LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO 2009–2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO
MECHANIZMO PROGRAMOS LT10 „GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR INSTITUCINIS
VALSTYBĖS, PARAMOS GAVĖJOS, IR NORVEGIJOS VIEŠŲJŲ INSTITUCIJŲ,
VIETOS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BENDRADARBIAVIMAS“ PROJEKTAMS
2015 m. liepos 21 d. Nr. 1V-572
Vilnius
Vadovaudamasis 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m.
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (toliau
– Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklės), 240 punktu, Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal
2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir
institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės
valdžios bendradarbiavimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m.
sausio 23 d. įsakymu Nr. 1V-40 „Dėl Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m.
Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės,
paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“
patvirtinimo“ 86 punktu, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros
2015 m. birželio 22 d. Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo
rezultatų ataskaitą Nr. 1 pagal kvietimą Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-01 ir 2015 m. birželio 22 d.
Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ataskaitą Nr. 1 pagal
kvietimą Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02 bei 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos
viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ projektų atrankos komiteto,
sudaryto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-530
„Dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir
institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės
valdžios bendradarbiavimas“ projektų atrankos komiteto sudarymo“, 2015 m. liepos 1 d. posėdžio
protokolą Nr. 1:
1. S k i r i u 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10
„Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų,

vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ lėšas (toliau – lėšos) (Lietuvos Respublikos
vidaus

reikalų

ministrui pavestų valdymo sričių 2015−2017 metų strateginio veiklos plano,

patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V925 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1V-169
redakcija) programos kodas 03.58, priemonės kodas 01-01-01), šiems projektams finansuoti:

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kvietimo ar siūlymo teikti paraiškas numeris
Pareiškėjo
Projekto
Siūloma
Paramos ir
pavadinimas
pavadinimas
maksimali
bendrojo
paramos ir finansavimo
bendrojo
lyginamoji
finansavimo dalis, proc.
lėšų suma,
Eur
NOR-LT10-VRM-01-K-01
NOR-LT10Viešoji įstaiga
Savivaldybių įstaigų
122 968,12
84,82
VRM-01-K-01- Psichologinės
specialistų gebėjimų
015
paramos ir
dirbti su probleminėms
konsultavimo
šeimoms stiprinimas,
centras
pasinaudojant norvegų
patirtimi
NOR-LT10Biudžetinė įstaiga Kultūra visiems
150 000,00
84,63
VRM-01-K-01- Lietuvos liaudies
004
kultūros centras
Paraiškos
kodas

NOR-LT10Asociacija
VRM-01-K-01- Lietuvos
007
demokratiškumo
ugdymo kolegija
NOR-LT10Biudžetinė įstaiga
VRM-01-K-01- Klaipėdos
016
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas
NOR-LT10Biudžetinė įstaiga
VRM-01-K-01- Marijampolės
005
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas
NOR-LT10Viešoji įstaiga
VRM-01-K-01- Ateities
003
visuomenės
institutas

Sumanus valdymas
viešajame sektoriuje
per tvarią regioninę
plėtrą
Policijos, savivaldybės
bei sveikatos ir
švietimo įstaigų
bendradarbiavimo bei
darbuotojų gebėjimų
vykdant narkotinių
medžiagų vartojimo
prevenciją stiprinimas
Viešojo saugumo
didinimas Lietuvoje

117 745,09

79,90

20 874,52

84,90

56 060,83

85,00

Regionų savivaldybių
kultūros įstaigų
kompetencijų ugdymas
paslaugų
modernizavimo,
kūrybos inovacijų

96 352,40

85,00

7.

NOR-LT10Viešoji įstaiga
VRM-01-K-01- Antikorupcijos
011
švietimo centras

8.

NOR-LT10Asociacija
VRM-01-K-01- Socialinės
014
integracijos
centras
NOR-LT10Labdaros ir
VRM-01-K-01- paramos fondas
001
Nevyriausybinių
organizacijų
informacijos ir
paramos centras

9.

10.

NOR-LT10VRM-01-K-02003

11.

NOR-LT10VRM-01-K-02007

12.

NOR-LT10VRM-01-K-02012

13.

NOR-LT10VRM-01-K-02010

14.

NOR-LT10VRM-01-K-02006

15.

NOR-LT10VRM-01-K-02-

diegimo ir erdvių
įveiklinimo srityse
Savivaldybių ir
pilietinių organizacijų
komunikacinių
gebėjimų stiprinimas
tvarkant viešuosius
reikalus ir gerinant
valdymą
Gebėjimų vystymo
platforma „Sėkmės
vektorius“
Gero valdymo principų
taikymas Lietuvos
savivaldybėse

Iš viso:
NOR-LT10-VRM-01-K-02
Biudžetinė įstaiga Darnios Eismo Saugos
Kauno miesto
diegimas remiantis
savivaldybės
Norvegijos patirtimi
administracija
(DESA)
Asociacija NVO
Valstybės ir
vaikams
savivaldybių
konfederacija
tarnautojų gebėjimų
stiprinimas
deinstitucionalizacijos
srityje, remiantis
gerąja Norvegijos
patirtimi
Viešoji įstaiga
Pažangios Norvegijos
Socialinių mokslų Karalystės patirties
kolegija
socialinės rūpybos ir
sveikatos apsaugos
srityse perdavimas
siekiant Lietuvos
visuomenės gerovei
Viešoji įstaiga
Savivaldos institucijų
Lietuvos
darbuotojų gebėjimų
regioninių tyrimų
ugdymas viešųjų
institutas
paslaugų procesų
valdymo ir efektyvumo
didinimo srityje
Viešoji įstaiga
Tvarios plėtros
Lietuvos
skatinimas stiprinant
edukologijos
viešojo sektoriaus
universitetas
socialinės klasterystę
Viešoji įstaiga
Lietuvos ir Norvegijos
Lietuvos sporto
sporto švietimo srityje

25 594,91

85,00

23 930,73

85,00

109 962,78

85,00

723 489,38
205 400,00

79,00

170 045,98

85,00

368 332,08

85,00

259 097,87

85,00

472 398,11

79,91

185 550,18

79,50

005

universitetas

16.

NOR-LT10Asociacija
VRM-01-K-02- Lietuvos
011
pramonininkų
konfederacija

17.

NOR-LT10Biudžetinė įstaiga
VRM-01-K-02- Vilniaus apskrities
002
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

18.

NOR-LT10Viešoji įstaiga
VRM-01-K-02- Socialinės
001
atsakomybės
centras

19.

NOR-LT10Viešoji įstaiga
VRM-01-K-02- Pasvalio pirminės
009
asmens sveikatos
priežiūros centras

veikiančių institucijų
bendradarbiavimo ir
gebėjimų stiprinimas
Lietuvos Respublikos
ir Norvegijos
karalystes institucijų
bendradarbiavimas
perteikiant žinias ir
gerąją patirtį
administraciniofinansinio valdymo bei
korupcijos mažinimo ir
prevencijos srityje
Lietuvos Respublikos
valstybės ir
savivaldybių
institucijoms
Priešgaisrinių
gelbėjimo pajėgų
parengties ir
kompetencijų
stiprinimas sąveikoje
su savanorių
ugniagesių
formuotėmis,
tobulinant gaisrų
gesinimą ir gelbėjimo
darbų atlikimą
Capacity-Building and
Institutional
Cooperation between
Public Institutions in
the Field of Renewable
Energy Sources
Pasvalio, Biržų ir
Telšių sveikatos
priežiūros įstaigų
darbuotojų bei vadovų
gebėjimų stiprinimas
pasinaudojant
Norvegijos patirtimi
Iš viso:

586 314,54

85,00

176 731,21

84,99

512 040,15

84,80

453 769,86

85,00

3 389 679,98

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių XI
skyriaus nustatyta tvarka.

Vidaus reikalų ministras

Saulius Skvernelis

