Pasirašytos pavienių projektų įgyvendinimo sutartys (per I kvietimą)

Sutarties
Nr.

2004LT0013IP-1NOR

2004LT0014IP-1NOR

2004LT0015IP-1EEE

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Raseinių
rajono
savivaldybės
administracija

Molavėnų
piliakalnių
komplekso
išsaugojimas ir
pritaikymas
kultūros ir viešojo
turizmo reikmėms

Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės dvaro
sodybos svirno
restauravimas ir
pritaikymas
muziejinei,
kultūrinei ir
švietimo
paskirčiai

Birţų rajono
savivaldybės
administracija

Birţų pilies rūmų
sienų ir pamatų
sutvirtinimas ir
pilies pritaikymas
kultūrinėms ir
kitoms viešoms
reikmėms

Trumpas projekto
aprašymas

Siekiant tvarios
rajono plėtros ir
veiksmingai išnaudoti
turizmo galimybes
projekto metu
planuojama sutvarkyti
Molavėnų piliakalnį,
jo inţinerinę
infrastruktūrą bei
aplinką ir pritaikyti
piliakalnių kompleksą
kultūros ir turizmo
reikmėms.
Projekto metu bus
restauruotas avarinės
būklės medinis
Kelmės dvaro
sodybos svirnas ir
pritaikytas kultūrinei,
paţintinio turizmo ir
šviečiamajai veiklai.
Projekto tikslas –
restauruoti Birţų
pilies rūmų pastatą,
siekiant jį pritaikyti
intensyviai kultūrinei
veiklai..

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-08-06

2008-08-26

613 808,00

521 737,00

24 552,00

67 519,00

2008-07-30

2008-08-13

366 933,00

289 877,00

55 040,00

22 016,00

2008-07-30

2008-08-13

582 091,00

494 777,00

–

87 314,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

2004LT0016IP-1EEE

Radviliškio
rajono
savivaldybės
administracija

Radviliškio vaikų
globos namų
“Nykštukas”
renovacija ir
personalo
kvalifikacijos
kėlimas

2004LT0017IP-1EEE

Futbolo
klubas
“Vėtra”

Jaunimo
formatas: ţinios ir
sveika
gyvensena

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas –
renovuoti Radviliškio
vaikų globos namuos
„Nykštukas“, tobulinti
personalo mokymą
siekiant gerinti vaikų
gyvenimo sąlygas ir
švietimo lygį bei taip
didinti jų galimybes
tapus pilnamečiais
sėkmingai integruotis
į visuomenę.
Projekto tikslas yra
plėtoti neformalųjį
vaikų ir jaunimo
švietimą Lietuvoje,
parengiant vaikų ir
jaunimo popamokinio
ir vasaros uţimtumo
metodiką ir
programą,
organizuojant
vasaros stovyklas ir
popamokinius sporto
uţsiėmimus. Taip pat
bus įkurtas futbolo
klubo „Vėtra“ vaikų ir
jaunimo centras,
įsigyta reikalinga
įranga bei sporto
inventorius.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-07-22

2008-07-31

993 172,00

844 196,00

–

148 976,00

2008-07-31

2008-08-29

475 204,00

309 785,00

71 280,00

94 139,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

2004LT0018IP-1NOR

2004LT0019IP-1EEE

2004LT0020IP-1EEE

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Kauno
savivaldybės
vaikų globos
namai

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Projekto
pavadinimas

Trumpas projekto
aprašymas

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Kauno
savivaldybės
vaikų globos
namų renovacija
ir darbuotojų
mokymas

Projekto tikslas pagerinti vaikų
gyvenimo ir mokymo
sąlygas bei švietimo
standartus,
renovuojant Kauno
savivaldybės vaikų
globos namų pastatą
ir didinant darbuotojų
profesinę
kvalifikaciją.

2008-08-06

2008-08-19

690 534,00

586 954,00

–

2008-06-11

2008-06-27

565 037,00

480 281,00

84 756,00

–

2008-09-15

2008-09-29

824 124,00

700 505,00

123 619,00

–

Biotechnologi
jos institutas

Priešvėţinių
junginių kūrimas
struktūrinės
biotermodinamiko
s metodais

Lietuvos
liaudies
buities
muziejus

Medinio paveldo
restauratorių ir
tradicinių amatų
praktinio mokymo
plėtra Lietuvos
liaudies buities
muziejuje,
atstatant
Aristavėlės dvaro
sodybos rūmus

Projekto tikslas –
naudojant struktūrinę
biotermodinamikos
metodiką susintetinti
ir įvertinti
priešvėţinius
junginius, kurie galėtų
tapti vaistinių
medţiagų kandidatais
Projeko metu bus
atstatyti Aristavėlės
dvaro sodybos rūmai
ir surengti praktiniai
mokomieji seminarai
bei padidinti
muziejaus
restauracinių
dirbtuvių
technologiniai
ištekliai.

103 580,00

Sutarties
Nr.

2004LT0021IP-1EEE

2004LT0022IP-1EEE

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Viešoji įstaiga
Abromiškių
reabilitacijos
ligoninė

Vaikų sveikatos
apsaugos
paslaugų
kokybės ir plėtros
uţtikrinimas
viešojoje įstaigoje
Abromiškių
reabilitacijos
ligoninė

Viešoji įstaiga
Klaipėdos
apskrities
ligoninė

Onkologinių
susirgimų
prevencijos,
ankstyvosios
diagnostikos
gerinimas ir
gydymo
uţtikrinimas VšĮ
Klaipėdos
apskrities
ligoninėje

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas –
didinti gebėjimus
teikti geros kokybės
diagnozavimo ir
reabilitacijos
paslaugas vaikams
po traumų, operacijų,
ūmių susirgimų,
vaikams, sergantiems
akių ligomis, ir
vaikams su negalia
Abromiškių
reabilitacijos
ligoninėje.
Projekto metu bus
įsigyta ir sumontuota
medicininė ir
kompiuterinė bei
programinė įranga ir
renovuotos ligoninės
patalpos, skirtos
onkologinių susirgimų
prevencijai,
ankstyvajai
diagnostikai bei
gydymui.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-06-11

2008-06-28

588 054,00

499 846,00

–

88 208,00

2008-09-25

2008-10-08

2 672 719,00

1 759 718,00

–

913 001,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

2004LT0023IP-1NOR

Klaipėdos
rajono
savivaldybės
administracija

J. Giţo
etnografinės
ţvejo sodybos
rekonstravimas ir
pritaikymas
kultūros bei
kitoms viešoms
reikmėms

2004LT0024IP-1EEE*

A. Klišonio
komercinė
firma “Inesa”

Krūties vėţio
prevencija ir
ankstyvoji
diagnostika
Telšių apskrityje

Trumpas projekto
aprašymas

Siekiant išsaugoti
Kuršių Nerijos
kultūros paveldą ir
padidinti
atvykstamojo turizmo
srautus projekto metu
bus rekonstruotas
etnografinės Jono
Giţo ţvejo sodybos
kompleksas, kurį
sudaro gyvenamasis
namas, svirnas ir
malkinė, bei
sutvarkyta aplinka.
Projekto metu bus
įsigyta medicininė,
kompiuterinė bei kita
įranga, reikalinga
uţtikrinti krūties vėţio
ankstyvosios
diagnostikos
paslaugų
prieinamumui.
Projekto metu taip
pat bus
organizuojama aktyvi
projekto tikslinių
grupių (moterų,
specialistų)
informavimo
kampanija.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-08-06

2008-08-19

550 727,00

468 118,00

–

82 609,00

2008-07-14

2008-07-23

429 418,00

257 651,00

–

171 767,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

2004LT0025IP-1NOR

Viešoji įstaiga
Centro
poliklinika

Krūties ir gimdos
kaklelio
onkologinių ligų
prevencijos,
ankstyvos
diagnostikos ir
kokybiško
gydymo modelis

2004LT0026IP-1EEE

Tauragės
rajono
savivaldybės
administracija

Tauragės vaikų
globos namų
“Šaltinėlis”
renovacija

Trumpas projekto
aprašymas

Siekiant bendrojo
projekto tikslo – laiku
diagnozuoti krūties ir
gimdos kaklelio
onkologines ligas –
bus renovuotos
Centro poliklinikos
Diagnostikos centro
akušerijos ir
ginekologijos
patalpos, tinkamai
įrengti kabinetai,
apmokyti susiję
specialistai.
Projekto metu bus
renovuoti Tauragės
vaikų globos namai
“Šaltinėlis”,
tobulinamas
personalo mokymas.
Projekto tikslas –
gerinti vaikų
gyvenimo sąlygas ir
didinti jų galimybes
integruotis į
visuomenę.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-08-06

2008-08-13

787 485,00

667 000,00

–

120 485,00

2008-07-22

2008-08-04

546 354,00

464 401,00

–

81 953,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

2004LT0027IP-1EEE

2004LT0028IP-1EEE

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Pakruojo
rajono
savivaldybės
administracija

Kauno miesto
savivaldybės
administracija

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Projekto
pavadinimas

Trumpas projekto
aprašymas

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Dalies Pakruojo
dvaro sodybos
pastatų
rekonstrukcija ir
pritaikymas
kultūros ir
viešosioms
reikmėms

Projekto metu bus
rekonstruoti du
Pakruojo dvaro
sodybos pastatai:
kalvė ir sandėlys,
nupirkta kalvės ir
kalvystės
ekspozicijos įranga,
įrengtas
audiovizualinis
kambarys, kurie bus
atviri lankytojams.
Lietuvos ir uţsienio
studentai galės lavinti
savo kalvystės
įgūdţius.

2008-08-05

2008-08-29

551 866,00

469 086,00

–

82 780,00

Kauno pilies
atkūrimas ir
pritaikymas
visuomenės
poreikiams

Projekto metu bus
įgyvendintas pirmasis
Kauno pilies atkūrimo
etapas. Jo metu bus
atlikti archeologiniai
tyrimai, atkurtas pilies
pietrytinis bokštas ir
sienų fragmentai.

2008-07-30

2008-08-11

637 249,00

541 662,00

–

95 587,00

Sutarties
Nr.

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

2004LT0030IP-1EEE

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Elektrėnų
savivaldybės
vaikų globos
namų
atnaujinimas ir
personalo,
dirbančio su
vaikais,
apmokymas

2004LT0031IP-1NOR

Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija

Vijurkų vaikų
globos namų
rekonstrukcija ir
darbuotojų
mokymai

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas yra
atnaujinti Elektrėnų
savivaldybės vaikų
globos namus
renovuojant Beiţionių
ir Elektrėnų vaikų
globos namus,
pastatant sporto salę
Beiţionių vaikų
globos namuose,
nuperkant reikalingos
įrangos bei apmokant
vaikų globos
namuose dirbantį
personalą.
Projekto tikslas yra
pagerinti vaikų
gyvenimo sąlygas
vaikų globos
namuose,
rekonstruojant Vijurkų
vaikų globos namų
pastatą, apmokant
Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos ir
Vijurkų vaikų globos
namų darbuotojus bei
organizuojant
susitikimus su
projekto partneriais iš
Norvegijos Floros
savivaldybės.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-08-06

2008-08-25

658 187,00

559 459,00

–

2008-08-06

2008-08-13

417 011,00

291 908,00

62 551,50

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

98 728,00

62 551,50

Sutarties
Nr.

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Šiaulių
“Aušros”
muziejus

Ţaliūkių medinio
vėjo malūno
restauravimas ir
pritaikymas
visuomenės
reikmėms

2004LT0033IP-1NOR

Viešoji įstaiga
Jaunimo
integracijos
galimybių
centras

Bistrampolio
dvaro sodybos
buvusio ţirgyno
restauravimas ir
pritaikymas
konferencijų,
turizmo
informavimo
poreikiams

2004LT0034IP-1NOR

Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
prieţiūros
laboratorija

Infekcinių ligų
prevencijos ir
epidemiologinės
prieţiūros
sistemos
gerinimas
Lietuvoje

2004LT0032IP-1NOR

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas yra
medinio kultūros
paveldo vertės
išsaugojimas,
gyvosios tradicinių
amatų ir statybos
technologijų tradicijos
perdavimas bei
paţintinio kultūrinio
turizmo skatinimas.
Projekto tikslas –
restauruoti
Bistrampolio dvaro
sodybos buvusį
ţirgyną ir naudoti jį
kaip konferencijų ir
koncertų salę bei
turizmo informavimo
poreikiams.
Projekto metu bus
vykdomi
mikrobiologinės
diagnostikos
laboratorijos statybos
ir remonto darbai,
keliama specialistų
kvalifikacija, diegiami
mikrobiologinės
diagnostikos metodai,
įsteigta referentinė
laboratorija.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-07-22

2008-08-06

643 717,00

547 159,00

84 664,00

11 894,00

2008 07 22

2008-08-07

418 464,00

251 078,00

–

167 386,00

2008-07-14

2008-07-24

1 788 148,00

1 519 926,00

268 222,00

–

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

2004LT0035IP-1NOR

2004LT0036IP-1NOR

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Trumpas projekto
aprašymas

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Kalėjimų
departament
as prie
Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerijos

PRISONIS pirmas didelis
ţingsnis į
sveikatos
prieţiūros
tarnybų
elektroninį
valdymą,
nepilnamečių ir
suaugusių
kalinamųjų
integraciją į
visuomenę ir
duomenų
apsikeitimą
elektroninėje
erdvėje tarp
teisėsaugos
sistemos
institucijų
Lietuvoje

Projekto tikslas –
administracinių
galimybių ir
ţmogiškųjų gebėjimų
stiprinimas siekiant
teikti geresnės
kokybės vidines ir
išorines paslaugas
Lietuvos bausmių
vykdymo sistemoje ir
sumaţinti
pasikartojantį
nusikalstamumą
Lietuvoje.

2008 07 14

2008-07-23

1 675 177,00

1 423 900,00

–

251 277,00

Vilniaus
Universitetas

Daugiafunkcinės
nanodalelės
specifinei ir
neinvazinei
ankstyvajai vėţio
diagnostikai ir
gydymui

Projekto tikslas – tęsti
mokslinius tyrimus ir
atrasti naujų ţinių
skirtų ankstyvąjai
neinvazinei vėţio
diagnostikai ir
gydymui.

2008-06-11

2008-08-06

250 753,00

213 140,00

37 613,00

–

Sutarties
Nr.

2004LT0038IP-1NOR

2004LT0039IP-1EEE

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Šiaulių
miesto
savivaldybės
administracija

Šiaulių miesto
administracinių ir
viešojo valdymo
gebėjimų
stiprinimas

Šiaulių
Universitetas

ART-HOUSE:
Zubovų rūmų
restauravimas
pritaikant Šiaulių
universiteto ir
miesto
bendruomenės
reikmėms

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto pagrindinis
tikslas – maţinti
socialinius ir
ekoniminius
skirtumus naudojant
efektyvias,
ekonimiškai pagrįstas
administravimo
paslaugas. Šis tikslas
bus siekiamas
didinant valstybės
tarnautojų, politikų ir
viešųjų įstaigų
vadovų
kompetencijas
(gerinant jų kalbos,
kompiuterinius ir
administracinius
įgūdţius).
Projekto tikslas –
išsaugoti Šiaulių
miesto kultūrinio
paveldo objektą Zubovų rūmus bei
skatinti Šiaulių
universiteto Menų
fakulteto plėtrą,
švietimo, kultūriniųmeninių ir edukacinio
turizmo paslaugų
Šiaulių mieste ir
regione įvairovę bei
teikiamų paslaugų
kokybę.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-07-17

2008-07-31

327 610,00

278 469,00

–

49 141,00

2008-08-06

2008-08-28

447 959,00

380 765,00

67 194,00

–

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

2004LT0040IP-1EEE

2004LT0041IP-1EEE

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Viešoji įstaiga
Vilniaus
universiteto
ligoninės
Santariškių
klinikos

Onkohematologin
ių bioţymenų ir
individualaus
gydymo
akademiniaiklinikiniai tyrimai

Viešoji įstaiga
Šeškinės
poliklinika

Vaikų
ambulatoriniųkonsultacinių
centrų įkūrimas
Vilniaus mieste,
siekiant gerinti
vaikų sveikatos
prieţiūros
paslaugų
pasiekiamumą ir
kokybę

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas –
stiprinant tyrimų
bazę, pradėti
bioţymenų
akademiniusklinikinius tyrimus ir
tuo pagerinti
onkohematologinių
ligų diagnostiką bei
uţtikrinti visavertį
gydymą.
Projekto tikslas –
pagerinti vaikų
sveikatos prieţiūros
paslaugų
prieinamumą ir
kokybę, įkuriant vaikų
ambulatorinius konsultacinius
centrus Vilniaus
mieste. Projekto metu
bus suremontuotos
VšĮ Šeškinės
poliklinikos, VšĮ
Centro poliklinikos ir
VšĮ Antakalnio
poliklinikos patalpos
bei įsigyta naujos
medicininės įrangos.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-06-11

2008-06-30

807 512,00

564 451,00

–

2008-07-14

2008-07-22

558 360,00

446 688,00

22 334,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

243 061,00

89 338,00

Sutarties
Nr.

2004LT0042IP-1NOR

2004LT0043IP-1NOR

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Trumpas projekto
aprašymas

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Viešoji įstaiga
Vilniaus
universiteto
ligoninės
Santariškių
klinikos

Vilniaus
universiteto
ligoninės
Santariškių
klinikos
integruotųjų
pediatrinės
kardiologijos,
kardiochirurgijos
ir
anesteziologijos
paslaugų
kokybės ir
pasiekiamumo
gerinimas

Projekto tikslas –
pagerinti vaikų
sveikatos prieţiūros
paslaugų kokybę
Lietuvoje,
renovuojant Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškių klinikų IIojo širdies chirurgijos
skyriaus patalpas bei
įsigijant reikalingos
medicininės įrangos ir
instrumentų.

2008-07-14

2008-07-22

2 234 116,00

1 898 999,00

335 117,00

–

Onkologinių ligų
ankstyvosios
diagnostikos
gerinimas ir
visaverčio
gydymo
uţtikrinimas
Lietuvoje

Projekto tikslas –
pagerinti onkologinių
ligų prevenciją,
diagnostiką ir gydymą
6 Lietuvos gydymo
įstaigose - VU
Onkologijos institute,
Kauno medicinos
universiteto klinikose,
VšĮ Klaipėdos
universitetinėje
ligoninėje, VšĮ Šiaulių
ligoninėje, Vilniaus
universitetinės
ligoninės Santariškių
klinikose ir Vilniaus
universiteto Vaikų
ligoninėje įsigyjant
medicininės ir
laboratorinės įrangos,

2008-08-06

2008-08-13

2 232 373,00

1 897 517,00

334 856,00

–

Vilniaus
universiteto
Onkologijos
institutas

Sutarties
Nr.

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

2004LT0044IP-1EEE

Kauno vaiko
raidos klinika
“Lopšelis”

Nauja gyvenimo
perspektyva
rizikos šeimų
ankstyvojo
amţiaus vaikams

2004LT0045IP-1NOR

Šiaulių
miesto
savivaldybės
administracija

Šiaulių miesto
vaikams –
geriausios
neformaliojo
ugdymo sąlygos

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas –
teikti alternatyvias
institucinėms
paslaugas rizikos
grupės ankstyvojo
amţiaus (iki 3 metų)
vaikams bei pagerinti
gyvenimo kokybę
tiems vaikams, kurie
jau gyvena
institucijoje. Projekto
metu bus renovuotas
Kauno vaiko raidos
klinikos “Lopšelis” 2asis pastatas ir 3-iojo
pastato antrasis
aukštas, keliama
personalo
kvalifikacija bei
įsigyjama reikalinga
įranga
Projekto tikslas –
pagerinti neformaliojo
švietimo kokybę
Šiaulių mieste,
organizuojant vaikų
vasaros ir dienos
stovyklas, seminarus
ir mokymus vaikams
bei jaunimui, įsigijant
sporto inventoriaus
bei atnaujinant dviejų
sporto aikštelių
dangą

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-07-22

2008-08-05

800 276,00

680 235,00

80 027,00

40 014,00

2008-06-11

2008-06-26

324 871,00

276 140,00

–

48 731,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

2004LT0046IP-1NOR

2004LT0047IP-1NOR

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Ukmergės
rajono
savivaldybės
administracija

Vaikų ir jaunimo
neformalusis
švietimas
organizuojant
popamokinę
veiklą Vepriuose,
Ukmergės rajone

Klaipėdos
universitetas

Lietuvos jūrų
išteklių darniojo
valdymo sistema
taikant
naujoviškas
stebėjimo,
modeliavimo
priemones ir
ekosistemų
metodą

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tiklas –
didinti vaikų ir
jaunimo neformaliojo
švietimo Ukmergės
rajone pajėgumą ir
patrauklumą
renovuojant Veprių
stovyklavietę, siekiant
bendrojo tikslo
prisidėti prie
ţmogiškojo kapitalo
ugdymo ir didinti
neformaliojo švietimo
galimybes bei
įvairovę Lietuvoje
Projekto tikslas –
prisidėti prie darnaus
jūrų išteklių valdymo
Lietuvos pakrantės
zonose, įdiegiant
daugiadaţnę
hidroakustinę
sistemą, skirtą jūrų
ištekliams stebėti,
sukuriant ir įdiegiant
vandens kokybės
modeliavimo sistemą,
sukuriant ţuvų
maitinimosi plotų ir
nerštaviečių
įvertinimo ir
modeliavimo sistemą.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-07-31

2008-08-25

623 519,00

529 991,00

–

2008-08-06

2008-09-03

989 072,00

807 577,00

148 360,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

93 528,00

33 135,00

Sutarties
Nr.

2004LT0048IP-1EEE

2004LT0049IP-1EEE

2004LT0050IP-1EEE

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Panevėţio
rajono vaikų
globos namai

Vaikų gyvenimo
sąlygų gerinimas
Panevėţio rajono
vaikų globos
namuose

Lietuvos
suaugusiųjų
švietimo ir
informavimo
centras

Suaugusiųjų
švietimo plėtra
savivaldybėse
maţinant
socialinę atskirtį ir
regioninius
skirtumus
Lietuvoje

Lietuvos
bajorų
karališkoji
sąjunga

Trakų Vokės
dvaro rūmų
infrastruktūros
atnaujinimas
siekiant išsaugoti
pastatą ir
pritaikyti jį
kultūros ir kitoms
viešoms
reikmėms

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas –
pagerinti vaikų
gyvenimo sąlygas
Panevėţio rajono
vaikų globos
namuose,
rekonstruojant vaikų
globos namų pastatą,
esantį Linkaučių
kaime, sutvarkant
teritoriją bei įsigyjant
reikalingą įrangą.
Projekto tikslas –
savivaldybių
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
skatinimas
neformalaus
suaugusių švietimo
kontekste bei
suaugusiųjų švietimo
paslaugų plėtojimas.
Projekto tikslas Trakų Vokės dvaro
rūmų išsaugojimas
atnaujinant dvaro
rūmų inţinerinę
infrastruktūrą ir
padarant rūmų
patalpas tinkamas
kultūros bei
visuomenės
renginiams.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-07-22

2008-08-04

600 000,00

510 000,00

24 000,00

2008 08 05

2008-09-01

310 337,00

263 786,00

–

46 551,00

2008-08-06

2008-09-10

637 472,00

541 851,00

95 621,00

–

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

66 000,00

Sutarties
Nr.

2004LT0052IP-1NOR

2004LT0053IP-1NOR

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Kauno
nepilnamečių
tardymo
izoliatorius pataisos
namai

Nuteistųjų
nepilnamečių
įkalinimo sąlygų
gerinimas priemonė
sėkmingai
nepilnamečių
resocializacijai

Vilniaus
universitetas

Norvegų ir kitų
skandinavų kalbų
studijų plėtra
Vilniaus
universitete

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas nuosekliai ir
kompleksiškai
įgyvendinant
socialinės
reintegracijos politiką,
sukurti nuteistiems ir
suimtiems
nepilnamečiams
gyvenimo sąlygas,
atitinkančias ES
kalinimo įstaigų
reikalavimus, ir didinti
pareigūnų su aukšta
kvalifikaciją skaičių.
Projektu siekiama
pagerinti norvegų,
islandų ir kitų
skandinavų kalbų
studijas ir mokymą
Lietuvoje, sustiprinti
bei išplėsti Lietuvos ir
Skandinavijos šalių
kultūrinį, mokslinį ir
ekonominį
bendradarbiavimą.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-08-06

2008-08-27

1 764 706,00

1 500 000,00

264 706,00

–

2008-09-17

2008-10-21

625 783,00

500 001,00

93 867,00

31 915,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Visagino
paramos
vaikui centras

Visagino
paramos vaikui
centro renovacija
ir personalo,
dirbančio su
vaikais,
apmokymas

2004LT0056IP-1EEE

Viešoji įstaiga
Kauno
Dainavos
poliklinika

Krūties vėţio
prevencijos ir
paauglių lytinės
sveikatos
paslaugų
prieinamumo
didinimas Kauno
Dainavos
poliklinikoje

2004LT0057IP-1NOR

Vilniaus
universiteto
Onkologijos
istitutas

Prognostinių ir
prediktyvinių
ţymenų dinamika
onkologijai

2004LT0054IP-1NOR

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas –
renovuoti ir pritaikyti
Visagino paramos
vaikui centro
patalpas, atlikti vaikų
ţaidimų, sporto
aikštelių ir pavėsinių
remontą, įsigyti
baldus ir buitinę
techniką bei apmokyti
darbuotojus siekiant
teikti kokybiškas
socialines paslaugas.
Siekiant projekto
tikslo bus atnaujinta
Kauno Dainavos
poliklinikos
Rentgenologijos
skyriaus įranga,
suremontuotos ir
tinkamai įrengtos
Jaunimo centro
patalpos
Projekto tikslas –
pagerinti onkologinio
diagnozavimo ir
gydymo kokybę
Lietuvoje, sukuriant
mokslinių tyrimų
infrastruktūrą
pogenominės
molekulinės
onkologijos srityje

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-08-05

2008-08-14

632 911,00

500 000,00

–

132 911,00

2008-06-11

2008-06-30

500 000,00

425 000,00

75 000,00

–

2008-09-25

2008-10-22

513 685,00

436 632,00

77 053,00

-

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

2004LT0058IP-1EEE

Valstybinis
patologijos
centras

Valstybinio
patologijos centro
kompetencijos
stiprinimas
vėţinių susirgimų
ankstyvosios
diagnostikos ir
prevencijos
srityje

2004LT0060IP-1NOR

Kauno
paslaugų
verslo
darbuotojų
profesinio
rengimo
centras

Ortopedijos
specialistų
mokymo aplinkos
modernizavimas

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto metu bus
įsigyta ir sumontuota
speciali
audiovizualinė
aparatūra,
laboratorinė įranga,
apmokyti specialistai,
suorganizuoti
mokomieji seminarai
Lietuvos patologijos
tarnybos
darbuotojams.
Projekto tikslas prisidėti prie
profesinio mokymo
kokybės bei atitikimo
darbo rinkos
poreikiams gerinimo,
profesinio mokymosi
krypčių pasirinkimo
galimybių didinimo
tobulinant su
ortopedija susijusių
specialybių mokymą
Kauno paslaugų
verslo darbuotojų
profesinio rengimo
centre. Siekiant šio
tikslo bus atnaujinta
su ortopedija
susijusių specialybių
profesinio mokymo
infrastruktūra bei
sukurta nauja
mokymo programa
„Podiatrinė –
ortopedinė prieţiūra“.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-07-17

2008-09-19

426 065,00

340 000,00

63 909,00

–

2008-08-05

2008-08-25

494 118,00

420 000,00

74 118,00

–

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

Sutarties
Nr.

2004LT0061IP-1EEE

2004LT0062IP-1NOR

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Telšių rajono
savivaldybės
administracija

Birţuvėnų dvaro
sodybos
pritaikymas
viešosioms
reikmėms

Viešoji įstaiga
“Napoleono”
futbolo
klubas

Sveikos
gyvensenos
propagavimas,
organizuojant
neformalų vaikų ir
jaunimo sportinį
uţimtumą

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas –
išsaugoti Telšių
rajono Birţuvėnų
dvaro sodybą kaip
vertingą tradicinės
architektūros paveldo
objektą
rekonstruojant
pastatą, įkuriant jame
biblioteką ir pritaikant
sodybą viešosioms
reikmėms.
Projekto tikslas –
plėtoti neformalųjį
vaikų ir jaunimo
sportinį uţimtumą,
renovuojant VšĮ
“Napoleono” futbolo
klubo turizmo ir
sporto bazės
pastatus,
organizuojant
stovyklas bei akciją
“Sportuok ir tu”.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-07-22

2008-08-06

1 217 391,00

840 000,00

182 608,00

2008-07-31

2008-08-19

469 192,00

345 231,00

70 379,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

194 783,00

53 582,00

Sutarties
Nr.

2004LT0063IP-1EEE

2004LT0067IP-1NOR

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Visagino
vaikų kūrybos
namai

VEKTOR: Vasara
– Ekologija –
Kūryba –
Technika –
Organizacijos –
Renginiai

Degučių šv.
Vincento
Ferero
parapija

Degučių šv.
Vincento Ferero
parapijai
priklausančios
baţnyčios, kaip
kultūros paveldo,
restauravimas

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto tikslas –
skatinti sėkmingą
vaikų ir jaunimo
integraciją į
visuomenę,
apmokant Visagino
vaikų kūrybos namų
ir projekto partnerių
darbuotojus,
rekonstruojant
Visagino vaikų
kūrybos namų
pastatą bei įrengiant
12 dirbtuvių ir
konferencijos salę.
Taip pat bus
organizuojamos
vasaros stovyklos
Visagine, Daugpilyje
ir Prancūzijoje.
Projekto metu bus
kompleksiškai
renovuota Degučių
kaimo Šv. Vincento
Ferero parapijai
priklausanti baţnyčia:
atlikti išorės ir vidaus
restauravimo darbai,
sutvarkyta aplinka.

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2008-07-31

2008-08-28

670 886,00

530 000,00

–

2008-09-17

2008-10-15

434 238,00

347 390,00

–

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

140 886,00

86 848,00

Sutarties
Nr.

2004LT0068IP-1NOR

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Klaipėdos
policijos
mokykla

Projekto
pavadinimas

Trumpas projekto
aprašymas

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

THEMIS:
tarptautinis
bendradarbiavim
as prieš
nusikalstamumą
Europoje

Projekto tikslas –
pagerinti tarptautinių
nusikaltimų srityje
dirbančių ir Šengeno
acquis
įgyvendinančių
policijos pareigūnų
kompetenciją,
siekiant uţtikrinti
visavertį Lietuvos
dalyvavimą Šengeno
erdvėje.

2008-12-22

* Šis projektas nebuvo įgyvendintas

Projekto
įgyvendinim
o sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma (EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

2009-02-05

615 386,00

510 770,00

Specialiosios
EEE ir
Paramos
Norvegijos
gavėjo/
finansinių
partnerio(-ių)
priemonių
lėšos (EUR)
programos
lėšos (EUR)

92 308,00

12 308,00

Pasirašytos pavienių projektų įgyvendinimo sutartys (per II kvietimą)

Sutarties
Nr.

2004LT0070IP-2NOR

2004LT0071IP-2NOR

2004LT0072IP-2EEE

2004-

Paramos
gavėjo
pavadinimas

Lietuvos hidrometeorologijos
tarnyba prie
Aplinkos
ministerijos

VšĮ Baltijos
aplinkos
forumas

VšĮ „Paţaislio
kultūros ir
turizmo
centras“

Joniškio
rajono

Projekto
pavadinimas

Stichinių gamtos
reiškinių
išankstinės
perspėjimo
sistemos
sukūrimas ir
įdiegimas

Institucinių
gebėjimų
stiprinimas
įgyvendinant
tarptautines
konvencijas
Lietuvos ţemės
ūkio
kraštovaizdyje

Trumpas projekto
aprašymas

Projekto metu bus įdiegta
sistema, uţtikrinanti
veiksmingą informacijos apie
prognozuojamus stichinius
hidrometeorologinius
reiškinius teikimą
atitinkamoms institucijoms ir
gyventojams, siekiant išvengti
ekstremalių oro sąlygų
sukeliamų sunkių pasekmių
arba jas sumaţinti
Siekiant didinti ekologiško
ūkininkavimo priemonių
naudojimą tarp ūkininkų, tuo
prisidedant prie nykstančių
paukščių rūšių išsaugojimo,
projekto metu bus stiprinami
regioninių valdţios institucijų
gebėjimai taikyti ekologiško
ūkininkavimo priemones
Lietuvoje.

Paţaislio
kamaldulių
vienuolyno
paveldo
išsaugojimas ir
jo tvarus
naudojimas

Projekto metu bus restauruota
kamaldulių vienuolyno pietų
oficina, siekiant išsaugoti
Lietuvos kultūros ir
architektūros paveldą.

Joniškio
raudonosios
sinagogos

Siekiant tvarios rajono plėtros
ir veiksmingai išnaudoti
turizmo galimybes

Paramos
sutarties su
donorais
pasirašymo
data

Projekto
įgyvendinimo
sutarties
su paramos
gavėju
pasirašymo
data

Bendra
(tinkamų
išlaidų)
suma
(EUR)

EEE ir (arba)
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
lėšos (EUR)

Specialiosios
EEE ir
Norvegijos
finansinių
priemonių
programos
lėšos (EUR)

Paramos
gavėjo/
partnerio(-ių)
lėšos (EUR)

2009-06-22

2009-07-15

951 355,00

808 652,00

142 703,00

__

2009-06-22

2009-07-16

382 193,00

324 864,00

57 329,00

__

2009-06-01

2009-06-12

1126 922,00

895 903,00

169 019,00

62 000,00

LT0073IP-2EEE

savivaldybės
administracija

išsaugojimas ir
pritaikymas
viešosioms
reikmėms

2004LT0074IP-2EEE

Kėdainių
rajono
savivaldybės
administracija

1863 m.
sukilimo
muziejaus
rekonstrukcija

2004LT0075IP-2EEE

VšĮ „Europos
parkas“

Liubavo buvusio
dvaro sodybos
vandens malūno
restauravimas ir
pritaikymas
kultūros ir
viešoms
reikmėms
Agluonėnų
etnografinės
sodybos
restauravimas ir
pritaikymas
viešosioms
kultūros,
švietimo ir
bendruomeninės
veiklos
reikmėms.
Kauno pilies
restauravimas ir
jos pritaikymas
visuomenės
reikmėms – II
etapas
Nemajūnų Šv.
Apaštalų Petro ir
Pauliaus
baţnyčios
medinių pastatų
pritaikymas

2004LT0076IP-2EEE

Gargţdų
krašto
muziejus

2004LT0077IP-2EEE

Kauno miesto
savivaldybės
administracija

2004LT0078IP-2EEE

VšĮ „Birštono
tulpė“

projekto metu planuojama
rekonstruoti Joniškio
Raudonąją sinagogą bei
pritaikyti šį kultūros paveldo
objektą kultūros, turizmo ir
kitoms viešoms reikšmėms.
Projekto metu pagal
autentiškus duomenis bus
rekonstruotas medinis
Paberţės dvaro pastatas bei
atnaujinta dvaro pastatuose
įsikūrusio 1863m. sukilimo
muziejaus ekspozicija
Projekto tikslas – restauruoti
Liubavo buvusio dvaro
sodybos vandens malūną,
siekiant išsaugoti svarbius
kultūros paveldo objektus ir
pritaikyti juos kultūros ir
viešosioms reikmėms Vilniaus
rajone
Projektu siekiama restauruoti
Agluonėnų etnografinę
sodybą, pritaikyti ją
viešosioms kultūros, švietimo
ir bendruomeninės veiklos
reikmėms. Sodyba susideda iš
4 pastatų, įtrauktų į LR
Kultūros vertybių registrą:
namo, kluono, tvarto ir rūsio.
Projekto įgyvendinimo metu
bus tęsiamas Kauno pilies
dalinis atstatymas ir
pritaikymas viešoms kultūros,
turizmo reikmėms bei
bendruomenės poreikiams.
Projekto tikslas – didinti
medinės Nemajūnų Šv.
Apaštalų Petro ir Pauliaus
baţnyčios statinių komplekso
prieinamumą visuomenei,
pritaikant medinius pastatus

2009-06-01

2009-06-15

541 732,00

406 299,00

81 260,00

54 173,00

2009-06-01

2009-06-15

622 854,00

529 426,00

__

93 428,00

2009-06-22

2009-06-29

548 136,00

410 006,00

82 221,00

55 909,00

2009-06-22

2009-07-07

393 582,00

334 545,00

__

59 037,00

2009-06-01

2009-06-06

294 497,00

250 322,00

__

44 175,00

2009-06-01

2009-06-12

996 625,00

847 131,00

149 494,00

__

viešosioms
reikmėms

2004LT0079IP-2NOR

2004LT0080IP-2NOR

2004 LT0081IP-2NOR

2004 LT0082IP-2EEE/

Telšių rajono
savivaldybės
Ţemaitijos
muziejus
„Alka“

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Jurbarko
krašto
muziejus

Vilniaus dailės
akademija

Ţemaitijos
kaimo muziejaus
restauravimas

Medinės
architektūros
autentiškumo
išsaugojimas ir
jos pritaikymas
kultūros
reikmėms Kazlų
Rūdos
savivaldybėje

Jurbarko dvaro
pastatuose
įsikūrusio
skulptoriaus
V.Grybo
memorialinio
muziejaus
pritaikymas
kultūros ir
viešoms
reikmėms
Pastato Nidoje
pritaikymas
tarptautinei
švietimo ir

kultūriniam, socialiniam ir
ekonominiam viešajam
naudojimui
Bendrasis šio projekto tikslas išsaugoti Ţemaitijos kaimo
muziejaus eksponatus –
vertingus medinės
architektūros pavyzdţius
ateities kartoms. Projekto
tikslas - restauruoti
pagrindinius muziejaus
pastatus - eksponatus, siekiant
tinkamai aptarnauti muziejaus
lankytojus
Projekto bendrasis tikslas –
Kazlų Rūdos savivaldybės
medinės architektūros objektų
restauravimas ir pritaikymas
kultūros ir kitoms viešosioms
reikmėms, taip pat įtraukiant
Lietuvos tradicinių amatų
(stogdengystės, dailidystės ir
kitų) atgaivinimą ir mokymą.
Projekto specifinis tikslas –
atstatyti Antanavo koplyčią,
pritaikant koplyčią kulto
apeigoms, bei įrengiant joje
ekspoziciją, skirtą vietinėms
reikmėms ir turistams
Įgyvendinant projektą,
numatyta suremontuoti tris
dvaro pastatus, sukurti juose
reikalingas sąlygas
kultūriniam turizmui ,
rekonstruotas patalpas
pritaikyti neformaliam
švietimui
Projekto tikslas – rekonstruoti
Vilniaus dailės akademijos
pastatą ir įkurti naują
edukacinį ir kultūrinį centrą

2009-05-20

2009-06-11

403 664,00

282 565,00

60 549,50

60 549,50

2009-06-22

2009-07-03

471 764,00

400 999,00

__

70 765,00

2009-06-22

2009-07-20

509 237,00

432 851,00

20 370,00

56 016,00

2009-06-30

200

1727 177,00

1381 742,00

254 531,00

90 904,00

kultūros veiklai

NOR

2004 LT0083IP-2EEE

Jonavos rajono
savivaldybės
administracija

Vaikų gyvenimo
kokybės
gerinimas
Jonavos rajono
vaikų globos
namuose

2004 LT0084IP-2EEE/
NOR

Fondas
„Parama
vaikui“

Nevyriausybinių
vaikų globos
namų „Namų
ţidinys“
renovacija

2004 –
LT0085IP-2NOR

Marijampolės
vaiko tėviškės
namai

Marijampolės
vaiko tėviškės
namų renovacija

2004 –
LT0086IP-2NOR

Molėtų vaikų
globos namai

Vaikų
savarankiško
gyvenimo namų
statyba
Molėtuose
(SAGYNA)

Nidoje, siekiant pagerinti
menininkų švietimą Lietuvoje
ir skatinti menininkų
partnerystę.
Projekto tikslas atnaujinti
Jonavos rajono savivaldybės
vaikų
globos
namus,
sutvarkyti
infrastruktūrą,
apmokyti personalą, ir taip
didinti vaikų galimybes tapus
pilnamečiais
sėkmingai
integruotis į visuomenę.
Projekto
metu
bus
renovuotas
gyvenamasis
namas,
ūkinis
pastatas
pritaikytas socialinėms ir
laisvalaikio
reikmėms,
sutvarkyta kiemo teritorija,
įrengta sporto aikštelė.
Įvykuţius projektą atsiras
galimybė plėsti šeimynos
pobūdţio vaikų namų idėją
Lietuvoje.
Projekto tikslas pagerinti
vaikų
gyvenimo
sąlygas
Marijampolės vaiko tėviškės
namuose, rekonstruojant 11
namelių.
Uţtikrinus
globojamiems vaikams geras
gyvenimo bei darbuotojams
optimalias darbo sąlygas, bus
sudarytos
galimybės
sėkmingam
globotinių
socialinių įgūdţių formavimui.
Projekto tikslas, pagerinti
tėvų globos netekusių vaikų
gyvenimo sąlygas Molėtų
rajone, pastatant naujus vaikų
namus, kadangi senasis vaikų
globos
namų
pastatas
neatitinka standartų, taikomų
vaikų
globos
įstaigoms.
Projekto metu taip pat bus

9-07-22

2009-06-30

2009-07-22

607 006,00

515 955,00

__

91 051,00

2009-06-30

2009-07-16

584 858,00

526 372,00

17 546,00

40 940,00

2009-07-28

2009-08-12

818 076,00

695 365,00

122 711

__

2009-06-30

2009-07-14

1735 565,00

1475 230,00

260 335,00

__

siekiama pagerinti personalo,
dirbančio su vaikais įgūdţius
ir taip siekti, kad vaikai, tapę
pilnamečiais
sėkmingai
integruotųsi į visuomenę.
Vaikų alerginių
ligų diagnostikos
ir gydymo
geresnės
kokybės ir
prieinamumo
uţtikrinimas
atnaujinus
Vilniaus
universitetinę
Antakalnio
ligoninę

2004 –
LT0088IP-2NOR

Vilniaus
universitetinė
Antakalnio
ligoninė

2004 –
LT0089IP-2NOR

Kauno vaiko
raidos klinika
„Lopšelis“

Efektyvesnė
vaikų su negalia
ir jų šeimos narių
reabilitacija

2004 –
LT0090IP-2NOR

Valstybinė
visuomenės
sveikatos ir
prieţiūros
laboratorija

III biosaugumo
lygio
laboratorijos
įsteigimas
Lietuvoje

2004 –
LT0091IP-2NOR

VšĮ Klaipėdos
vaikų ligoninė

Skubiosios
konsultacinės
pagalbos ir
reanimacijos –
intensyviosios
terapijos –
paslaugų
prieinamumo ir
kokybės
gerinimas VšĮ
Klaipėdos vaikų
ligoninėje

Siekiant pagerinti vaikų
alerginių susirgimų gydymo
kokybę VU Antakalnio
ligoninėje, projekto metu bus
renovuotos Vaikų
alergologijos skyriaus
patalpos, įsigyta medicininė ir
informacinių technologijų
įranga.
Siekiant pagerinti neįgalių
vaikų eabilitaciją klinikoje, jų
gyvenimo ir gydymo kokybę,
projekto metu bus renovuotos
klinikos patalpos, įsigyta
reikiama medicininė įranga ir
apmokytas personalas.
Projektas tikslas gerinti 3
rizikos grupės biologinių
medţiagų aptikimą, siekiant
bendrojo tikslo – kontroliuoti
3 rizikos grupės biologinių
medţiagų sukeliamų ligų
riziką, įsteigus 3 biosaugumo
lygio laboratoriją.
Projekto tikslas – gerinti vaikų
sveikatos prieţiūros paslaugų
prieinamumą ir kokybę.
Projekto metu bus atlikti
patalpų renovacijos darbai,
įsigyta reikalinga medicininė
įranga ir baldai.

2009-06-22

2009-07-16

711 600,00

604 860,00

106 740,00

__

2009-07-21

2009-08-10

630 900,00

536 265,00

94 635,00

__

2009-06-22

2009-07-15

1674 486,00

1423 313,00

251 173,00

__

2009-06-22

2009-07-22

437 809,00

362 068,00

65 671,00

10 070,00

2004 –
LT0092IP-2NOR

Radviliškio
ligoninė

2004 –
LT0093IP-2EEE/
NOR

Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija

2004 –
LT0094IP-2NOR

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Vaikų sveikatos
prieţiūros
prieinamumas ir
kokybės
gerinimas
Radviliškio
ligoninėje
(ankstyva ligų
diagnostika ir
gydymas) ir
sveikatos
prieţiūros
paslaugų
kokybės
kontrolės
uţtikrinimas

Akmenės rajono
bendrojo
lavinimo
mokyklų
ţaidimų aikštelių
įrengimas ir
atnaujinimas

Kelmės rajono
švietimo įstaigų
sporto aikštynų
atnaujinimas

Projekto įgyvendinimo metu
planuojama modernizuoti dalį
antrinės (kvalifikuotos)
asmens sveikatos prieţiūros
padalinio vaikų gydytojų
specialistų kabinetų bei
Psichikos sveikatos centrą.
Projektas orientuotas tiek į
vaikų fizinės, tiek į psichinės
(dvasinės) sveikatos gerinimą.
Projekto bendrasis tikslas –
pagerinti vaikų sveikatos
prieţiūros paslaugų kokybę ir
prieinamumą
Projekto įgyvendinimo metu
bus renovuotos ir įrengtos
„Saulėtekio“ bendrojo
lavinimo mokyklos sporto
aikštelės, sutvarkyta šių
aikštelių aplinka, patobulinta
įstaigos sporto bazė.
Įgyvendinus projektą bus
uţtikrintos saugios sąlygos ir
platesnes galimybes vaikų ir
jaunimo bei visos
bendruomenės fiziniam
lavinimui, maksimaliam
uţimtumui.
Pagrindinis projekto tikslas sudaryti tinkamas sąlygas
Uţvenčio Šatrijos Raganos
vidurinės mokyklos, „Aukuro“
vidurinės mokyklos,
J.Graičiūno ir Kraţių
gimnazijų, Šaukėnų Vlado
Pūtvio-Putvinskio vidurinės
mokyklos mokiniams bei
aplinkinių vietovių
bendruomenių narių kūno
kultūros uţsiėmimų
vykdymui, sportinių renginių
ir švenčių organizavimui,

2009-06-30

2009-07-22

475 250,00

403 963,00

2009-06-22

2009-07-14

1204 293,00

963 434,00

2009-06-22

2009-07-17

1340 973,00

1139 827,00

__

71 287,00

__

201 146,00

2004 –
LT0099IP-2EEE

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

2004 –
LT0100IP-2EEE

Rokiškio
rajono
savivaldybės
administracija

2004 –
LT0101IP-2NOR

2004 –
LT0102IP-2EEE

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Druskininkų
savivaldybės
administracija

Alytaus rajono
savivaldybės
sporto aikštynų
rekonstrukcija ir
įrengimas

Rokiškio rajono
Pandėlio
gimnazijos
sporto aikštyno
modernizavimas

Kazlų Rūdos
savivaldybės
mokyklų sporto
aikštynų
įrengimas ir
atnaujinimas

Visuotinis sporto
virusas
Druskininkuose

renovuojant bei įrengiant
minėtų mokyklų sporto
aikšteles
Projekto įgyvendinimo metu
planuojama pagerinti sporto
infrastruktūrą prie mokyklų
Alytaus rajono savivaldybėje.
Projektas yra skirtas gyventojų
sergamumo ir vaikų uţimtumo
(prieţiūros) problemoms
spręsti. Nepatenkinama sporto
infrastruktūra yra tarpinė
problema, kuri yra kliūtis
aukščiau minėtų pagrindinių
problemų sprendimui
Projektu siekiama rekonstruoti
ir modernizuoti Pandėlio
gimnazijos sporto aikštyną,
sukuriant gimnazijos,
miestelio ir apylinkių
bendruomenių traukos objektą
Projekto įgyvendinimo metu
planuojama sudaryti tinkamas
sąlygas Kazlų Rūdos Kazio
Griniaus gimnazijos, Plutiškių
vidurinės mokyklos, Kazlų
Rūdos pagrindinės mokyklos
„Elma“ ir Kazlų Rūdos
pradinės mokyklos bei
miestelių bendruomenių narių
kūno kultūros uţsiėmimų
vykdymui, sportinių renginių
ir švenčių organizavimui,
renovuojant bei įrengiant
minėtų mokyklų sporto
aikšteles.
Projekto tikslas –
modernizuoti Senamiesčio
vidurinės mokyklos,
Atgimimo vidurinės
mokyklos, Druskininkų
„Ryto“ gimnazijos sporto
aikšteles. Projekto

2009-06-22

2009-07-16

783 155,00

509 051,00

117 473,00

156 631,00

2009-06-22

2009-07-20

626 568,00

407 269,00

93 985,00

125 314,00

2009-06-22

2009-07-15

611 454,00

519 736,00

__

91 718,00

2009-06-22

2009-07-15

514 641,00

437 445,00

51 464,00

25 732,00

įgyvendinimo metu bus
atliekama sporto aikštelių
rekonstrukcija ir nupirktas
reikalingas sporto inventorius.

2004 –
LT0103IP-2EEE

Ukmergės
rajono
savivaldybės
administracija

Sporto aikštynų
prie Ukmergės
rajono mokyklų
įrengimas

2004 –
LT0107IP-2NOR

Kaišiadorių
rajono
savivaldybės
administracija

Smurto
maţinimas
Kaišiadorių
rajono
savivaldybės
mokyklose

2004 –
LT0109IP-2NOR

2004 –

VšĮ
Druskininkų
vaikų
reabilitacijos
sanatorija
„Saulutė“

Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų

Paslaugų
prieinamumo ir
kokybės
gerinimas
viešojoje
įstaigoje
Druskininkų
vaikų
reabilitacijos
sanatorijoje
„Saulutė“
Nacionalinės
integruotos
informacinės
sistemos (NIIS),
skirtos kovai su
tarptautiniu
organizuotu
nusikalstamumu,
susijusiu su
prekyba
ţmonėmis,

Pagrindiniai projekto
uţdaviniai modernizuoti
sporto aikšteles prie 4
bendrojo lavinimo mokyklų
pagal jų sportinės veiklos
analizę ir aprūpinti įrengiamas
sporto aikšteles būtinu
inventoriumi (įranga).
Projekto tikslas - maţinti
smurtą prieš vaikus
Kaišiadorių raj., kuriant ir
įgyvendinant smurto prieš
vaikus prevencines priemones.
Pagrindinis projekto tikslas
rekonstruoti sanatorijos III
korpusą ir įsigyti medicininę
įrangą bei priemones, siekiant
teikti aukšto lygio gydymo ir
reabilitacijos paslaugas.
Uţbaigus projekto
įgyvendinimą bus sukurtas
specializuotas vaikų pakenktų
funkcijų gydymo ir ugdymo
skyrius, teikiantis kokybiškas
gydymo ir reabilitacijos
paslaugas

Pagrindinis projekto tikslas nacionalinės informacijos
valdymo sistemos sukūrimas.
Sistema apims
kovą su tarptautiniu
organizuotu nusikalstamumu,
ypatingai išskiriant kovą su
prekyba ţmonėmis.

2009-06-01

2009-06-15

959 871,00

815 890,00

__

143 981,00

2009-06-30

2009-07-20

294 118,00

250 000,00

44 118,00

__

2009-06-30

2009-07-17

588 235,00

500 000,00

88 235,00

__

LT0111IP-2NOR

2004 –
LT0112IP-2EEE

ministerijos
Policijos
departamentas

Vilniaus
universiteto
ligoninės
Santariškių
klinikos (VUL
SK)

sukūrimas,
kuriuo
sudaromos
sąlygos
jungimuisi su
nacionaliniais
Interpolo ir
Europolo
padaliniais bei
kitomis ES
valstybėmis
narėmis

Nacionalinė
vaikų paveldimo
vėţio tyrimų
programa

pasirengiant integracijai su
Sukurta sistema būtų
prieinama Interpolo ir
Europolo
informacijos valdymo
sistemomis bei ES valstybių
narių informacijos valdymo
sistemomis

Projekto tikslas yra
Nacionalinės paveldimo vaikų
vėţio akademinių tyrimo
platformos sukūrimas, kuri
leistų vykdyti mokslinius
tyrimus bei integruotis į
tarptautines akademines
studijas. Tai pagerintų vaikų
onkologinių ligų profilaktiką,
ankstyvą diagnostiką ir
uţtikrintų visavertį pacientų
gydymą. Nacionalinę
platformą sudarys
specializuotų molekulinių
tyrimų bazė, elektroninė
pacientų stebėsenos sistema ir
mėginių biobankas.
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