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Tarptautiniai skaitmeninimo projektai 
 MINERVA
 Europeana 
 ATHENA
Finansavimo šaltiniai
 CIP IRT programa 
 Europos teritorinio bendradarbiavimo, 

kaimynystės ir partnerystės programos
 Finansavimo šaltiniai Lietuvoje 
 Mobilumo projektai



  

MINERVA

 MINERVA – ES šalių narių kultūros ministerijų 
tinklas, veikiantis nuo 2002 m. Tai pagrindinė 
programa, kuri užtikrina kultūros paveldo 
skaitmeninimo kokybę.

 MINERVA techninės gairės skaitmeninio kultūros 
turinio programų kūrimui (2008 m.) pateikia 
rekomendacijas dėl skaitmeninimo standartų, 
prieigos prie skaitmeninio turinio ir jo naudojimo.

www.minervaeurope.org 

http://www.minervaeurope.org/


  

EUROPEANA

 „Europeana“ kūrime dalyvauja  
visos Europos muziejai, 
archyvai, bibliotekos, garso ir 
vaizdo archyvai.

 Bendra prieiga prie viso 
kultūros paveldo (šiuo metu 
apie 6 mln. objektų). 

 Portalas daugiakalbis (23 
kalbos), tačiau turinys matomas 
tik originalia kalba.

www.europeana.eu  

http://www.europeana.eu/


  

ATHENA – tiltas į Europeaną

 Projektas vykdomas 2008–2011 m.
 ATHENA – muziejus vienijantis turinio
telkėjas: projekte dalyvauja 
daugiau kaip 100 muziejų ir 
kultūros institucijų iš ES šalių,

Rusijos, Izraelio ir Azerbaidžano.

 ATHENA akcentuoja šiuos aspektus:
  katalogavimą,
  skaitmeninimą, 
  standartų ir metaduomenų naudojimą.



  

LDM dalyvavimas ATHENA projekte(1)

 2009-12-14 LDM pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį su Italijos kultūros ministerija – ATHENA 
projekto koordinatoriais.

 Bendradarbiauti su ATHENA galima šiais būdais:
  Dalyvauti ATHENA darbo grupių veikloje,
  Teikti skaitmeninį turinį Europeanai,
  Dalyvauti ATHENA projekto sklaidoje ir   

iniciatyvose, kuriomis siekiama plėsti ATHENA 
tinklą.



  

LDM dalyvavimas ATHENA projekte(2)

 Numatyti du didieji turinio pateikimai Europeanai: 
2010 m. pavasarį Reino teikimas, 2011 m. 
Dunojaus. 

 2010 m. balandžio mėn. LDM pateikė turinį – apie 
520 liaudies meno eksponatų iš muziejaus rinkinių 
Virtualios parodų sistemos pagalba. 

 Kita dalyvavimo projekte nauda – nemokamas 
dalyvavimas mokymuose ir susitikimuose, 
tarptautinių ryšių vystymas, patirties perėmimas, 
dalyvavimas standartų kūrime.

www.athenaeurope.org 

http://www.athenaeurope.org/


  

Tapkite ATHENA partneriais

 Susisiekite su projekto koordinatoriais:  
http://www.athenaeurope.org/index.php?en/97/how-to-join   

 Bendradarbiavimo sutarties forma anglų ir rusų 
kalbomis:

http://www.athenaeurope.org/index.php?en/131/cooperation-
agreement 

 Kreipkitės į LM ISC LIMIS administraciją:
Giedrė Stankevičiūtė, giedre@limis.lt, tel. (8~5) 261 9670  

“Kas savęs nerodo, nebus pamatytas!” 



  

CIP IRT programa (CIP ICT PSP) (1)
 ES Informacijos ir ryšių technologijų politikos 

rėmimo programa 2007–2013 m.
 2 tema – Skaitmeninės bibliotekos 
 2010 m. darbo programos tikslai:

 Europeanos koordinavimas,
 Turinio Europeanoje didinimas / kaupimas; 
 Turinio Europeanai skaitmeninimas; 
 Priėjimas prie Europos teisių informacijos / kūrinių 

našlaičių registravimas; 
 Mokslinės informacijos prieinamumas; 
 Kultūrinio paveldo skaitmeninimo veiklos statistika.
                 www.ivpk.lt -> skiltis Programos

http://www.ivpk.lt/


  

CIP IRT programa (CIP ICT PSP) (2)

Norint dalyvauti programoje būtina sukurti 
konsorciumą – projekto dalyvių grupę, kuri teikia 
paraišką ir įgyvendina 18-36 mėn. trukmės 
projektą. Partnerių paieškos tinklapis: 

www.ideal-ist.net
IV kvietimas paskelbtas iki 2010-06-01.
Nacionalinis kontaktinis asmuo –                              

Agnė Kavaliauskienė (IVPK)
 www.ivpk.lt -> ES programos 

http://www.ideal-ist.net/
http://www.ivpk.lt/


  

Europos teritorinio bendradarbiavimo, 
kaimynystės ir partnerystės programos

 Baltijos jūros regiono 
programa 2007–2013 m.
Prioritetas – „Patrauklūs ir 
konkurencingi Baltijos regiono 
miestai ir regionai”.
http://eu.baltic.net  
3 organizacijos iš 3 skirtingų šalių 
(Danija, Estija, Suomija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija, Švedija, šiaurės
Vokietija, Baltarusija, Kaliningradas).

http://eu.baltic.net/


  

Pietų Baltijos bendradarbiavimo per 
sieną programos teritorija

Lietuva: Klaipėdos apskritis;
Lenkija, Vokietija – šiaurės 

regionai;
Danijos Bornholmo sala;
Švedija: Kalmar, Blekinge, 

Skane apskritys.
 Gretutinės teritorijos:
Lietuva: Tauragės ir Telšių 

apskritys;
Lenkija: Elblaski subregionas;
Švedija: Kronoberg apskritis;
Danija: Zealand subregionas.



  

Pietų Baltijos bendradarbiavimo per 
sieną programa

 2.3 prioritetas – Subalansuotas gamtos ir 
kultūros paveldo panaudojimas regioninei 
plėtrai. 

 2.4 prioritetas – Vietos bendruomenių 
iniciatyvos.

 Finansuoja iki 85% projekto biudžeto.
 VI kvietimas 2010-10-21 – 

2010-12-17.
  http://www.southbaltic.eu  



  

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną programos teritorija

Latvija: Latgale regionas; 
Lietuva: Utenos, Vilniaus ir 

Alytaus apskritys; 
Baltarusija: Gardino ir 

Vitebsko sritys.
Gretutinės teritorijos:
Lietuva: Kauno ir Panevėžio 

apskritys;
Baltarusija: Minsko ir 

Mogiliovo sritys, Minsko 
miestas.



  

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną programa 

1.4. priemonė – Kultūrinio ir istorinio paveldo apsauga 
bei rėmimas, turizmo abipus sienos skatinimas.
1.5. Socialinių ir kultūrinių tinklų kūrimas bei 
bendruomenių stiprinimas.
Projektus gali teikti partnerių grupė, kurią sudaro:
 mažiausiai vienas partneris iš Lietuvos ir (arba) Latvijos,
 mažiausiai vienas partneris iš Baltarusijos.

Laukiama II kvietimo teikti paraiškas.
www.enpi-cbc.eu 

http://www.enpi-cbc.eu/


  

Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos 
bendradarbiavimo per sieną programos 

teritorija
Lietuva: Klaipėdos, 

Marijampolės ir Tauragės 
apskritys;

Lenkija: Gdańsk -Gdynia-Sopot, 
Gdański, Elbląski, Olsztyński, 
Ełcki, Białostocko-Suwalski 
subregionai;

Kaliningrado sritis.
 Gretutinės teritorijos:
Lietuva: Alytaus, Kauno, Telšių 

ir  Šiaulių apskritys;
Lenkija: Słupski, Bydgoski, 

Toruńsko-Włocławski, 
Łomżyński, Ciechanowsko-
Płocki, Ostrołęcko-Siedlecki 
subregionai.



  

Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos 
bendradarbiavimo per sieną programa 

 2 prioritetas – skatinti ekonominę ir erdvės 
plėtrą. 
  2.1 Turizmo plėtra

 Horizontalus prioritetas – skatinti žmonės-
žmonėms bendradarbiavimą.

www.esbendradarbiavimas.lt 

http://www.esbendradarbiavimas.lt/


  

Finansavimo šaltiniai Lietuvoje (1)
   LR kultūros ministerija nuo šių metų finansuoja 

skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos 
projektus. Programos prioritetai, į kuriuos reikėtų 
atkreipti dėmesį:
 Skaitmeninimo srities specialistų mokymo ar 

kvalifikacijos kėlimo projektai,
 Institucijų bendradarbiavimas (ypač privataus 

sektoriaus),
 Tarptautiniai skaitmeninimo projektai,
 Informacinių technologijų taikymo novatoriškumas,
 Suderinamumas su “epaveldas.lt” sistema.
www.lrkm.lt → Finansuojamos programos

http://www.lrkm.lt/


  

Finansavimo šaltiniai Lietuvoje (2)

 Kultūros rėmimo fondas www.krf.lt, 
 Investiciniai projektai LR valstybės 

biudžetui,
 Nauja LR užsienio reikalų ministerijos 

koordinuojama Rytų partnerystės 
programa (ES ir šešių rytų kaimynių – 
Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, 
Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos). 

http://www.krf.lt/


  

Mobilumo projektų finansavimo 
šaltiniai 

 Mobilumas – vienas iš ES 
prioritetų švietimo ir kultūros 
politikose.

 Pirmiausia susiraskite partnerių 
užsienio šalyse, paruoškite 
paraiškas mobilumo projektus 
finansuojantiems fondams 
Lietuvoje arba užsienyje ir 
keliaukite pas partnerius! 



  

Europos kultūros fondas 

 Menininkų ir kultūros darbuotojų kelionės į užsienio 
valstybes profesiniais tikslais. Kelionės turi būti 
susijusios su pagrindiniu tikslu – skatinti kultūros 
įvairovę Europoje. 

 Iš Lietuvos galima važiuoti į visas Europos valstybes 
– Vakarų, Rytų Europos, Pietų Kaukazo.

 Neremiamas pasyvus dalyvavimas konferencijose, 
seminaruose, mokymuose, festivaliuose, vasaros 
mokyklose, koncertai, parodos, valstybiniai vizitai. 

 Paraiškos priimamos ištisus metus, svarbu, kad iki 
kelionės būtų likę mažiausiai 8 savaitės.

www.eurocult.org

http://www.eurocult.org/


  

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo 
administravimo mobilumo programa (1)

 Skiriama finansinė parama valstybės tarnautojams 
bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams. Gali 
dalyvauti valstybei priklausančių muziejų 
darbuotojai. 

 Nevalstybinių įstaigų darbuotojams, 
menininkams skirta Šiaurės ir Baltijos šalių 
kultūrinė mobilumo programa (trumpalaikės 
stažuotės į Šiaurės šalis).

 Finansuojamos stažuotės, mokymai, trumpalaikiai 
darbiniai vizitai Šiaurės ir Baltijos šalyse.



  

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo 
administravimo mobilumo programa (2)

 Projektui teikti reikalingi bent 3 partneriai iš 
skirtingų valstybių: po vieną iš Šiaurės šalių 
(Danija, Islandija, Norvegija, Suomija, Švedija) ir 
iš Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos).

 Programa padengia iki 70 % išlaidų. 
 Konkursai skelbiami metų pradžioje, artimiausias 

– 2011 m.

www.norden.lt 

http://www.norden.lt/


  

Mokymosi visą gyvenimą programa
Leonardo da Vinci – profesinis mokymas (1)
 Finansuojamas įvairaus amžiaus ir profesijos 

dirbančių asmenų mobilumas.
 Tikslai:

  kelti kvalifikaciją;
  tobulinti profesines žinias ir įgūdžius; 
  keistis patirtimi su kolegomis; 
  užmegzti naudingus partnerystės ryšius; 
  įgyti tarptautinio bendradarbiavimo, projektų valdymo 

patirties. 

 2 partneriai iš dviejų šalių (viena iš jų – Lietuva).
www.smpf.lt 

http://www.smpf.lt/


  

Mokymosi visą gyvenimą programa
Leonardo da Vinci – profesinis mokymas (2)
 Darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo institucijose, 

trunkančios nuo 2 iki 26 savaičių.

 Paraiškas gali teikti tik organizacijos (darbuotojų 
grupės).

 Galimybė vykti į 30 programoje dalyvaujančių 
Europos šalių (ES nares, Islandiją, Lichtenšteiną, 
Norvegiją, Turkiją). 

 Artimiausio konkurso data – 2011 m. vasario mėn. 
Išvykti į vizitą galima nuo birželio 1 d.



  

www.emuziejai.lt 
giedre@limis.lt 

http://www.emuziejai.lt/
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