Programos
numeris

Programos pavadinimas Paramos suma
Integruotas jūros ir
vidaus vandenų
valdymas

5 000 000 EUR

Biologinė įvairovė ir
ekosistemų funkcijos

6 520 000 EUR

Programos operatorius

Programos donorai

Pagrindiniai programos tikslai
Gerinti jūros ir vidaus vandenų aplinkos
būklės
vertinimo
ir
prognozavimo
gebėjimus bei gerinti informacijos apie
poveikį aplinkai, jos būklę ir kitimo
tendencijas surinkimą.
Stiprinti gebėjimus veiksmingai valdyti ir
stebėti „Natura 2000“ teritorijas.

LT02
LR aplinkos ministerija

Išvengti ekosistemų fragmentacijos.

LT03

Parengti prisitaikymo prie besikeičiančio
klimato strategijas ir priemones.
LT04

Nevyriausybinių
organizacijų (NVO)
fondas

Rizikos grupės vaikai ir
jaunimas
LT05

5 500 000 EUR

Finansinių mechanizmų
valdyba (Briuselis).
Programos operatorius
Lietuvoje - Žmogaus teisių
stebėjimo institutas (kartu su
partneriu - OSFL Projektais)
6 312 000 EUR
LR socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Europos Ekonominės
Erdvės (EEE) finansinis
mechanizmas

Sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi
ir prisidėti prie socialinio teisingumo,
demokratijos ir tvarios plėtros.

Padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo
gerovę.
Įgyvendinti efektyvias ir kvalifikuotas
priemones, skirtas rizikos grupės vaikų ir
jaunimo problemoms spręsti. ,
Užtikrinti ir įgyvendinti smurto ir
išnaudojimo atvejų prieš vaikus ir jaunimą
prevencijos priemones.

LT06

Kultūros ir gamtos
paveldo išsaugojimas ir
atgaivinimas

9 000 000 EUR

Gerinti visuomenės požiūrį ir didinti
supratimą apie kultūros paveldą, jo
reikšmę ir svarbą, siekiant jį išsaugoti ir
perduoti ateities kartoms.
Sudaryti sąlygas, kad nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų valdytojų ir (ar)
savininkų bei meistrų, kurie verčiasi
tradiciniais
amatais,
pastangomis
nekilnojamojo kultūros paveldo objektai
būtų sutvarkyti ir išsaugoti.
LR kultūros ministerija

Sudaryti sąlygas kultūros paveldo tyrimų
vykdymui ir konsultacijoms Lietuvos
regionuose.
Sudaryti geresnes sąlygas tolerancijos ir
nediskriminavimo
principų
taikymui,
kultūrų įvairovės ir tarpkultūrinio dialogo
(įskaitant tautines mažumas) skatinimui.

LT07

Europos kultūros
paveldo kultūros ir
menų įvairovės
skatinimas

1 000 000 EUR

Skatinti Lietuvos kultūros organizacijas
dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo
projektuose ir juos inicijuoti.
Pagyvinti profesionalaus meno produktų
sklaidą regionuose.

EEE stipendijų programa 1 420 000 EUR

LR švietimo ir mokslo
ministerija

Gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
ugdymo ir profesinio mokymo mokinių
pasiekimus modernizuojant ugdymo turinį
ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimą;
Didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi
visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų
švietimo darbuotojų kompetencijas.

LT08

Žaliosios pramonės
inovacijos

8 000 000 EUR

LR ūkio ministerija

Didinti
aplinkai
palankių
įmonių
konkurencingumą,
įskaitant
žaliųjų
sprendimų taikymą esamose tradicinės
gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias
inovacijas ir verslumą.

Gebėjimų stiprinimas ir
institucinis valstybės,
paramos gavėjos, ir
Norvegijos viešųjų
institucijų, vietos ir
regioninės valdžios
bendradarbiavimas

8 000 000 EUR

LR vidaus reikalų ministerija

Skatinti aktyvesnį ir glaudesnį Lietuvos ir
Norvegijos savivaldybių ir regioninės
valdžios institucijų bendradarbiavimą.

LT09

LT10

Norvegijos finansinis
mechanizmas

Stiprinti gebėjimus ir keistis patirtimi
valstybės įmonių valdymo srityje.
Skatinti bendradarbiavimą klimato kaitos
srityje sudarant apskaitos sistemą.
Bendradarbiauti ir stiprinti gebėjimus
kovos su smurtu privačioje erdvėje ir
smurto lyties pagrindu srityse.

Visuomenės sveikatai
skirtos iniciatyvos
LT11

6 000 000 EUR

LR sveikatos apsaugos
ministerija

Prisidėti prie visuomenės sveikatos
gerinimo ir netolygumų sveikatos srityje
mažinimo.

LT12

Šengeno
3 412 000 EUR
bendradarbiavimas ir
kova su tarptautiniu
organizuotu
nusikalstamumu,
įskaitant prekybą
žmonėmis ir klajojančias
nusikalstamas
grupuotes
Teismų gebėjimų
7 700 000 EUR
stiprinimas ir
bendradarbiavimas

LR vidaus reikalų ministerija

Didinti visuomenės saugumą stiprinant
bendradarbiavimą tarp Šengeno valstybių
narių teisėsaugos institucijų, kovojančių su
organizuotu nusikalstamumu, įskaitant
prekybą žmonėmis.

Nacionalinė teismų
administracija

Sukurti nešališkesnę ir efektyvesnę teismų
sistemą.

LR teisingumo ministerija

Pagerinti pataisų paslaugų sistemą,
vadovaujantis atitinkamais tarptautinių
žmogaus teises užtikrinančių dokumentų
reikalavimais.

LT13
Pataisos, įskaitant
bausmes be įkalinimo

7 700 000 EUR

LT14

--

Visuotinis deramo darbo
ir trišalio dialogo
skatinimo fondas

456 000 EUR

Įmonė Innovation Norway

Sukurti ir įgyvendinti alternatyvias
įkalinimui pataisos priemones.
Skatinti ir gerinti trišalį bendradarbiavimą
tarp darbdavių organizacijų, profesinių
sąjungų ir valdžios institucijų remiant
teisingą ir tvarų ekonominį ir socialinį
vystymąsi.

