Programos
Šalių donorių
administravimo
išlaidos

Techninė parama
šaliai gavėjai
Dvišalio
bendradarbiavimo
fondas (DBF)

Verslo plėtra,
inovacijos ir MVĮ

Mechanizmų lėšos,
Eur

Bendrasis
finansavimas iš
valstybės biudžeto, Eur

Bendras programos
biudžetas, Eur

8.820.000

Netaikoma

8.820.000

Šalys donorės

1.760.000

Netaikoma

1.760.000

Finansų ministerija

Finansinių mechanizmų įgyvendinimo Audronė Nikšaitė, tel. 2390 106,
koordinavimas
audrone.niksaite@finmin.lt

Finansų ministerija

DBF valdymas, Jungtinio
komiteto veiklos organziaviams

2.354.000

14.000.000

Netaikoma

2.470.588

2.354.000

16.470.588

Programos tikslai

Finansuojamos partnerysčių užmezgimo ir
plėtojimo priemonės žemiau nurodytose
programose bei papildomose aktualiose
bendradarbiavimo srityse

Remiamaos sritys

Finansuojamų programų bei kitos
papildomos
bendradarbiavimo
sritys DBF komiteto sprendimu

Didesnės vertės kūrimas ir tvarus augimas ypatingas dėmesys žaliosioms inovacijoms,
Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ
įskaitant bioekonomiką, galimos ir kitos
sritys verslo bendradarbiavimui

Atsakingos LT ir šalių donorių
institucijos

VšĮ Centrinė projektų
agentūra (CPVA)

valdymo

Institucijų atsakomybė

Kontaktiniai asmenys

DBF Audronė
Nikšaitė,
tel.
audrone.niksaite@finmin.lt

DBF administravimas

Programos
Mokslo ir inovacijų agentūra (MITA) - administravimas
programos operatorius (PO)
dvišalio
organziavimas

ir

2390

106,

Giedrė Vilčinskaitė, tel. 8 5 210 74 71,
g.vilcinskaite@cpva.lt

parengimas,
Ričardas Valančiauskas, tel.
įgyvendinimas,
Ricardas.Valanciauskas@mita.lt
bendradarbiavimo

Ūkio ministerija - programos partneris Dalyvauja ir prisideda prie programos Jovita Surdokienė, tel. 8
(PP)
kūrimo ir įgyvendinimo
jovita.surdokiene@ukmin.lt

706

212

64

7434

691,

Pataria
programos
kūrimo
ir
Norvegijos įmonė Innovation Norway įgyvendinimo klausimais, dalyvauja
donorų programos partneris (DPP)
programos įgyvendinime
Lietuvos mokslo taryba (PO)

Moksliniai tyrimai

Socialinis
dialogas/deramas
darbas

10.000.000

1.764.706

Netaikoma

11 764 706

1.250.000

Moksliniais tyrimais pagrįstų žinių plėtros
skatinimas - kartu su Latvija ir Estija
Moksliniai tyrimai
sukuriamas regioninis mokslinių tyrimų
centras

Glaudesnis trišalis bendradarbiavimas tarp
darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų Socialinis
bei valdžios institucijų ir deramo darbo darbas
skatinimas

dialogas

–

Programos parengimas,
administravimas ir įgyvendinimas,
dvišalio bendradarbiavimo
organizavimas

Irmantas Pečiūra, tel. 8 676 45 756
irmantas.peciura@lmt.lt

Švietimo ir mokslo ministerija (PP)

Dalyvauja ir prisideda prie programos Jolanta Spurgienė, tel. 219 1209
kūrimo ir įgyvendinimo
jolanta.spurgiene@smm.lt

DPP: Norvegijos mokslo taryba,
Norvegijos tarptautinio
bendradarbiavimo aukštojo mokslo
srityje centras, Lichtenšteino
nacionalinė tarptautinio ugdymo
reikalų agentūra

Pataria programos kūrimo ir
įgyvendinimo klausimais, dalyvauja
programos įgyvendinime

Finansinių mechanizmų valdyba - PO Programos koordinavimas

Grethe Haugoy, Grethe.haugoy@efta.int

Fondo operatorius - Norvegijos įmonė Programos parengimas,
Innovation Norway
administravimas ir įgyvendinimas

Trine Berggren, Programme Director,
trine.berggren@innovasjonnorge.no, Konrad J.
Konieczny, Programme Officer,
konrad.konieczny@innovationnorway.no

deramas

Europos visuomenės
problemos

Sveikatos apsauga

15.000.000

2.647.059

17 647 059

sveikatos

Prevencijos
gerinimas
ir
sveikatos
netolygumų mažinimas - parama psichikos
sveikatos
stiprinimui
ir
prevencijos
priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų,
jaunimo ir jų šeimų gerovei

Socialinės
apsaugos
ministerija - PP

Pilietinė visuomenė

9.000.000

1.235.294

Netaikoma

8 235 294

9.000.000

12.000.000

2.117.647

14 117 647

Gytė Sirgedienė, tel. 8 5 219 3313,
gyte.sirgediene@sam.lt
Ernesta Buckienė,
tel. 8 706 64260, Ernesta.Buckiene@socmin.lt

CPVA - PP

Programos rengimo ir įgyvendinimo
koordinavimas, programos
administravimas

Sandra Remeikienė, tel. 2191 564
s.remeikiene@cpva.lt

·
skatinama plėtra ir atsinaujinimas
vietos lygmeniu remiant kultūrinę, kūrybinę Kultūrinis verslumas, kultūros
ir kultūros paveldo atgaivinimo veiklą, paveldas ir bendradarbiavimas
Kultūros ministerija - PP
įtraukiant ir įgalinant vietos bendruomenes, kultūros srityje
užtikrinant socialinę įtrauktį, įvairių sektorių
partnerystes;

Dalyvauja ir prisideda prie programos Eglė Saudargaitė, tel. 8 607 88 816,
kūrimo ir įgyvendinimo (planuoja ir
e.saudargaite@lrkm.lt
sprendžia dėl savo srities intervencijų
bei dvišalio bendradarbiavimo tikslų ir
turinio)

·
valstybių donorių ir Lietuvos
bendradarbiavimas kultūros srityje ir mainai

Pataria programos kūrimo ir
įgyvendinimo klausimais, dalyvauja
programos įgyvendinime

DPP: Norvegijos kultūros paveldo
direktoratas, Norvegijos meno taryba

Pilietinės
visuomenės
ir
aktyvaus
pilietiškumo stiprinimas bei pažeidžiamų Pilietinė visuomenė
grupių įgalinimas
Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir
sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių
veiklos poveikis, ypatingas dėmesys:

Aplinkosauga,
energetika, klimato
kaita

ir

Sandra Remeikienė, tel. 2191 564
s.remeikiene@cpva.lt

Pataria programos kūrimo ir
Norvegijos nacionalinis visuomenės
įgyvendinimo klausimais, dalyvauja
sveikatos institutas - DPP
programos įgyvendinime

Socialinės ir ekonominės plėtros stiprinamas
per bendradarbiavimą kultūros srityje,
kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo
valdymą:

7.000.000

Dalyvauja ir prisideda prie programos
kūrimo ir įgyvendinimo (planuoja ir
sprendžia dėl savo srities intervencijų
bei dvišalio bendradarbiavimo tikslų ir
darbo
turinio)

Sveikatos apsaugos ministerija - PP

Rizikos grupės vaikai ir jaunimas

Kultūra

Programos rengimo ir įgyvendinimo
koordinavimas, programos
administravimas

CPVA - PO

Aplinkosauga ir ekosistemos

Finansinių mechanizmų valdyba - PO Programos koordinavimas

Paivi Anttila, Paivi.Anttila@efta.int

Fondo operatorius bus atrinktas atviro Programos parengimas,
konkurso būdu
administravimas ir įgyvendinimas

Fondo operatorius bus atrinktas atviro konkurso
būdu

CPVA-PO

·
priemonėms, susijusioms su Ignalinos
Atsinaujinantys energijos ištekliai,
atominės elektrinės uždarymu ir saugiu
energijos vartojimo efektyvumas, Aplinkos ministerija - PP
atliekų tvarkymu (bendradarbiavimas su
energetinis saugumas
Norvegijos radiacinės saugos tarnyba);
·
galimybei įrengti Lietuvos išankstinio
Klimato kaitos švelninimas
perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą
prisitaikymas prie jos
atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse esančių
atominių elektrinių keliamą pavojų;

ir

Energetikos ministerija - PP

Programos rengimo ir įgyvendinimo
koordinavimas, programos
administravimas

Sandra Remeikienė, tel. 2191 564
s.remeikiene@cpva.lt
Inesis Kiškis, tel. 8 706 63 484,
inesis.kiskis@am.lt

Dalyvauja ir prisideda prie programos
kūrimo ir įgyvendinimo (planuoja ir
sprendžia dėl savo srities intervencijų
Daumantas Kerežis, tel. 8 706 64 702
bei dvišalio bendradarbiavimo tikslų ir
daumantas.kerezis@enmin.lt
turinio)

·
priemonės, susijusios su kitomis
Nelaimių
prevencija
pavojingomis atliekomis ir (arba) jūrų
pasirengimas joms
valdymo gebėjimų stiprinimu

ir

Teismų sistemos efektyvumas ir
veiksmingumas,
CPVA - PO
teisinės valstybės stiprinimas

Teisinės valstybės stiprinimas:

·
ypatingas dėmesys teisingumo
grandinės stiprinimui (policija, prokuratūra,
teismai, pataisų sistema), geriau užtikrinant
teisę kreiptis į teismą, įkalinimui alternatyvių Pataisos tarnybos ir kardomasis
Teisingumo ministerija - PP
sankcijų naudojimą ir kovą su smurtu dėl kalinimas
lyties,
skatinamas
bendravimas
ir
bendradarbiavimas
su
atitinkamomis
pilietinės visuomenės organizacijomis;

Teisingumas ir
vidaus reikalai

33.000.000

5.823.530

38.823.530

·
tolimesnis LT
sistemos tobulinimas;

pataisų

Tarptautinis
tarnybų
bendradarbiavimas
nusikalstamumu

ir

policijos
kova su Vidaus reikalų ministerija - PP

·
teismų bei baudžiamojo persekiojimo
Smurtas šeimoje ir dėl lyties
efektyvumo ir veiksmingumo stiprinimas;

Deimantė Jankūnaitė, tel. 271 8966,
deimante.jankunaite@vrm.lt

Vidaus reikalų ministerija - PP
Programos rengimo ir įgyvendinimo
koordinavimas, programos
administravimas

Rezervas
VISO

3.416.000

Netaikoma

3.414.000

117 600 000

16.058.824

133.658.824

Paskirstomas patvirtintoms
programoms iki 2020 m. pab.

ar

naujoms

tel.

2191

564

Marius Rakštelis, tel. 266 2874, el. p.
marius.rakstelis@tm.lt, Inga Griškevičienė, tel.
266 2885, el. p. i.griskeviciene@tm.lt

Dalyvauja ir prisideda prie programos
kūrimo ir įgyvendinimo (planuoja ir
sprendžia dėl savo srities intervencijų Deimantė Jankūnaitė, tel.
bei dvišalio bendradarbiavimo tikslų ir deimante.jankunaite@vrm.lt
turinio)

Generalinė prokuratūra - PP

·
policijos
gebėjimų
ir
bendradarbiavimo stiprinimas kovojant su
tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, Geras valdymas, atskaitingos
Nacionalinė teismų administracija -PP
atsižvelgiant į dabartines tendencijas, institucijos, skaidrumas
susijusias su prekyba žmonėmis ir kitais
siekti pelno skirtais nusikaltimais;

·
institucijų gebėjimų stiprinimas
smurto šeimoje ir dėl lyties srityje.

Sandra
Remeikienė,
s.remeikiene@cpva.lt

DPP:
Norvegijos
teisingumo
ministerija,
Norvegijos
pataisos
Pataria programos kūrimo ir
tarnybos direktoratas, Norvegijos
įgyvendinimo klausimais, dalyvauja
teismų administracija, Norvegijos
programos įgyvendinime
nacionalinis policijos direktoratas,
Europos taryba

271

8966,

Laura Aleinikovaitė, tel. 250 0917,
Laura.Aleinikovaite@prokuraturos.lt

Lina
Griškevič,
tel.
lina.griskevic@teismai.lt

212

1442,

