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ES PROGRAMŲ SUTELKIMAS 
 
Komisijos tarnybos nustatė pirmuosius paramos sistemos, skirtos naujojo europinio bauhauzo 
iniciatyvai įgyvendinti, elementus ir keletą nuo 2021 m. rugsėjo mėn. vykdytinų bandomųjų 
veiksmų. Kalbant apie finansinį aspektą, reikės kolektyvinių pastangų, todėl ES lygmeniu 
svarbiausia bus suderinti kelias EK finansavimo priemones, atsižvelgiant į jų papildomą taikymo 
sritį. Pasiūlymo finansinis poveikis, susijęs su ES įnašu, bus suderintas su dabartiniais atitinkamų 
programų 2021–2027 m. finansiniais paketais ir sutartais personalo ištekliais.  
 
Kad būtų užtikrinta šios koncepcijos sklaida vietos lygmeniu, reikės sustiprinti pagal ES programas 
teikiamą finansinę paramą įtraukiant kitus vietos, regioninius, nacionalinius pasidalijamojo valdymo 
fondus. Apstatytos aplinkos pokyčiams įgyvendinti visų pirma reikia didžiulio finansavimo, kurį 
galima užtikrinti tik sujungus visus galimus šaltinius. Komisija skirs ypatingą dėmesį įvairių 
programų koordinavimui jų diegimo metu.  
 
Paramos sistemą galima suskirstyti į du komponentus: pirmasis kvietimų teikti pasiūlymus rinkinys 
skirtas būtent naujojo europinio bauhauzo projektams finansuoti; antrajame kvietimų teikti 
pasiūlymus rinkinyje naujasis europinis bauhauzas laikomas prioritetu arba konteksto elementu, 
suteikiančiu galimybę projektais prisidėti prie iniciatyvos, tačiau dėmesys skiriamas ne vien 
iniciatyvai. 
 

SPECIALŪS KVIETIMAI TEIKTI PASIŪLYMUS PAGAL NAUJOJO 
EUROPINIO BAUHAUZO INICIATYVĄ 

A.1. KONKREČIŲ VIETŲ LYGMENIU VYKDOMA PERTVARKA 
Pirmuoju paramos sistemos lygmeniu turėtų būti siekiama remti konkrečią apstatytos aplinkos 
vietos pertvarką, atsižvelgiant į pagrindines estetikos, tvarumo ir socialinės įtraukties vertybes. 
Siekiant naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos tikslų įgyvendinant vietos lygmens pertvarkos 
projektus, reikės didelės paramos regioninių ir vietos valdžios institucijų bei vadovaujančiųjų 
institucijų pajėgumams stiprinti. 
 
 

A.1.1. Programos „Europos horizontas“ II veiklos sritis „Pasauliniai uždaviniai ir 
Europos pramonės konkurencingumas“ 
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams    
|BIUDŽETAS: 25 mln. EUR    |KADA: 2021 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. sausio mėn. 
HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01. Parama įgyvendinant naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos 
pavyzdinius parodomuosius projektus, atsižvelgiant į programos „Europos horizontas“ misijas: 
pavyzdiniais parodomaisiais projektais, atsižvelgiant į tris pagrindinius naujojo europinio bauhauzo 
principus (tvarumą, įtraukumą, estetiką), bus sprendžiami su naujuoju europiniu bauhauzu susiję 
uždaviniai, šiuo tikslu taikant į misiją orientuotą metodą (paveikų, išmatuojamą, tikslinį). Mažiausiai 
penkių plataus užmojo ir itin novatoriškų pavyzdinių parodomųjų projektų įgyvendinimas visoje ES. 
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams  
|BIUDŽETAS: 10 mln. EUR     |KADA: 2021 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. sausio mėn. 
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32. Socialinio ir įperkamo būsto rajonų parodomieji 
projektai: įgyvendinti naujojo europinio bauhauzo iniciatyvą padės novatoriški sprendimai, skirti 
tvariai ir įtraukiai socialinio ir įperkamo būsto rajonų renovacijai, laikantis integruoto požiūrio į 
kaimynystę ir atsižvelgiant į įperkamo būsto iniciatyvos tikslus. 
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams               
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|BIUDŽETAS: 2 mln. EUR                               |KADA: 2022 m.  
HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02. Bendradarbiavimu grindžiami vietos valdymo modeliai, kuriais 
siekiama paspartinti miesto aplinkos pavyzdinę pertvarką ir prisidėti prie naujojo europinio 
bauhauzo iniciatyvos bei Europos žaliojo kurso tikslų: šiuo kvietimu teikti pasiūlymus bus siekiama 
remti novatoriškus ir bendradarbiavimu grindžiamus vietos valdymo modelius, kuriuose dalyvautų 
visi piliečiai ir būtų skatinama galvoti apie klimato požiūriu neutralią miestų pertvarką, kartu 
propaguojant naujojo europinio bauhauzo principus.     
 
  
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams     
|BIUDŽETAS: 1 mln. EUR     |KADA: 2021 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. sausio mėn.  
HORIZON-CL5-2021-D4-02-03. Europos koordinavimo ir keitimosi gerąja patirtimi stiprinimas 
inovacijų diegimo tikslais, siekiant tvarumo, kokybės, žiediškumo ir socialinės įtraukties apstatytoje 
aplinkoje, taip prisidedant prie naujojo europinio bauhauzo (šis teminis tikslas bus įgyvendinamas 
pagal partnerystę „Built4People“). Šiuo kvietimu teikti pasiūlymus bus siekiama remti koordinavimo 
ir paramos veiksmus, skirtus: novatoriškiems sprendimams sparčiau diegti kuriant tvarią, į žmogų 
orientuotą ir įtraukią, kokybišką apstatytą aplinką; savitarpio mokymuisi stiprinti; informuotumui 
apie inovacijų teikiamą naudą ir sinerginį tarpvalstybinį bendradarbiavimą apstatytos aplinkos 
sektoriuje didinti; architektūros kokybės ir dizaino principams geriau pripažinti ir integruoti; 
tinklaveikai ir inovacijų bendram finansavimui stiprinti. 
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams | 
BIUDŽETAS: 6 mln. EUR            |KADA: 2022 m. sausio mėn. – 2022 m. balandžio mėn.  
HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10. Naujasis europinis bauhauzas – ekologiškesnio ir 
teisingesnio gyvenimo būdo kūrimas kūrybiškose ir įtraukiose visuomenėse pasitelkiant 
architektūrą, dizainą ir meną: architektūros kokybės vaidmuo, svarstomas sutelkiant dėmesį į tvarią 
ir įtraukią architektūrą bei dizainą, kaip priemonę palankiai priimti žmonių įvairovę ir užtikrinti visų 
gerovę, prieinamumą ir saugumą visiems. Reikėtų apsvarstyti virtualių ir fizinių erdvių tarpusavio 
ryšį, be kita ko, atsižvelgiant į naują „mišrios aplinkos“ sąvoką. 
 

A.1.2. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) 
SKIRTA:  valdžios institucijoms                        |   BIUDŽETAS: 2,5 mln. EUR                  |KADA: 2022 m. 
vasario mėn.  
Techninė parama. Pajėgumų stiprinimas, finansavimo šaltinių nustatymas, metodikos ir patikimų 
procesų, kuriais grindžiamas dalyvaujamasis bendras projektavimas vietos lygmeniu, kūrimas, 
platesnių horizontaliųjų kampų, tokių kaip naujojo europinio bauhauzo projektų kūrimo skatinimo 
ir (arba) slopinimo veiksniai, tyrimas. 
SKIRTA:  valdžios institucijoms                         |   BIUDŽETAS: 20 mln. EUR                     | KADA: 2022 m. 
III ketv.  
Europos miestų iniciatyva. Parama papildomam skaičiui (4 ar daugiau) itin novatoriškų projektų. 
Pagal šį kvietimą teikti pasiūlymus bus finansuojami projektai, kuriais bus pristatomi apčiuopiami ir 
realūs naujojo europinio bauhauzo idėjų realizavimo pavyzdžiai, apimantys tris pagrindines naujojo 
europinio bauhauzo vertybes. 
 

A.1.3. Bendrosios rinkos programa 
SKIRTA: Bendrosios rinkos programos reikalavimus atitinkantiems subjektams  |BIUDŽETAS: 
1,2 mln. EUR  
 |KADA: 2021 m. liepos–spalio mėn.  
SMP-COSME-2021-HOUS-01, įperkamo būsto iniciatyva. Siekiama sukurti ES lygmens 
partnerystę pagal įperkamo būsto iniciatyvą, kuri teiktų paramą vietos pramonės partnerystėms 
(vietos valdžios institucijoms, socialinio būsto teikėjams ir statybos MVĮ, investuotojams), kad būtų 
sudarytos geresnės sąlygos pasinaudoti finansavimo galimybėmis, finansine ir technine parama, 
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taip pat stiprinti pajėgumus, keistis geriausia patirtimi ir perduoti žinias. Ši partnerystė sutelks 
įperkamą ir socialinį būstą teikiančius vietos lygmens subjektus, kad būtų įgyvendinti rajono 
lygmens pavyzdiniai renovacijos projektai, susiję su socialiniu ir įperkamu būstu, laikantis integruoto 
požiūrio į kaimynystę (tvarumas, tinkamumas gyventi, galimybės naudotis vietos ir socialinėmis 
paslaugomis, inovacijos, verslo galimybės). 

A.2. EKOSISTEMOS, KURIA SUDAROMOS SĄLYGOS DIEGTI 
INOVACIJAS, PERTVARKA 
Mūsų gamybos sistemos turi būti visiškai pagrįstos išsamesniu produktų ir paslaugų poveikio 
visuomenei ir kultūrai supratimu, taip pat visiems tinkamo dizaino principu, kuriuo galima 
vadovautis įvairiose srityse. Inovacijomis taip pat turėtų būti siekiama į naujus sprendimus ir 
produktus integruoti tvarumo, įtraukumo ir estetikos aspektus. 
 

A.2.1. Programa LIFE 
SKIRTA:  visiems programos LIFE reikalavimus atitinkantiems subjektams |BIUDŽETAS: 
13 mln. EUR (numatomas naujojo europinio bauhauzo projektų biudžetas)                                                                            
| KADA: 2021 m. liepos–lapkričio mėn.    
LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT. Įgyvendinant programos LIFE projektus bus remiama 
naujojo europinio bauhauzo iniciatyva, kad žaliasis kursas suteiktų kultūrinės, į žmogų orientuotos, 
teigiamos ir „apčiuopiamos“ patirties. Bus vykdomi konkretūs inkubatorių projektai, skirti 
įvairiapusiškoms aplinkos problemoms spręsti, dalyvaujant atitinkamoms mokslo, vyriausybinėms, 
pilietinėms ir verslo bendruomenėms, siekiant sukurti ateities gyvenimo būdą, susijusį su mokslu, 
aplinka, menu ir kultūra. Šiais projektais bus integruojami trys naujojo europinio bauhauzo aspektai. 
Intervencinių veiksmų būtų galima imtis tokiose neišimtinio pobūdžio konkrečiose srityse kaip 
miesto, rekreacinė, gyvenamoji ir darbo aplinka, pastatai ir statybinės medžiagos, judumo sistemos, 
tvarios medžiagos, antrinis perdirbimas, tvarus dirvožemio naudojimas, žaliosios erdvės plėtra, 
biologinės įvairovės apsauga ir kt.  
 

A.2.2. Programos „Europos horizontas“ III veiklos sritis „Novatoriška Europa“  
SKIRTA:  startuoliams  |   BIUDŽETAS: 700 000 EUR      |KADA: 2021 m. spalio mėn.  
EIT spartina naujojo europinio bauhauzo startuolių steigimą: nustatomi perspektyviausi Europos 
startuoliai ir veiklą plečiančios įmonės, siūlantys novatoriškus sprendimus, kuriais galima prisidėti 
prie naujojo europinio bauhauzo. Jų steigimas spartinamas pasitelkiant tinkamiausias paslaugas, 
kad jie pirmautų Europoje ir galėtų prisidėti prie naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos, siekiant 
skatinti darbo vietų kūrimą, inovacijas, augimą Europoje. 
 
 

A.2.3. Bendrosios rinkos programa. Veiklos sritis COSME1 
SKIRTA: projektuotojams, kūrybiškai mąstantiems specialistams, MVĮ, technologijų teikėjams                                
|KADA:  2021 m. spalio mėn. 
| BIUDŽETAS: 4 mln. EUR                                
Vertingos partnerystės projektas. Vienas iš kvietimų pareikšti susidomėjimą pagal Vertingos 
partnerystės projektą bus skirtas naujajam europiniam bauhauzui. Šiuo inkubaciniu ir 
spartinamuoju veiksmu teikiama speciali parama (mentorystė, konsultuojamasis ugdymas ir 
matomumo didinimas) projektuotojų, gamintojų, amatininkų ir technologijų teikėjų verslo 
partnerystei. Atrinktoms partnerystėms suteikiama parama naujoms verslo idėjoms (produktams, 
paslaugoms, gamybos procesams ar verslo modeliams), susijusioms su gyvenimo būdo sektoriumi, 
įskaitant baldus ir namų dekorą, interjero dizainą ir architektūrą, taip pat madą, kurti.  

                                                           
1 https://eufundingoverview.be/funding/cosme 
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SKIRTA: viešiesiems pirkėjams (miestams, regionams, ligoninėms, centrinėms perkančiosioms 
organizacijoms ir kt.)                    |KADA: atviras 
BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos                       
Stambiųjų pirkėjų kolektyvinio informacijos rinkimo ir veiksmų programa („Big Buyers 3“, BB3) 
siekiama skatinti dalyvių bendradarbiavimą tobulinant viešųjų pirkimų praktiką, dalijantis patirtimi, 
kartu dalyvaujant rinkoje ir skatinant su inovacijomis susijusių viešųjų pirkimų naudojimą. Dalyviai 
turėtų parengti atitinkamų viešųjų pirkimų procedūrų elementus. Be to, jų bendras dalyvavimo 
koeficientas turėtų būti naudojamas siekiant paskatinti rinką kurti novatoriškus sprendimus. Šiuo 
projektu siekiama prisidėti prie ES ekonomikos gaivinimo, skatinti diegti inovacijas ir steigti 
startuolius. Bent viena iš 10 būsimų darbo grupių turi būti įsteigta naujojo europinio bauhauzo 
srityje. 
 

A.3. NAUJŲ REIKŠMIŲ SKLAIDA 
Atrodo, kad sistemingesnis bendro projektavimo procesų, kuriuose dalyvauja bendruomenės ir 
pilietinė visuomenė ir kurie grindžiami kartų ir daugiadalykiu bendradarbiavimu (įskaitant, be kita 
ko, mokslą ir technologijas, skaitmenines prietaikas, sociologiją, socialinius mokslus, politikos 
mokslą, ekonomiką, kultūrą, švietimą, dizainą), taikymas yra pagrindinis elementas sprendžiant 
socialines ir aplinkos problemas, apie kurias pranešė naujojo europinio bauhauzo bendro 
projektavimo etapo dalyviai. 
 

A.3.1. Programa LIFE. Dalijimosi žiniomis apie naująjį europinį bauhauzą platforma 
SKIRTA: VISIEMS                            |   BIUDŽETAS:  150 000 EUR                                       | KADA: 2021 m. 
lapkričio mėn. 
Platformos susitikimas, kuriame bus pristatyti projektai, finansuojami pagal programas LIFE ir 
„Horizontas 2020“, kurie yra geri jau įdiegtų naujojo europinio bauhauzo elementų pavyzdžiai, 
siekiant įkvėpti naujus projektus, kuriais būtų remiama platesnė naujojo europinio bauhauzo 
vertybių sklaida. 
 

A.3.2. Jaunimui, mokiniams ir mokytojams skirta veikla pagal programą „Erasmus 
+“2  
SKIRTA:  bet kokiai viešajai arba privačiajai organizacijai, veikiančiai jaunimo mokymo srityje                                    
|KADA: 2022 m. 
|BIUDŽETAS:  (bus patikslinta):   naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto 
nustatytos sumos                                                                                              
Veiksmu „Europos jaunimas kartu“ remiamos tarptautinės jaunimo organizacijų partnerystės, 
siekiant stiprinti jų veiklos europinį aspektą, sudaryti sąlygas visos Europos jaunimui rengti bendrus 
projektus, organizuoti mainus ir skatinti mokymus. Šiuo veiksmu galima prisidėti prie veiklos, 
susijusios su naujuoju europiniu bauhauzu. 
SKIRTA: ankstyvojo3, pradinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų darbuotojams 
(pvz., mokytojams, direktoriams)                | KADA: 2022 m. 
|BIUDŽETAS: nėra duomenų4  

                                                           
2Finansavimą pagal programą „Erasmus +“ gali papildyti kiti nacionaliniai arba Europos fondai, 
pavyzdžiui, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, Europos regioninės plėtros fondas 
(ERPF), Europos socialinis fondas (ESF+), Techninės paramos priemonė (TSS), programa „Europos 
horizontas“ ir programa „InvestEU“.  
3 Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra. 
4 Kasmetinę programos „eTwinning“ temą nustato ir įgyvendina iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo 
centras, finansuojamas pagal programą „Erasmus +“. Visa susijusi veikla, leidiniai ir kampanijos yra 
neatsiejama atitinkamos paslaugų sutarties dalis.  
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Programos „eTwinning“ 2022 m. tema – „Graži, tvari, įtrauki mūsų ateitis. Mokyklos ir naujasis 
europinis bauhauzas: kaip kūrybiška mokymosi aplinka įsivaizduojama žaliose ir įtraukiose 
mokyklose“. Mokytojai ir mokyklų darbuotojai bus raginami kartu su mokiniais pamąstyti apie savo 
mokyklą po COVID krizės. Jie sukurs savo idealios mokyklos viziją. Kasmet programos „eTwinning“ 
tema aktyviai aptariama visų metų kampanijose, spalio mėnesį vykstančioje „eTwinning“ metinėje 
konferencijoje ir „eTwinning“ metiniame žurnale. Be to, pagrindiniai naujojo europinio bauhauzo 
renginiai, aktualūs mokyklinio ugdymo srities suinteresuotiesiems subjektams, bus įtraukti į 
platformos „School Education Gateway“ kalendorių, o suaugusiųjų švietimo specialistams aktualūs 
renginiai bus įtraukti į Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos (EPALE) 
kalendorius. Juos vienodai aprėps ir atitinkami visų platformų socialinės žiniasklaidos kanalai. 
SKIRTA: „Erasmus +“ projektą užbaigusioms, taip pat išskirtinę mokymo praktiką taikančioms 
organizacijoms 
|BIUDŽETAS: paramos gavėjams konkretus biudžetas nenumatytas                                                                      
| KADA: 2022 m. II pusmetis 
2022 m. Europos novatoriško mokymo apdovanojimu daugiausia dėmesio galėtų būti skiriama 
klausimams, susijusiems su naujuoju europiniu bauhauzu, visų pirma tvarumo, dalyvavimo ir 
įtraukties ryšiui, taip pat novatoriškam mokymui ir mokymuisi bei visos mokyklos lygmens 
metodams, kurie suvienytų visus bendruomenės lygmens dalyvius. Taip būtų išryškinti sėkmingi 
programos „Erasmus +“ projektai ir suteikta galimybė sujungti šiuos projektus ir bendradarbiauti.  
SKIRTA:  programos „DiscoverEU“ dalyviams |BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui 
neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos |KADA: 2022 m. 
Kasmet pagal programą „DiscoverEU“ skatinama veikla tam tikra tema. Programos „DiscoverEU“ 
2022 m. tema bus susieta su naujojo europinio bauhauzo iniciatyva.  
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PAPILDOMI KVIETIMAI TEIKTI PASIŪLYMUS PAGAL NAUJOJO 
EUROPINIO BAUHAUZO INICIATYVĄ 
Naujojo europinio bauhauzo tikslų bus padedama siekti ir kitais veiksmais, įtraukiant iniciatyvą kaip 
konteksto elementą į kvietimus teikti pasiūlymus.  
 

B.1. KONKREČIŲ VIETŲ LYGMENIU VYKDOMA PERTVARKA 
Prie naujojo europinio bauhauzo galima prisidėti su statybos, renovacijos ir paveldo sektoriais 
susijusiais moksliniais tyrimais ir bandymais, kuriant naujas priemones ir naujus sprendimus, kurie 
gali būti įtraukti į pertvarkos projektus. 
 

B.1.1. Programos „Europos horizontas“ II veiklos sritis „Pasauliniai uždaviniai ir 
Europos pramonės konkurencingumas“ 
SKIRTA:   visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams    
|BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos. | KADA: 
2021 m. birželio–rugsėjo mėn.  
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-10. Pastatų ir infrastruktūros skaitmeniniai leidimai 
ir atitikties patikros: 3 projektai, kuriais siekiama a) padidinti efektyvumą ir našumą, sumažinti 
klaidų skaičių projektavimo ir statybos procesuose; b) skatinti automatizuotą, greitesnį, tikslesnį ir 
efektyvesnį statybos leidimų išdavimą ir statybos darbų atitikties patikras (pvz., reguliavimas, 
sveikata ir sauga, eksploatacija); c) užtikrinti geresnę statinių kokybę ir efektyvų išteklių naudojimą 
statybų srityje, atsižvelgiant į naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos tikslus. 
SKIRTA:  visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams     
|BIUDŽETAS:   naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos                                                                           
|KADA: 2021 m. spalio mėn. – 2022 m. kovo mėn.   
HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-09. Pastatų skaitmeninio žurnalo naudojimas: 2 
projektai, kuriais siekiama a) padidinti išteklių naudojimo efektyvumą ir sumažinti pastatų 
priklausomybę nuo iškastinio kuro; b) gerinti esamų duomenų bazių, priemonių ir skaitmeninių 
statybos žurnalų šaltinių sąsajas; c) gerinti skaitmeninių statybos žurnalų naudojimo galimybes 
pasitelkiant naudotojo patirtį ir atsižvelgiant į prieinamumo ir įtraukumo klausimus; d) parengti 
naujas arba patobulintas atitinkamų duomenų rinkimo ir atnaujinimo priemones; e) atskleisti kitus 
skaitmeninių statybos žurnalų naudojimo privalumus, kaip antai pastatų ir statybos darbų saugos ir 
sveikatos aspekto užtikrinimas, pavyzdžiui, vykdant struktūrinę sveikatos stebėseną, išlaidų 
efektyvumas, efektyviau išnaudojamas laikas, didesnis atsparumas klimato kaitai. 
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams     
|BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos  KADA: 
2021 m. spalio mėn. – 2022 m. vasario arba rugsėjo mėn. 
HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-01, du etapai. Integruoti sprendimai, susiję su pastatų ir 
statybos pramonės žiediškumu, siekiant prisidėti prie naujojo europinio bauhauzo: 1) projektai, 
susiję su intensyvesniu novatoriškų sprendimų diegimu ir įsisavinimu rinkoje a) statybos, atliekų 
prevencijos, pastatų ir jų komponentų eksploatavimo trukmės pratęsimo ir eksploatavimo ciklo 
efektyvumo gerinimo tikslais; b) siekiant projektuoti ir gaminti išmontavimo, atliekų prevencijos ir 
tvarkymo, pakartotinio naudojimo ir antrinio perdirbimo tikslais statybos pramonėje, įskaitant 
gamybą ir surinkimą; 2) didesnė pažangiųjų skaitmeninių sprendimų sklaida; 3) didesni statybos ir 
griovimo atliekų panaudojimo ir antrinio perdirbimo tempai; 4) geresnis pavojingų medžiagų 
pašalinimas iš antrinių žaliavų; 5) didesnis pakartotinai panaudotų ir perdirbtų medžiagų kūrybinis 
perdirbimas statybos srityje ir 6) daugiau žinių apie bendrą pastatų ir statybinių medžiagų 
aplinkosauginį pėdsaką ir didesnio masto praktinis Komisijos produkto aplinkosauginio pėdsako 
metodo taikymas. 
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SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams     
|BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos                                                                           
|KADA: 2021 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. sausio mėn. 
HORIZON-CL5-2021-D4-02-02. Ekonomiškai efektyvūs, tvarūs daugiafunkciai ir (arba) iš anksto 
parengti kompleksinės renovacijos paketai, kuriais integruojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, 
įskaitant pakartotinai panaudotas ir perdirbtas medžiagas („Built4People“). Jie turėtų apimti didelio 
masto ir realiai naudojamų perspektyvių technologinių inovacijų, kurios atitinka tvarumo gyvavimo 
ciklo principus, yra naudingos įvairiomis aplinkos sąlygomis ir pagerina patalpų aplinką ir naudotojų 
patogumą, pasitenkinimą, taip pat prieinamumą, kartu išsaugant estetinę, istorinę vertę ir (arba) 
vietos architektūrinį tapatumą, demonstravimą. 
 
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams  
|BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos                                                                           
|KADA: 2021 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. sausio mėn. 
HORIZON-CL5-2022-D4-02-03. Tvarūs ir tausiai išteklius naudojantys atviro, prieinamo, įtraukaus, 
atsparaus ir netaršaus kultūros paveldo sprendimai: prevencija, stebėsena, valdymas, priežiūra ir 
renovacija („Built4People“). Teikti techniškai ir socialiai novatoriškus, tvarius, energiją ir išteklius 
tausojančius sprendimus, skirtus ekonomiškai efektyviam apstatytos aplinkos kultūros paveldo 
gerinimui ir išsaugojimui atsižvelgiant į visus susijusius aspektus: įtraukumą, prieinamumą, 
atsparumą, aplinkosauginį veiksmingumą ir energinį naudingumą, taip pat ir per visą gyvavimo 
ciklą. Reikėtų užtikrinti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų grupių (pvz., pilietinės visuomenės 
organizacijų, asociacijų, kultūros paveldo srities suinteresuotųjų subjektų, kaip antai kultūros 
paveldo apsaugos įstaigų) dalyvavimą ir piliečių pritarimą bei socialiai novatoriškas idėjas. 
 
 

B.2. EKOSISTEMOS, KURIA SUDAROMOS SĄLYGOS DIEGTI 
INOVACIJAS, PERTVARKA 
Norint pertvarkyti vietas pagal naujojo europinio bauhauzo principus, taip pat reikės pritaikyti verslo 
modelius ir sukurti naujus metodus. Šiomis aplinkybėmis socialinė ekonomika gali svariai prisidėti 
prie iniciatyvos. 

 
B.2.1. Bendrosios rinkos programa 
SKIRTA: Bendrosios rinkos programos reikalavimus atitinkantiems subjektams      | BIUDŽETAS:  
4 mln. EUR    | KADA: 2021 m. rugsėjo mėn.  

Socialinė ekonomika ir vietos lygmens žaliojo kurso programos, kuriomis remiamos MVĮ, kad 
jos būtų atsparesnės. Šiuo kvietimu teikti pasiūlymus bus remiamos regionų ir miestų partnerystės, 
susijusios su vietos lygmens žaliojo kurso programomis ir socialine ekonomika, kad būtų padidintas 
teritorinis atsparumas ir pertvarkytas vietos ekonomikos augimas. Dėmesys miestų ir (arba) vietos 
valdžios institucijų ir socialinės ekonomikos įmonių pajėgumų stiprinimui, piliečių dalyvavimui ir 
įgalėjimui. Šiuo veiksmu bus remiamos partnerystės įgyvendinant vietos lygmens žaliojo kurso 
programas ir skatinant socialinės ekonomikos bendruomenės atsparumą tvaraus ir įtraukaus vietos 
vystymosi bei dvejopos pertvarkos tikslais. Viena iš prioritetinių temų – naujasis europinis 
bauhauzas.  

 

B.2.2. Programos „Europos horizontas“ II veiklos sritis „Pasauliniai uždaviniai ir 
Europos pramonės konkurencingumas“ 
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams     
|BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos |KADA: 
2021 m. birželio–rugsėjo mėn. 
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-31. Europos technologijų ir socialinių inovacijų kalvė: finansinė 
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parama ir parama pajėgumams stiprinti, skirta socialinių inovacijų kūrėjams, kad jie paverstų savo 
idėjas konkrečiais sprendimais, kuriais bus prisidėta prie naujojo europinio bauhauzo. 
 
Inovacijos, susijusios su kūrybos ir švietimo sektoriumi, taip pat gali padėti siekti naujojo europinio 
bauhauzo tikslų. 

B.2.3. Programa „Kūrybiška Europa“. Tarpsektorinė paprogramė 
SKIRTA: kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančioms organizacijoms                       |KADA: 2021 m. 
birželio mėn. – spalio 5 d. 
BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos  

CREA-CROSS-2021-INNOVLAB. Kūrybinių inovacijų laboratorijos remia novatoriškų 
skaitmeninių sprendimų, galinčių turėti teigiamą ilgalaikį poveikį įvairiems kultūros ir kūrybos 
sektoriams, kūrimą ir bandymus. Laboratorijos padeda kurti novatoriškus sprendimus (pvz., 
priemones, modelius ir metodiką), kuriuos būtų lengva atkartoti ir kurie galėtų įsiskverbti į rinką. 
Projektai gali būti orientuoti į vertės grandinės žalinimą kultūros ir kūrybos sektoriuose, įskaitant 
veiksmus, kuriais prisidedama prie naujojo europinio bauhauzo.  

 

B.2.4.  Programa „Erasmus +“. Inovacijų partnerystės – inovacijų aljansai 
SKIRTA: švietimo ir mokymo srityse veikiančioms viešosioms ir privačiosioms organizacijoms                                                               
|BIUDŽETAS: BUS PATIKSLINTA5      | KADA: 2022 m. 

Inovacijų aljansai pagal programą „Erasmus +“, skirti platesnio suinteresuotųjų subjektų rato – 
studentų, universitetų, įmonių, NVO, pilietinės visuomenės ir kt. – bendradarbiavimui, pagal 
specialų prioritetą prisidės prie veiklos, susijusios su naujuoju europiniu bauhauzu. Jie būtų skirti tiek 
aukštojo mokslo, tiek profesinio mokymo sektoriams. 

 
B.2.5. Programa „Erasmus +“. Partnerystė siekiant pažangos – profesinės 
kompetencijos centrai6  
SKIRTA: profesinio mokymo paslaugų teikėjams, aukštosioms mokykloms, mokslo tiriamosioms 
įstaigoms, mokslo parkams, inovacijų agentūroms, įmonėms, rūmams ir jų asociacijoms, 
socialiniams partneriams, socialinėms įmonėms, sektorių įgūdžių taryboms ir kt.      |KADA: 2021 m. 
rugsėjo arba spalio mėn.  
|BIUDŽETAS:  naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos                                                                                                                          

Pagal profesinės kompetencijos centrų iniciatyvą remiama principu „iš apačios į viršų“ grindžiama 
profesinė kompetencija, apimanti įvairius vietos suinteresuotuosius subjektus. Ji suteikia profesinio 
mokymo įstaigoms galimybę greitai pritaikyti įgūdžių ugdymą prie kintančių ekonominių ir 
socialinių poreikių, įskaitant skaitmeninę ir žaliąją pertvarkas. Profesinės kompetencijos centrai 
galėtų prisidėti prie naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos įgyvendinimo etapo, 
bendradarbiaudami su bendruomenėmis, dalyvaujančiomis vietos pertvarkose, kurias skatina 
iniciatyva. Profesinės kompetencijos centrai, bendradarbiaudami su kitų šalių profesinės 
kompetencijos centrais per tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, veikia konkrečiomis vietos 
aplinkybėmis ir yra inovacijų, regioninės plėtros ir socialinės įtraukties įgūdžių ekosistemų 
pagrindas. 

 

B.3. NAUJŲ REIKŠMIŲ SKLAIDA 
Bendradarbiavimas su bendruomenėmis suteiks pagrindinę naujojo europinio bauhauzo mokymosi 
erdvę. 

                                                           
5 Šiam veiksmui skirtas biudžetas numatytas programos „Erasmus +“ 2022 m. metinėje darbo 

programoje, įskaitant metinio biudžeto padalijimą pagal veiksmus, kuriuos turi patvirtinti programos 
„Erasmus +“ komitetas ir dėl kurių kasmet sprendžia Komisija. 
6 Profesinės kompetencijos centrų tinklalapis. 
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B.3.1. Programos „Europos horizontas“ II veiklos sritis „Pasauliniai uždaviniai ir 
Europos pramonės konkurencingumas“ 
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams     
|BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos                                                                      
|KADA: 2021 m. birželio–spalio mėn. 
HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-19. Novatoriškų sprendimų, susijusių su vietos bendruomenių 
poreikiais, bandymas: bendrai kurti ir išbandyti socialinius sprendimus, kad Europoje sukurtus 
mokslinius tyrimus ir inovacijas būtų galima išbandyti su vietos bendruomenėmis, remiant naujuoju 
europiniu bauhauzu skatinamą bendradarbiavimo metodą. 
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams     
|BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos |KADA: 
2021 m. spalio mėn. – 2022 m. vasario mėn. 
HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-08. Sėkmingu pasiūlymu bus prisidėta prie plataus masto 
aplinkos stebėjimų diegimo ir pridėtinės vertės didinimo gerinant piliečių surinktų duomenų 
naudojimą ir patvirtinimą, didinant piliečių dalyvavimą ir įsitraukimą, taip prisidedant prie Europos 
žaliojo kurso tikslų ir stiprinant Pasaulinę Žemės stebėjimo sistemų sistemą. Atsižvelgiant į dėmesį 
miesto aplinkai ir į tai, kad reikia atsižvelgti į socialinius ir kultūrinius piliečių stebėjimo ir dalyvavimo 
aspektus, projektais turėtų būti siekiama prisidėti prie naujojo europinio bauhauzo. 
SKIRTA: visiems programos „Europos horizontas“ reikalavimus atitinkantiems subjektams     
|BIUDŽETAS: naujajam europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos |KADA: 
2021 m. spalio mėn. – 2022 m. vasario mėn. 
HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05. Gamtos procesais pagrįstų sprendimų, skirtų 
įtraukesnėms ir atsparesnėms bendruomenėms, socialinis ir politinis vertinimas: projektais turėtų 
būti siekiama prisidėti prie naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos remiant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarkas bendruomenių gyvenimo aplinkoje, sujungiant tvarumą, įtraukumą ir patirties kokybę. 
Galėtų būti numatyti nedideli bandomieji projektai, siekiant išnagrinėti gamtos procesais pagrįstus 
sprendimus, kurie būtų novatoriški savo funkcine taikymo sritimi, socialine ir ekonomine aprėptimi, 
integraciniais metodais arba pritaikymu naujoje aplinkoje. 
 
Kultūros, švietimo ir jaunimo savanoriškos veiklos projektais galima naudingai prisidėti prie naujojo 
europinio bauhauzo. 
 

B.3.2.  Programa „Kūrybiška Europa“. Kultūros paprogramė7 
SKIRTA:  kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančioms organizacijoms |BIUDŽETAS: naujajam 
europiniam bauhauzui neskirta jokios iš anksto nustatytos sumos |KADA: 2022 m. 
Europos kultūrinio bendradarbiavimo projektais siekiama skatinti kultūros srityje veikiančių 
organizacijų bendradarbiavimą, plėsti Europos meninio turinio kūrimo ir platinimo aspektą, taip pat 
skatinti kurti, bandyti, skleisti ar taikyti naują ir novatorišką praktiką. Europos bendradarbiavimo 
projektais taip pat siekiama prisidėti prie naujų ES politikos iniciatyvų kultūros srityje, pvz., naujojo 
europinio bauhauzo iniciatyvos, įgyvendinimo. Į atitinkamus kvietimus teikti pasiūlymus bus 
įtrauktos temos ir teminiai prioritetai, susiję su naujuoju europiniu bauhauzu. 

 

B.3.3. Europos solidarumo korpusas 
SKIRTA:  organizacijoms ir jaunuoliams, atitinkantiems dalyvavimo Europos solidarumo 
korpuso veiksmuose reikalavimus |BIUDŽETAS:  (bus patikslinta)8 | KADA: 2022 m. 

                                                           
7 Šiam veiksmui skirtas biudžetas numatytas programos „Kūrybiška Europa“ 2022 m. metinėje darbo 
programoje, įskaitant metinio biudžeto padalijimą pagal veiksmus, kuriuos turi patvirtinti programos 
„Kūrybiška Europa“ valdymo komitetas ir dėl kurių kasmet sprendžia Komisija. 
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2022 m. metiniame kvietime teikti pasiūlymus pagal Europos solidarumo korpuso programą naujojo 
europinio bauhauzo iniciatyva priklauso horizontaliajam aplinkos tvarumo ir klimato srities tikslų 
prioritetui. 
 

                                                                                                                                                                                     
8 Šiam veiksmui skirtas biudžetas numatytas 2022 m. Europos solidarumo korpuso programoje, 

įskaitant metinio biudžeto padalijimą pagal veiksmus, kuriuos turi patvirtinti Europos solidarumo 
korpuso programos komitetas ir dėl kurių kasmet sprendžia Komisija. 
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