šiai krypčiai įgyvendinti ketinama skirta apie 60 % viso 

programos biudžeto. 

2 kryptis. 
Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas 



• Prioritetas bus teikiamas  projektams, orientuotiems į 

2014 gegužės 22 d. vyksiančius Europos Parlamento 

rinkimus bei piliečių dalyvavimą ES demokratiniame 

gyvenime.  

 

• Taip pat bus skiriamas didesnis dėmesys projektams, 

aptariantiems Europos ateitį bei sukuriantiems viešą 

erdvę diskusijoms apie Europos problemas. 

2 krypties 2014 m. prioritetai 



2014 m. pagal šią kryptį 10.365.000 eurų paramą planuota 

skirti: 

• 373 miestų partnerystės projektams 

• 89 miestų tinklų projektams 

• 34 pilietinės visuomenės organizacijų projektams 

2014 m. biudžetas 



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 2 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 

2 kryptis. 
Miestų partnerystė 



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: pagal tarptautinių dalyvių skaičių  

 

• Parama pervedama įgyvendinus projektą (nėra išankstinio 

finansavimo) 

 

• Maksimali parama: 25.000 eurų 

 

 

2 kryptis. 
Miestų partnerystė 



 

 

 

2 kryptis. Miestų partnerystė. 

2014 m. 1 etape pagal šią priemonę buvo: 

• pateiktos 418 paraiškos 

• finansavimas skirtas 188 projektams 

• sėkmės rodiklis – 1 iš 3 

• skirta 2 876 000 eurų parama 

• Lietuvos organizacijos teikė 1 projektą, paramos 

negavo 

• 6 Lietuvos organizacijos dalyvaus partnerio teise 



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, bei jos bus 

adresuojamos įvairiai tikslinei grupei, kuriai aptariami klausimai 

gali būti itin aktualūs, o 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 

 

2 kryptis. 
Miestų tinklai 



• Maksimali parama: 150.000 eurų 

     Avansinis mokėjimas: 50 % 

 

• Projekto trukmė: iki 24 mėn. 

 

• 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 



2 kryptis. 
Miestų tinklai 

2014 m. 1 etapui pagal šią priemonę buvo: 

• pateiktos 84 paraiškos 

• finansavimas skirtas 21 projektui 

• sėkmės rodiklis – 1 iš 4 

• skirta 2 842 500 eurų parama 

• Lietuvos organizacijos teikė 1 projektą, paramos 

negavo. 

• 3 Lietuvos organizacijos dalyvaus partnerio teise. 



• 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 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 

Avansinis mokėjimas: 50 % 

 

• 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. 

– Rugsėjo 1 d.  - 2014 metais, projektams, kurie prasideda 

tarp 2014 rugsėjo 1 d. ir 2015 sausio 31 d. 

2 kryptis. 
Pilietinės visuomenės projektai 



•   EK Komunikacijos generalinio direktorato programos tinklalapyje: 

http://ec.europa.eu/citizenship 

•   Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiosios agentūros 

programos tinklalapyje: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en 

• Lietuviškame programos tinklalapyje www.pilieciams.eu 

• Facebook: Europa piliečiams biuras Lietuvoje 

• Europa piliečiams biure Lietuvoje 

     Tarptautinių kultūros programų centras 

     Z. Sierakausko g. 15, Vilnius 

     El.p. info@pilieciams.eu 

      Tel: +370 5 2616687 

 

 

 

Daugiau informacijos apie programą 



 

Klausimai ir atsakymai 

Z. Sierakausko g. 15, Vilnius 

Tel. (8~5) 261 66 87 


