
2015 m. finansavimo modelio 

pristatymas

2014 m. spalis-lapkritis



Paraiškos gali būti teikiamos 2

Kultūros ir 

meno 

sritims

25 mln. Lt

Kultūros 

programoms

25 mln. Lt



Pakeitimai KRF lėšomis 

finansuojamų projektų teikimo 

gairėse yra suderinti su

3

2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 1407/2013 

„Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 107 ir 108 straipsnių taikymo de 

minimis pagalbai“

2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 651/2014
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Visa projekto įgyvendinimui reikalinga suma- ne mažiau kaip 8632 Lt/2500
EUR.

Mažiausia iš KRF prašoma suma – 6905,60 Lt/2000 EUR.

Muzikos ir literatūros kūrinių leidybai - 6042,40 Lt/1750 EUR.

Svarbu: periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo

atveju projekto vykdytojas kartu su paraiška turi pateikti Tarybos pirmininko

nustatytos formos deklaraciją apie de minimis pagalbą bei susijusius asmenis.
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Fondas finansuoja iki 80% projekto įgyvendinimui reikalingos sumos,

jei Finansavimo sąlygose nenumatyta kitaip.

Muzikos ir literatūros kūrinių leidybai, įskaitant jų vertimą, kūrinių

rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą, skaitmeninimą - iki 70%

projekto įgyvendinimui reikalingos sumos, jei Finansavimo sąlygose

nenumatyta kitaip.

Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip 20% projekto

vykdymui reikalingų lėšų (muzikos ir literatūros kūrinių leidybos,

vertimo, kūrinių rašymo, redagavimo, gamybos, platinimo,

skaitmeninimo atveju - ne mažiau kaip 30%) būtų padengta iš savo

ar rėmėjų (partnerių) lėšų.

Svarbu: viešojo sektoriaus subjektai negali nurodyti savo lėšų ar

valstybės biudžeto lėšų kaip rėmėjų (partnerių) indėlio.



Galimi pareiškėjai6

Juridiniai asmenys (išskyrus ministerijas ir savivaldybių 
administracijas)

Fiziniai asmenys gali teikti paraiškas valstybės stipendijoms 
kultūros ir meno kūrėjams
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8 Gairių punktas. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, registruoti

vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių

narių, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių

administracijas (bei išskyrus atvejus, kai finansavimo sąlygose

nustatyti kitokie reikalavimai).

Finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar

įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje.



Kultūros ir meno sritys 8

1. Architektūra ir dizainas

2. Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas)

3. Scenos menai (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)

4. Muzika

5. Literatūra

6. Kinas

7. Etninė kultūra ir tautodailė

8. Mėgėjų menas

9. Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai)

10. Kultūros paveldas

11. Tarpsritiniai projektai



Programos (17 programų)9

1. Vaikams ir jaunimui skirti kultūros ir kultūrinės edukacijos 

projektai, renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas

2. Skaitymo skatinimo iniciatyvos

3. Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra 

4. Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai

5. Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

6. Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas 
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7. Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir gerovei skatinimas

8. Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje

9. Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas ES programos
„Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“

10. Nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje

11. Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai kultūros ir meno renginiai

12. Lietuvoje rengiami tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiai
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13. Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai

14. Užsienio menininkų rezidencijos Lietuvoje

15. Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida

16. Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo

projektai

17. Kilnojamųjų kultūros vertybių prieinamumo vartotojams

(lankytojams) didinimo projektai



Vertinimo sistema kultūros ir 

meno sričių projektams
12

5 prioritetai 

(0-30)

5 kriterijai 

(0-70) 100 balų



5 prioritetai
13

Paraiškos teikėjas pasirenka ne daugiau 3

Kultūra 

regionuose 

(0-10 balų)

Vaikų ir 

jaunimo 

kultūrinis 

ugdymas (0-

10 balų)

Kultūros 

prieinamumo 

didinimas 

visoms amžiaus 

ir socialinėms 

grupėms (0-10 

balų)

Kultūros 

produktų ir 

paslaugų 

inovacijos (0-

10 balų)

Kultūros 

tapatumas, 

lietuvių kalbos 

gyvybingumo 

išsaugojimas (0-

10 balų)

30 balų



5 kriterijai14

7

Projekto rėmėjų 

įsipareigojimai 

(0-5)

Projekto 

sąmatos 

tikslingumas ir 

pagrįstumas 

(0-10)

Projekto meninė ir 

kultūrinė vertė (0-

40)

Projekto vadovo 

patirtis, 

kvalifikacija ir 

kiti žmogiškieji 

ištekliai (0-10)

Partnerystės ir 

bendradarbiavimo 

tarp skirtingų 

sektorių ir institucijų 

skatinimas (0-5)

70 balų



15 Vertinimo sistema kultūros programoms

Specialieji 
prioritetai

Vertinimo 
kriterijai

Programos 
finansavimo 
sąlygos
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Finansavimas gali būti skiriamas tik projektams, 

surinkusiems ne mažiau nei 50 balų.
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Paraiškas vertina kultūros ir meno sričių ar programų ekspertai, kurie

atrenkami viešo konkurso būdu.

Ekspertai – tai specialistai, turintys atitinkamos kultūros ir meno srities

darbinės, mokymo ar vertinimo patirties bei specialiųjų tos srities

žinių, įgūdžių ir kompetencijos; išmanantys ir sekantys Lietuvos

kultūros ir meno tendencijas bei prioritetus, turintys nepriekaištingą

reputaciją.
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15.2. Gairių punktas. Projekto įgyvendinimo pabaiga turi būti ne
vėlesnė nei sutarties sudarymo metų gruodžio 31 d. Jei projektas
faktiškai įgyvendinamas vėliau nei gruodžio 31 d., jis yra skaidomas į
etapus. Vieno etapo trukmė negali būti ilgesnė nei kalendoriniai metai.

Tokiu atveju sutartyje yra nurodomi lėšų skyrimo etapai.

87.1. Gairių punktas. Tarpinio atsiskaitymo metu projekto vykdytojas
pateikia atitinkamus dokumentus pagal finansavimo etapo metu gautą
lėšų sumą ir per tą laikotarpį pasiektus rezultatus (finansinė + rezultatų
ataskaita už etapą);

87.2. Gairių punktas. Galutinio atsiskaitymo metu pateikiami
atitinkami dokumentai pagal paskutinio finansavimo etapo metu
gautas lėšas ir per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį pasiektus
rezultatus (finansinė ataskaita už etapą + viso projekto rezultatų
ataskaita).

Projekto įgyvendinimo 

terminai ir atsiskaitymas
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Projekto įgyvendinimo ataskaitos (rezultatų+finansinė) pateikiamos ne

vėliau kaip per 10 darbo dienų, o jei teikiama nepriklausomo

auditoriaus išvada – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto

įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Atsiskaitymo už gautas 

lėšas terminai



Ilgalaikio materialiojo/nematerialiojo 

turto įsigijimas
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69 Gairių punktas. Prašomo dengti turto santykinė dalis visų projekto

išlaidų atžvilgiu turi būti ne daugiau nei 20%, jei finansavimo sąlygose

nenustatyta kitaip.

Fondas dengia ne daugiau nei 80% turto vertės, jei finansavimo

sąlygose nenustatyta kitaip.

Tokiu atveju pateikiamas argumentuotas aiškinamasis raštas dėl tokių

išlaidų tiesioginės sąsajos su projektu.
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70 Gairių punktas. Jei finansuojamo projekto pobūdis yra leidinio

leidyba, projekto vykdytojas turi skirti 66 leidinio egzempliorius

apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms bei Lietuvos aklųjų

bibliotekai.



Projekto vykdytojas gali ne vėliau 

kaip prieš 10 d. d. iki projekto

įgyvendinimo pabaigos (nurodytos 

sutartyje) pateikti prašymą dėl:

22

77.1. Gairių punktas. Projekto pavadinimo keitimo;

77.2. Gairių punktas. Įgyvendinimo laikotarpio keitimo;

77.3. Gairių punktas. Sąmatos keitimo, kai projekto įgyvendinimo 

metu faktinių išlaidų pokytis pagal atskiras sąmatos eilutes yra 

daugiau nei 50%;

77.4. Gairių punktas. Sąmatos keitimo, kai keičiasi sąmatos 

straipsniuose nurodytų išlaidų paskirtis.



Dažniausios klaidos paraiškos 

pildyme

23

1. Problema: pasirenkama programa/kultūros ir meno sritis, kuriai šiuo metu

konkursas nepaskelbtas

Rezultatas: paraiška yra nesvarstoma

Išeitis: atidžiai skaityti skelbimą



Dažniausios klaidos paraiškos 

pildyme
24

2. Problema: pateikta paraiška neatitinka programos finansavimo

sąlygose nustatytų reikalavimų. Pvz., paraišką programai „Lietuvoje

rengiami tęstiniai tarptautiniai kultūros ir meno renginiai“ pateikia

projekto vykdytojas, kuris nėra LR kultūros ministro 2012 m. liepos

23 d. įsakymu Nr. ĮV-530 patvirtintų renginių organizatorius

Rezultatas: paraiška yra nesvarstoma

Išeitis: atidžiai skaityti programų finansavimo sąlygas



Dažniausios klaidos paraiškos 

pildyme
25

3. Problema: a) Su paraiškos dokumentais teikiamame CD kiekvienas

paraiškos lapas pateikiamas atskirame faile

b) Elektroninė paraiškos dokumentų versija skiriasi nuo popierinės

versijos, pvz. neįkeltas projekto vadovo CV; pridėti kiti papildomi

dokumentai, kurių nėra popieriniame variante

Rezultatas: a) elektroninę versiją sudaro daugybė atskirų dokumentų;

b) neatitikimų taisymas užtrunka laiko ir atsiliepia ekspertų darbui. Tai

yra didelė apkrova administracijai ir ekspertams

Išeitis: visus dokumentus pateikti viename faile (PDF formatu).

Atidžiai patikrinti, jog popierinis paraiškos dokumentų variantas yra

identiškas tam, kas įkeliama į CD



Dažniausios klaidos paraiškos 

pildyme

26

4. Problema: projekto vykdymo laikotarpiu nurodoma tik renginio

data (pvz., viena- trys dienos)

Rezultatas: rengiant sutartį reikia teikti prašymą tikslinti projekto

vykdymo datas bei paaiškinti, jog projekto įgyvendinimo veiklos iš

tiesų prasideda ir baigiasi ne pačiu renginiu

Išeitis: atidžiau įsivertinti realias projekto vykdymo apimtis-

pateisinamos yra tik projekto vykdymo laikotarpiu patiriamos išlaidos



Dažniausios klaidos paraiškos 

pildyme
27

5. Problema: projekto tikslas - išleisti leidinį (grožinį, mokslinį,

publicistinį, meninį). Su paraiška nepateikiama leidinio ištrauka ar

būsimo leidinio planas

Rezultatas: ekspertams sunku įvertinti projekto turinį

Išvada: jei paraiška teikiama leidybinei veiklai finansuoti, reikia

pateikti planuojamo išleisti leidinio ištrauką



28 Rekomendacijos projektams

Projektas finansuojamas

Vykdyti 
didesnės 
apimties 
projektus

Stiprinti 
projektų 

motyvaciją ir 
turinį (geriausi 

projektai surinko  
70-75 balus)

Reali, pagrįsta 
sąmata



SVARBU
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Prašome prieš rengiant paraišką susipažinti su KRF

lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis bei

programų finansavimo sąlygomis. Šiuos dokumentus rasite

Tarybos internetinėje svetainėje

www.ltkt.lt

http://www.ltkt.lt/


Dėkui už dėmesį!
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www.ltkt.lt


