
Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus
2023-01-   įsakymo Nr. 2V-    (1.4)
1 priedas

Nr. Paraiškos Nr. Organizacijos pavadinimas OID Miestas/Rajonas Projekto pavadinimas Veiklos tipas  Prašoma suma, 
EUR 

 Skirta suma, 
EUR 

Sprendimo pagrindas

1 2022-3-LT02-ESC30-
SOL-000100157

VšĮ "Geras vardas" E10275245 Klaipėda "Be spalvų" Solidarumo projektai 6,888.00              6,888.00             Projekto paraiškos kokybės vertinimas.
Projektų atrankos komiteto rekomendacija.  2022 m. 
gruodžio 29 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 
įsakymas Nr. 2V-385(1.4) „Dėl ES programų „Erasmus+“ 
jaunimo srities 1 veiksmo ir „Europos solidarumo korpusas“ 
projektų finansavimo“. 2023 m. sausio 25 d. su Europos 
Komisija pasirašytas sutarties dėl  „Erasmus+“ ir „Europos 
solidarumo korpuso“ programų įgyvendinimo pakeitimas Nr. 
EAC-2022-0031/001

2 2022-3-LT02-ESC30-
SOL-000101070

Vilniaus atviras jaunimo centras 
"Mes"

E10164772 Vilnius Keramika ir emocinė gerovė Solidarumo projektai 6,592.00              6,592.00             Projekto paraiškos kokybės vertinimas.
Projektų atrankos komiteto rekomendacija.  2022 m. 
gruodžio 29 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 
įsakymas Nr. 2V-385(1.4) „Dėl ES programų „Erasmus+“ 
jaunimo srities 1 veiksmo ir „Europos solidarumo korpusas“ 
projektų finansavimo“. 2023 m. sausio 25 d. su Europos 
Komisija pasirašytas sutarties dėl  „Erasmus+“ ir „Europos 
solidarumo korpuso“ programų įgyvendinimo pakeitimas Nr. 
EAC-2022-0031/001

3 2022-3-LT02-ESC30-
SOL-000095342

Jonavos rajono jaunimo 
visuomeninių organizacijų 
sąjunga "Apskritas stalas"

 E10310777 Jonava Jaunimas žydi Solidarumo projektai 3,500.00              3,500.00             Projekto paraiškos kokybės vertinimas.
Projektų atrankos komiteto rekomendacija.  2022 m. 
gruodžio 29 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 
įsakymas Nr. 2V-385(1.4) „Dėl ES programų „Erasmus+“ 
jaunimo srities 1 veiksmo ir „Europos solidarumo korpusas“ 
projektų finansavimo“. 2023 m. sausio 25 d. su Europos 
Komisija pasirašytas sutarties dėl  „Erasmus+“ ir „Europos 
solidarumo korpuso“ programų įgyvendinimo pakeitimas Nr. 
EAC-2022-0031/001

4 2022-3-LT02-ESC30-
SOL-000094312

Jurbarko rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka

E10239508 Jurbarkas „PRIEŠTAKTIS" Solidarumo projektai 2,000.00              2,000.00             Projekto paraiškos kokybės vertinimas.
Projektų atrankos komiteto rekomendacija.  2022 m. 
gruodžio 29 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 
įsakymas Nr. 2V-385(1.4) „Dėl ES programų „Erasmus+“ 
jaunimo srities 1 veiksmo ir „Europos solidarumo korpusas“ 
projektų finansavimo“. 2023 m. sausio 25 d. su Europos 
Komisija pasirašytas sutarties dėl  „Erasmus+“ ir „Europos 
solidarumo korpuso“ programų įgyvendinimo pakeitimas Nr. 
EAC-2022-0031/001

5 2022-3-LT02-ESC30-
SOL-000100512

Bagotosios kaimo bendruomenė E10310744 Bagotosios k., Kazlų 
Rūdos sen., Kazlų 
Rūdos sav.

Vieningos rankos Solidarumo projektai 6,000.00              6,000.00             Projekto paraiškos kokybės vertinimas.
Projektų atrankos komiteto rekomendacija.  2022 m. 
gruodžio 29 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 
įsakymas Nr. 2V-385(1.4) „Dėl ES programų „Erasmus+“ 
jaunimo srities 1 veiksmo ir „Europos solidarumo korpusas“ 
projektų finansavimo“. 2023 m. sausio 25 d. su Europos 
Komisija pasirašytas sutarties dėl  „Erasmus+“ ir „Europos 
solidarumo korpuso“ programų įgyvendinimo pakeitimas Nr. 
EAC-2022-0031/001

ES programos "Europos solidarumo korpusas" papildomai finansuojamų projektų sąrašas



Nr. Paraiškos Nr. Organizacijos pavadinimas OID Miestas/Rajonas Projekto pavadinimas Veiklos tipas  Prašoma suma, 
EUR 

 Skirta suma, 
EUR 

Sprendimo pagrindas

6 2022-3-LT02-ESC30-
SOL-000096517

VšĮ Idėjų medis E10192135 Tomiluvkos k., 
Alantos sen., 
Molėtų r. sav.

VIENIJANTIS TINKLAS Solidarumo projektai 6,740.00              6,740.00             Projekto paraiškos kokybės vertinimas.
Projektų atrankos komiteto rekomendacija.  2022 m. 
gruodžio 29 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 
įsakymas Nr. 2V-385(1.4) „Dėl ES programų „Erasmus+“ 
jaunimo srities 1 veiksmo ir „Europos solidarumo korpusas“ 
projektų finansavimo“. 2023 m. sausio 25 d. su Europos 
Komisija pasirašytas sutarties dėl  „Erasmus+“ ir „Europos 
solidarumo korpuso“ programų įgyvendinimo pakeitimas Nr. 
EAC-2022-0031/001

Iš viso: 31,720.00            31,720.00           


