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Glaudesni Lietuvos ir Švedijos ryšiai: Lietuvos indėlis į naująjį fondą 

Lietuvos vyriausybė patvirtino paremsianti neseniai įkurto Švedijos-Lietuvos bendradarbiavimo fondo 

veiklą 

 

Švedijos-Lietuvos bendradarbiavimo fondą šimtojo Lietuvos valstybės jubiliejaus proga įkūrė Švedijos 

vyriausybė, skirdama jam 10 milijonų Švedijos kronų (apie vieną milijoną eurų). Fondo tarybą sudaro po 

keturis narius iš kiekvienos šalies, o jai vadovauja buvęs Švedijos premjeras ir užsienio reikalų ministras 

Carlas Bildtas. Panašūs fondai buvo įkurti Švedijos-Estijos ir Švedijos-Latvijos bendradarbiavimui. Savo 

veiklas fondai finansuoja iš palūkanų. 

Neseniai Lietuvos vyriausybė patvirtino, kad ketina skirti fondui papildomus 200 000 eurų. Pagrindinis 

Švedijos-Lietuvos fondo tikslas yra stiprinti šių šalių ir ypač jaunimo bendradarbiavimą kūrybiškumo, 

inovacijų ir verslumo srityse, taip pat remti kultūros ir kalbų mainus.  

„Laikas žengti dar vieną žingsnį glaudesnio Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimo link. Šis 

fondas yra nauja rimta tokio žingsnio paspirtis ir mes nuoširdžiai sveikiname Lietuvą 

prisidedant“, - sako Švedijos-Lietuvos bendradarbiavimo fondo tarybos pirmininkas Carlas 

Bildtas. 

Paramos programa 

Pirmasis Švedijos-Lietuvos bendradarbiavimo fondo kvietimas teikti paraiškas jau paskelbtas. Bus 

remiamos kelionės ir projektai, kuriais siekiama stiprinti šių dviejų šalių jaunų žmonių bendradarbiavimą. 

Paraiškų teikimo termino nėra, o kreiptis gali asmenys, organizacijos ir institucijos.  

Fondas remia apdovanotosios operos-performanso „Saulė ir jūra (Marina)“ pasirodymą Malmėje 

Fondas remia Malmės parodų centrą (Malmö Konsthall) Švedijoje, kuris rengiasi šį pavasarį pristatyti 

Lietuvos menininkių Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės ir Linos Lapelytės operą-performansą „Saulė 

ir jūra (Marina)“. Pernai gegužę gyvoji menininkių instaliacija buvo apdovanota prestižiniu Auksiniu Liūtu 

už geriausią nacionalinį paviljoną 58-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje. Daugelis kritikų šį kūrinį 

vadina vienu įdomiausių šiuolaikinio meno įvykių 2019 metais. Patirti jį patys žiūrovai galės Malmės 

parodų centre jau šių metų gegužės 5-17 d. Projektą kuruoja Lucia Pietroiusti. 

 

Daugiau informacijos apie Švedijos-Lietuvos bendradarbiavimo fondą: www.swelitfund.org 

Tarybos nariai: 

Iš Švedijos pusės: Carl Bildt, pirmininkas, Birgitta Jacobsson Ekblom, Agrita Martinsone, Ignas Scheynius. 

Iš Lietuvos pusės: Rasa Antanavičiūtė, vicepirmininkė, Marius Jurgilas, Erika Sausverde, Paulius Serapinas 

Daugiau informacijos apie fondą gali suteikti: 

Birgitta Jacobsson Ekblom, Švedijos-Lietuvos bendradarbiavimo fondo tarybos narė  

tel. +46 701 61 65 09, bjacobssonekblom@gmail.com 
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