RYTŲ EUROPOS STUDIJŲ CENTRO (RESC)
VEIKLOS ATASKAITA 2019 M.
VšĮ RESC įkurtas 2006 metais pagal PHARE BAS (Bendradarbiavimo abipus sienos) programą.
I.

RESC veiklos tikslai, sritys, rūšys

Centro veiklos tikslas – tenkinant viešuosius interesus vykdyti Rytų Europos regiono ir šio
regiono valstybių politikos analizę, teikti rekomendacijas Lietuvos užsienio politikai Rytų Europos
regione, tarpininkauti, kad Lietuvos, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių valstybės
institucijos, nevyriausybinės organizacijos, tyrimų centrai, mokslo institucijos stiprintų ryšius su
atitinkamomis Rytų Europos valstybių institucijomis, skatinti Europos ir transatlantinio
bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi Rytų Europos regione plėtrą į šią veiklą kuo plačiau įtraukiant
tarptautinę bendruomenę, viešąjį, privatų ir nevyriausybinį sektorius.
Centro veiklos sritys:
- Bendradarbiavimas su panašią veiklą vykdančiomis Lietuvos ir užsienio valstybių
institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitais subjektais;
- Mokslinė ir analitinė veikla, siekiant prisidėti prie atviros, demokratinės ir žinių
visuomenės stiprinimo;
- Lietuvos visuomenės informuotumo apie Europos Sąjungos Rytų kaimynystės ir kitose
Rytų Europos valstybėse vykstančius vidaus ir užsienio politikos procesus didinimas.
Centro veiklos rūšys:
- kaupti, sisteminti ir vertinti duomenis apie Rytų Europos regiono ir kitų valstybių vidaus
politinės, ekonominės, socialinės ir informacinės situacijos aspektus;
- teikti pasiūlymus Lietuvos institucijoms Lietuvos santykių su Rytų Europos ir kitomis
užsienio valstybėmis klausimais;
- teikti ekspertinę ir konsultacinę pagalbą verslo ir nevyriausybinėms organizacijoms
Lietuvoje ir užsienyje;
- savarankiškai ir kartu su mokslo ir studijų institucijomis vykdyti mokslinius tyrimus apie
Lietuvos ir Rytų Europos, kitų užsienio valstybių vidaus ir užsienio politikos
ekonominius, socialinius, kultūrinius ir kitus aspektus;
- organizuoti renginius ir įgyvendinti projektus Lietuvoje ir užsienyje Rytų Europos ir kitų
užsienio valstybių vidaus, ekonominės, socialinės, informacinės ir kitais raidos
klausimais;
- administruoti Lietuvoje ir užsienyje įgyvendinamus programas ir projektus;
- keistis moksline ir ekspertine patirtimi su Lietuvos ir užsienio valstybių aukštojo mokslo
bei švietimo ir ugdymo įstaigomis;
- dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, skleisti Centro sukauptas žinias
Lietuvos ir užsienio institucijoms, interesų grupėms ir visuomenei.

II.

Svarbiausi 2019 metais įgyvendinti projektai
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Vadovaujantis minėtomis veiklos sritimis, 2018 metais RESC įgyvendino šiuos svarbiausius
projektus:
Bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis
organizacijomis
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Tęstinė partnerystė su tokiomis organizacijomis, kaip Europos Komisija, Konrado
Adenauerio Fondas, USAID, CEPA ir kitais;
Organizuoti reguliarūs susitikimai su įvairių tarptautinių organizacijų atstovais,
fondais, donorais, diplomatais, politikais (Europos Sąjungos institucijų atstovais,
NATO atstovais, užsienio tyrimų centrų atstovais ir kt.) bei su ES Rytų partnerystės
šalių ir Rusijos pilietinės visuomenės atstovais;
Surengta penktoji kasmetinė „Diplomatijos šefo“ Stasio Lozoraičio vardo Lietuvos
užsienio politikos konferencija. Tai kasmetinis RESC renginys, kuriuo siekiama
aptarti Lietuvos užsienio politikos aktualijas ir pristatyti RESC atliktus darbus. 2019 m.
konferencijoje vyko diskusija apie tai kas laukia Europos, žvelgiant į geopolitinius
faktorius, tokius kaip transatlantinė turbulencija, „Brexit“ bei auganti Kinijos įtaka, taip
pat Lietuvos saugumo, energetikos ir ekonomikos politikos aptarimas Baltijos jūros
regiono kontekste su iškiliais politikais, analitikais, institucijų atstovais. Renginį rėmė:
Ignitis grupė, Konrado Adenauerio fondas, Baltijos-Amerikos Laisvės Fondas ir
internetinis naujienų portalas DELFI;
Surengta tarptautinė dviejų dienų tarptautinė konferencija „Pooling the expertise to
develop an early warning system to counter hybrid threats“, pritraukusi ekspertus
iš visos Europos diskutuoti ir identifikuoti šiuolaikines hibridines grėsmes bei teikti
galimus siūlymus jų sprendimui. Renginį finansavo NATO;
Surengtas antrasis „Vilnius Young Leaders Meeting“, kurio metu 16 jaunųjų
profesionalų iš Baltijos šalių, Baltarusijos, Sakartvelo, Armėnijos, Moldovos, Rusijos
ir Ukrainos diskutavo apie ES ir Rytų Partnerystės šalių bendradarbiavimą bei įvairius
iššūkius, su kuriomis susiduria minėtos šalys, kylančius dėl propagandos,
dezinformacijos bei kibernetinių atakų;
74 -ųjų JTO metinių proga surengta Jungtinių Tautų Simuliacija „Vilnius Model UN
2019“, kurios metu 40 Lietuvos ir Lietuvoje studijuojančių studentų sprendė klimato
kaitos klausimus. Renginys surengtas bendradarbiaujant su Švedijos institutu, Švedijos
ambasada Lietuvoje bei Lietuvos užsienio reikalų ministerija;
Prisidėta organizuojant tarptautinę konferenciją „Vilnius Security Forum 2019“.
RESC atstovai taip pat buvo šios konferencijos dalyviai ir pranešėjai;
Bendradarbiaujant su VU TSPMI, Lietuvos krašto apsaugos ministerija bei Konrado
Adenauerio fondu suorganizuota konferencija „15 Lietuvos narystės NATO metų“,
pritraukusi įvairių Rytų Partnerystės šalių saugumo ekspertų;
Organizuotas renginių ciklas, skirtas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams,
kurių metu buvo organizuotos diskusijos su visais kandidatais, siekiančiais Prezidento
posto. Visi kandidatai turėjo galimybę pristatyti savo rinkimines programas bei
svarbiausias užsienio politikos ir nacionalinio saugumo idėjas.
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Mokslinė ir analitinė veikla.
Parengtos kelios studijos ir keliolika publikacijų, tarp jų:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andriaus Prochorenko ir Justino Kulio „Pooling the Expertise to Develop an Early
Warning System to Counter Hybrid Threats“;
Dariaus Žeruolio, Dovilės Jakniūnaitės, Dovilės Šukytės ir Lino Kojalos „Contribution
to the review of EaP policy: ways of strengthening and supporting integration of
DCFTA countries into the single market of the European Union“;
Simono Klimanskio, Justino Kulio, Andriaus Prochorenko ir Vladimiro Laučiaus „15
years of Lithuania in NATO“;
Dovilės Šukytės „Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA
and SME Strategy Implementation“;
Andriaus Prochorenko „2nd Young Leaders Meeting in Vilnius, Lithuania“;
Konstantino Andrijausko „The Dragon and the Knight: China‘s Growing Presence in
Lithuania“;
Autoriaus kolektyvo straipsnių rinkinys „Putino Rusija“;
Linas Kojala, Tomas Janeliūnas, External forces and Russian foreign policy: Simulation
of identity narratives inside Putin’s regime. International Journal: Canada’s Journal of
Global Policy Analysis. Vol 74, Issue 2, 2019.
Išleistas metinis tarptautinis leidinys „Lithuanian Foreign Policy Review“ (vyr. red.
Linas Kojala), tarp kurio autorių – žymiausi britų, amerikiečių ir kitų šalių ekspertai.
Išskirtinis pokalbis leidinyje ir su Lietuvos Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda.

Lietuvos visuomenės informuotumo apie užsienio politikos procesus didinimas.
•
•

III.

Tęstos tradicinės apvaliojo stalo diskusijos, į kurias kviesti Lietuvos institucijų
atstovai, politikai, akademikai aktualioms temoms aptarti. Per metus jų įvyko per 50;
Reguliariai rengtos publikacijos ir komentarai įvairiuose Lietuvos naujienų portaluose,
taip pat TV ir radijo žiniasklaidos priemonėse.

Veiklos rodikliai
Siektina
reikšmė
2019 m.
12

Pasiekta
reikšmė
2019 m.
12

1 strateginio tikslo
Nacionalinių projektų vykdymo uždavinio
vertinimo rodikliai
1. Pateiktų paraiškų nacionaliniams projektams
skaičius

Siektina
reikšmė
2019 m.
25

Pasiekta
reikšmė
2019 m.
27

1 strateginio tikslo
Tarptautinių projektų vykdymo uždavinio
vertinimo rodikliai
1. Pateiktų paraiškų tarptautiniams projektams
skaičius

Siektina
reikšmė
2019 m.
15

Pasiekta
reikšmė
2019 m.
22

1.

1 strateginio tikslo
Tęstinių projektų vykdymo uždavinio
vertinimo rodikliai
Įgyvendintų tęstinių projektų skaičius
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2 STRATEGINIS TIKSLAS – Finansinio tvarumo užtikrinimas

1.

2 strateginio tikslo
Finansinės būklės subalansavimo
ir esamų skolų grąžinimo uždavinio
vertinimo rodikliai
Finansinių įsipareigojimų dydis, Eur

2.

Nuolatinis finansavimas

Siektina
reikšmė
2019 m.

Pasiekta
reikšmė
2019 m.

0

0

Taip

Taip1

3 STRATEGINIS TIKSLAS – Mokslinės įstaigos statuso išsaugojimas

Siektina
reikšmė
2018 m.

Pasiekta
reikšmė
2019 m.

1.

3 strateginio tikslo
Mokslinius tyrimus vykdančios įstaigos
statuso išlaikymo uždavinio
vertinimo rodikliai
Mokslinius tyrimus vykdančios įstaigos statusas

Taip

Ne

1.

3 strateginio tikslo
Mokslinių tyrimų vykdymo uždavinio
vertinimo rodikliai
Atliktų mokslinių tyrimų skaičius

Siektina
reikšmė
2019 m.
1

Pasiekta
reikšmė
2019 m.
1

4 STRATEGINIS TIKSLAS – Kokybiškas mokslinės ir analitinės veiklos viešinimas,
partnerių paieška

4 strateginio tikslo
Bendradarbiavimo su akademinės bendruomenės
atstovais uždavinio
vertinimo rodikliai
1. Bendradarbiavimo su akademinės bendruomenės
atstovais projektų skaičius

1.

1

4 strateginio tikslo
Informavimo ir viešųjų ryšių uždavinio
vertinimo rodikliai
Žiniasklaidos priemonėse paskelbtų RESC
analitinių straipsnių, tyrimų ir kt. informacinių
projektų skaičius

Siektina
reikšmė
2019 m.

Pasiekta
reikšmė
2019 m.

10

14

Siektina
reikšmė
2019 m.
60

Pasiekta
reikšmė
2019 m.
93

Nuo 2020 m.
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IV.

RESC finansiniai rodikliai

RESC dalininkų kapitalas suformuotas iš steigėjų įnašų ir yra lygus 0,58 EUR. Vilniaus
universiteto įnašas lygus 0.29 EUR, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos – 0.29
EUR. Kapitalas padalintas į 2 dalis, kurių kiekviena suteikia vieno balso teisę balsuojant VšĮ „Rytų
Europos studijų centras“ dalininkų visuotiniame susirinkime. Ataskaitiniais metais dalininkai ir
dalininkų įnašai nepakito.
V.

Direktoriaus veiklos vertinimas

Pagal organizacijos įstatus RESC direktorius yra atsakingas už institucijos tikslų ir
uždavinių įgyvendinimą.
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