
NAUJOJO EUROPOS BAUHAUZO IDĖJŲ 

FINANSAVIMAS: PLANUOJAMI KVIETIMAI IR PRIZAI

Laura Kostelnickienė

Jungtinio tyrimų centro NCP
tel. (+370) 676 17398, 
el. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt

mailto:laura.kostelnickiene@lmt.lt




EUROPOS KOMISIJA: EUROPOS ŽALIASIS KURSAS (I)

„Europos horizonto“ misijos:

1. Klimato kaitai atspari Europa – paruošta klimato pokyčiams ir sparčiam virsmui į 
klimatui atsparią Europą iki 2030-ųjų;

2. 100 poveikiu klimatui neutralių miestų iki 2030 – gyventojams (ir pagal juos);

3. Rūpestis dirvožemiu yra rūpestis gyvybe;

4. Misija „Jūros žvaigždė 2030“: atkurti mūsų vandenis;

5. Suvaldyti vėžį: misija įmanoma.

Plačiau: https://www.lmt.lt/lt/naujienos/ekspertai-pateike-penkiu-misiju-pasiulymus-del-zalesnes-
sveikesnes-ir-atsparesnes-europos/3521

https://www.lmt.lt/lt/naujienos/ekspertai-pateike-penkiu-misiju-pasiulymus-del-zalesnes-sveikesnes-ir-atsparesnes-europos/3521


EUROPOS KOMISIJA: EUROPOS ŽALIASIS KURSAS (II)

Europos klimato susitarimas

„European Climate Pact – bringing together regions, local communities, civil society, 
industry and schools. Together they will design and commit to a set of pledges to 
bring about a change in behaviour, from the individual to the largest multinational. 
This will be a key part of the just transition for all“ - Ursula von der Leyen

Plačiau: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-
commission_en.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf


NAUJASIS EUROPOS BAUHAUZAS (NEB)

NEB – Misijos „100 poveikiu klimatui neutralių miestų iki 2030 – gyventojams (ir 
pagal juos)“

• NEB judėjimą įkvėpė Europos žaliojo kurso idėjos ir gyvenamųjų erdvių plėtra. 

• Ši iniciatyva veikia kaip diskusijų forumas, eksperimentų laboratorija, naujų 
sprendimų akceleratorius, tarptautinių ekspertų ir piliečių susitikimo vieta kurti 
ateities gyvenimo būdo ir kokybiškos gyvenamosios aplinkos viziją.

• Tikimasi, kad NEB apjungs mokslo ir technologijų pasaulį su meno ir kultūros 
pasauliu.

• Tikimasi, kad NEB skatins mąstytojų bendradarbiavimą, siekiant paspartinti
„žaliąją“ transformaciją, kai reikia derinti tvarumą ir estetiką.



TRYS ETAPAI

1. Bendros koncepcijos kūrimas (iki 2021 m. vasaros)

 diskusijos, renginiai

 renkami konkretūs šiuolaikiniai pavyzdžiai, kurie atspindi NEB idėją,

 Skelbiami kvietimai teikti paraiškas pilotiniams projektams ES šalyse, kuriose NEB 
sukurta idėja taps realybe.

 Premjų konkursas

2.    Įgyvendinimas (nuo 2021 m. spalio)

 atrinkti ir pradedami įgyvendinami 5 jau egzistuojantys pilotiniai projektai

3. Sklaida (nuo 2023 m. sausio)

 NEB projektų sklaida



NEB KONCEPCIJOS KŪRIMAS. DISKUSIJOS

www.neb.lt

EK NEB konferencija: https://europa.eu/new-european-

bauhaus/conference_en

Renginiai:  https://europa.eu/new-european-

bauhaus/events_en

http://www.neb.lt/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/conference_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/events_en


NEB KONCEPCIJOS KŪRIMAS. PARTNERIAI



NEB: PREMIJOS (I)

• Statybos ir projektavimo metodai, medžiagos ir procesai – sprendimų pavyzdžiai,
kaip mūsų sukurta aplinka gali padėti sušvelninti klimato kaitą, aplinkos apsaugą ir
padaryti vietas prieinamesnes ir įtraukesnes.

• Tvari statyba – vietos, tapusios pavyzdinėmis dėl pakartotinio naudojimo ir perdirbtų
medžiagų panaudojimo; pagrindinis Europos žaliosios sutarties elementas.

• Bendri pastatytos aplinkos ir gamtos evoliucijos sprendimai – parodoma, kaip
pastatyta aplinka gali prisidėti prie gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos,
atsižvelgiant į kultūrinius ir socialinius poreikius.

• Atnaujintos miesto ir kaimo erdvės – simboliniai teritorinio regeneravimo
pavyzdžiai, apjungiantys tvarumą, estetiką ir įtrauktį, ir kurie buvo sukurti
dalyvaujant ir aktyviai dalyvaujant piliečiams ir suinteresuotosioms šalims.

• Produktai ir gyvenimo būdas – produktai ir procesai, prisidedantys prie tvaraus,
patrauklaus ir įtraukaus gyvenimo būdo. Tai gali būti mada, baldai ar interjero
dizainas, bet ir maistas ar kiti mūsų kasdienio gyvenimo elementai.

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/


NEB: PREMIJOS (II)

• Išsaugotas ir pertvarkytas kultūros paveldas – sėkmingi kultūros paveldo pavyzdžiai, 
kurie buvo vertinami tvarumo, estetikos ir įtraukties

• Sugalvotos susitikimo ir dalijimosi vietos – įkvepiantys pavyzdžiai, kaip erdvės gali 
būti naudojamos pozityviems mainams ir bendruomenės kūrimui.

• Kultūros, meno ir bendruomenių telkimas – projektai, iliustruojantys meno poveikį 
tvariam bendruomenės kūrimui. Tai gali būti renginiai, festivaliai, kultūriniai 
pasirodymai, kurie suburia bendruomenes.

• Moduliniai, pritaikomi ir mobilūs gyvenimo sprendimai – naujoviški intervencijų ar 
būsto sprendimai, tenkinantys laikinus, avarinius poreikius, laikantis aukštų estetinių 
ir tvarių standartų.

• Tarpdisciplininio ugdymo modeliai – ugdymo modeliai ir metodai, integruojantys 
tvarumo, įtraukties ir estetikos vertybes į mokymo programų turinį ir mokymosi 
procesą.

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/


NEB: PREMIJOS (III)

Kiekvienoje kategorijoje bus vertinami:
• naujojo Europos bauhauzo esami, užbaigti pavyzdžiai ar projektai,
• naujojo Europos bauhauzo „kylančios žvaigždės“ – koncepcijos ar idėjos, kurias 

pateikė 30 metų ar jaunesni talentai.

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Konkurso sąlygos: https://prizes.new-european-
bauhaus.eu/themes/custom/regiostars/docs/NEB-guide-for-applicants.pdf

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/regiostars/docs/NEB-guide-for-applicants.pdf


NAUJASIS EUROPOS BAUHAUZAS – KVIETIMAI

Preliminarioje „Europos horizonto“ tematinės srities „Kultūra, kūrybiškumas 
ir įtrauki visuomenė“ darbo programoje yra numatytas kvietimas (HORIZON-
CL2-2022-HERITAGE-01-10: European Bauhaus)

https://www.lmt.lt/lt/doclib/ok9ylllqakv46fjzm2arau6wpdae47zj

https://www.lmt.lt/lt/doclib/ok9ylllqakv46fjzm2arau6wpdae47zj


JRC – NAUJASIS EUROPOS BAUHAUZAS – KVIETIMAI

Preliminarioje „Europos horizonto“ tematinės srities „Misijos“ darbo 
programoje yra numatytas du kvietimai (HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02 ir
HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01 )



NEB INFORMACIJA



LMT „EUROPOS HORIZONTO“ TINKLALAPYJE, NCP 

LINKEDIN IR E. PAŠTU

https://www.linkedin.com/company/ncp-research-council-of-lithuaniahttps://www.lmt.lt/lt/europos-horizontas/programa-europos-
horizontas/3636

laura.kostelnickiene@lmt.lt

https://www.linkedin.com/company/ncp-research-council-of-lithuania
https://www.lmt.lt/lt/europos-horizontas/programa-europos-horizontas/3636
mailto:laura.kostelnickiene@lmt.lt
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