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finansavimo modelis

2016 m.



Projektų finansavimo statistika2

2014
2420 
projektų 

14 374 825 €

2015
2098 
projektai

14 378 266 €

2016
numatyta apie

15 000 000 €

http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/statistika
http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/statistika


Projektų finansavimo modelis3

Kultūros rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuojami

Kultūros ir meno sričių 
projektai 5 794 490 €Programų projektai 

9 540 670 €



2016 m. naujos programos4

Atminties 
institucijos

• pareiškėjai – archyvai, bibliotekos ir muziejai ar įstaigos ir asociacijos, kurių 
steigimo dokumentuose numatyta tokia veikla, gali dalyvauti tik 
konkursuose programoms.

• veiklos - kultūros vertybių įsigijimas, restauravimas, inovatyvių paslaugų 
taikymas, bendradarbiavimas, kultūros vertybių sklaida.

Kultūros 
paveldas

• numatyti specialieji reikalavimai veiklai „Apsaugos techninių priemonių 
įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti 
juos ir juose esančias kultūros vertybes.“

Humanitarinė 
literatūra

• kultūrologinės, filosofinės,  politologinės ir literatūros, nepatenkančios į 
konkrečias kultūros ir meno sritis, leidybai ir vertimams. 

Kvalifikacijos 
kėlimas

• kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimui siekiant didinti kultūros paslaugų 
ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei. 



2016 m. atnaujintos programos5

Kultūros 
edukacija

• sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo 
kūrybinį potencialą;

• aktyviai ir prasmingai dalyvauti kultūroje;

• gilinti žinias apie kultūros ir meno procesus.

Lietuvoje 
rengiami tęstiniai 

tarptautiniai 
meno renginiai

• tik kultūros ministro įsakymu „Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių 
meno renginių 2016–2018 metais sąrašo patvirtinimo“ patvirtintiems 
projektams.

Lietuvoje 
rengiami 

tarptautiniai 
muzikos atlikimo 
meno konkursai

• tik programos apraše patvirtintiems tarptautiniams muzikos atlikimo meno 
konkursams: Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų, Virgilijaus 
Noreikos vokalistų, Jaschos Heifetzo smuikininkų, Stasio Vainiūno pianistų 
ir kamerinių ansamblių, Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų.



Paraiškų teikimas6

KVIETIMAS

skelbiamas

www.ltkt.lt

PAREIŠKĖJAI

• juridiniai asmenys, 
registruoti ES 
valstybėje (išskyrus 
ministerijas ir 
savivaldybių 
administracijas)

• fiziniai asmenys gali 
teikti tik paraiškas 
dėl stipendijų

DOKUMENTAI

• kultūros ir meno srities 
ar programos paraiška

• projekto sąmata 

• papildomi dokumentai

• el. paraiškos kopija 
skaitmeninėje 
laikmenoje

ATMINTINĖ

pareiškėjams

www.ltkt.lt

http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai
http://www.ltkt.lt/naujienos


Paraiškos forma7

Paraiškos teikėjas atsako už projekto priskyrimą sričiai, programai ar jos finansuojamai 
veiklai bei kitos paraiškoje pateikiamos informacijos teisingumą. 

http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/dokumentu-formos
http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/dokumentu-formos
http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/dokumentu-formos
http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/dokumentu-formos


Projektų finansavimo sąlygos8

Kultūros rėmimo fondo lėšomis projektai finansuojami dalinai

 muzikos ir literatūros kūrinių leidybai iš fondo - 70%, vykdytojų ar rėmėjų – 30%

 programų finansavimo sąlygose numatomas kitas finansavimo intensyvumas

Fondas
80%

Vykdytojai, rėmėjai
20%

Kiti
20%



Projektų finansavimo sąlygos:9

programa „Lietuvos kultūros ir meno pristatymas 
užsienyje“

• kultūros ir/arba meno renginius organizuojantys 
juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų 
tarptautinių kultūros ir meno projektų organizavimo 
patirtį. 

Galimi pareiškėjai

• 1 veikla - prašoma suma ne mažiau 8 000 EUR. 
Finansavimo intensyvumas iki 60 %

• 2 veikla - prašoma suma ne mažiau 8 000 EUR. 
Finansavimo intensyvumas iki 60 %

• 3 veikla – finansavimo intensyvumas iki 80 %

Finansavimo 
intensyvumas

• kultūros ir kūrybinių industrijų projektai

• mėgėjų veikla

• leidybos projektai                                                                             
* jei jie nėra kultūros ir meno pristatymo užsienyje projekto 
dalis

Nefinansuojamos 
veiklos

• 1 ir 2 veiklos - susitarimas su užsienio partneriu, ne mažiau 
kaip 40 % projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų iš kitų 
finansavimo šaltinių (išskyrus veiklą 3)

• paraiška gali apimti tik vieną projektą – renginį, renginių 
ciklą

Kitos sąlygos



Projektų vertinimas: 0-100 balų10

projekto vadovo
patirtis, kvalifikacija ir

kiti žmogiškieji
ištekliai

rėmėjų
įsipareigojimai

sąmatos
tikslingumas ir

pagrįstumas

meninė ir
kultūrinė vertė

0-50

0-10

0-10

0-10

0-80
kriterijai

0-20
prioritetai

0-100

0-5

Projektams, kurie yra įtraukti į KM įgyvendinamas 
tarptautinio bendradarbiavimo programas. 2016 m. 
prioritetai – bendradarbiavimas su Baltijos jūros regiono 
valstybėmis, vystomasis bendradarbiavimas* kultūros 
srityje su Ukraina, kultūros ir meno pristatymas trečiose 
šalyse (Izraelyje, Kinijoje) 

Projektams, kuriuos inicijuoja arba 
kurie yra vykdomi bendradarbiaujant 
su kultūros atašė

Projektams, kuriuos inicijuoja 
arba vykdo tarptautinę patirtį 
turintys Lietuvos projektų 
vykdytojai (kultūros ir meno 
įstaigos) 

0-10

0-5

0-5



Projektų vertinimas: kultūros ir 
meno sritis 0-100 balų

11

0-40

projektu skatinama 
partnerystė ir 
bendradarbiavimas 

rėmėjų 
įsipareigojimai 

projekto vadovo 
patirtis, kvalifikacija ir 
kiti žmogiškieji 
ištekliai

sąmatos 
tikslingumas ir 
pagrįstumas 

meninė ir 
kultūrinė vertė

0-400-70
kriterijai

0-30
pasirinktas

prioritetas

0-100
vaikų ir jaunimo 

kultūrinis ugdymas

kultūros tapatumas, 
lietuvių kalbos 
gyvybingumo 
išsaugojimas

kultūros produktų ir 
paslaugų inovacijos

kultūros 
prieinamumo 

didinimas visoms 
amžiaus ir 

socialinėms grupėms

kultūra regionuose

0-30



Pareiškėjai gali teikti prašymą dėl projekto 
vertinimo sudėtinio balo. 

Projektų vertinimas ir sprendimai12

Paskelbus rezultatus pareiškėjai, kurių 
projektams skirtas finansavimas pasirašo 
sutartį ir pateikia patikslintą sąmatą.

Taryba, atsižvelgusi į ekspertų vertinimus ir 
rekomendacijas, priima sprendimus dėl projektų 
finansavimo. 

Finansavimas gali būti skiriamas projektui ekspertų 
įvertintam 55-100 balų.

Ekspertų darbo grupės posėdyje sudaromas 
rekomenduojamų finansuoti projektų sąrašas.

Ekspertai, atrinkti viešojo konkurso būdu ir atsitiktine 
tvarka, projektus vertina individualiai. 



2016 m. konkursų kalendorius13

Kvietimo
etapas

Konkurso
pradžia

Administracinė
patikra

Ekspertų 
vertinimas

Tarybos 
sprendimai

I 2015 rugsėjis-spalis 4-5 savaitės 4-5 savaitės 2016 sausis-vasaris

II 2016 vasaris-kovas 3-4 savaitės 3-4 savaitės 2016 gegužė

Stipendijos
2015 spalis-lapkritis

2016 gegužė-birželis
4-5 savaitės 4-5 savaitės

2016 vasaris

2016 liepa



Paraiškoje svarbu:14

 Prieš rengiant paraišką svarbu susipažinti su projektų
teikimo Gairėmis bei programų finansavimo sąlygomis.

 Projekto idėja turi būti originali ir inovatyvi, pristatyta
aiškiai ir tiksliai.

 Projektas turi atitikti srities ar programos tikslus.

 Sąmata turi būti pagrįsta, rinkos kainas atitinkančios
lėšos numatytos tikslingai.

 Minimalus projekto biudžetas – ne mažiau 2500 EUR,
prašoma suma – 2000 EUR.
Muzikos ir literatūros kūrinių leidybai – 1750 EUR.

http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/2016-m-gaires


Paraiškoje svarbu:15

 Administravimo išlaidos viešojo sektoriaus subjektams ir pelno
siekiantiems juridiniams asmenims – tik ryšio paslaugų ir
kanceliarinių prekių išlaidos iki 20% projekto biudžeto.

 Privalomi papildomi dokumentai: projekto vadovo CV,
dokumentai apie suteiktą paramą, paraiškos kopija laikmenoje.

 Teikiant konkursui leidybos projektą, prie paraiškos būtina
pridėti planuojamo išleisti leidinio ištrauką. Jeigu kūrinys bus
verčiamas iš užsienio kalbos, tai būtina pateikti 3-4 psl.
vertimo į lietuvių kalbą ištrauką.

 Paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas
dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo
negalimas, išskyrus aritmetinių klaidų taisymą.



Dėkojame už dėmesį!

Daugiau informacijos: www.ltkt.lt

info@ltkt.lt

http://www.ltkt.lt/
mailto:info@ltkt.lt

