
Kultūros rėmimo fondo lėšomis 
finansuojamų projektų teikimo gairių 
24 priedas

 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo programos projekto paraiškos forma

(juridinio asmens pavadinimas)

(juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas)

(juridinio asmens adresas, telefono numeris, el. p. adresas)

PROGRAMOS PROJEKTO

(tikslus pavadinimas)

FINANSUOJAMO KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS PARAIŠKA 

Paraiškos Nr. Pr (6.3) _______________

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS

(vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

(vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Paraiška gauta 
2017 m._____________  mėn.  ___ d.

1.1. Juridinio asmens vadovas:

1.2. Projekto vadovas 
(kontaktinis asmuo):

Programa:  

Kultūros ar meno sritis:

(festivalis, paroda, knygos leidyba, seminaras, koncertas ir pan.)

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

(valstybė, miestas)

2.2. Projekto įgyvendinimo 
vieta:

2.1. Projekto įgyvendinimo 
forma (festivalis, paroda, 
knygos leidyba, seminaras, 
koncertas ir pan.):



2.3. Trumpas projekto 
pristatymas (projekto 
aktualumas, kultūrinė ir 
meninė vertė, tikslinė 
auditorija):

(ne daugiau 5000 simbolių)

2.4. Projekto tikslas 
(siekiamas rezultatas):



2.6.1. Projekto pradžios 
data:

2.6.2. Projekto 
uždavinius 
įgyvendinančių veiklų 
kalendorius:

2.5. Projekto uždaviniai 
(veiklos, priemonės ir 
metodai tikslui pasiekti):

2.6.3. Projekto pabaigos 
data:

2.7. Numatomi dalyviai 
(atlikėjai, lektoriai, 
vertėjai, autoriai ir kt.):

2.6. Projekto įgyvendinimo laikotarpis



2.8. Renginys/leidinys (jeigu 
numatyta pagal projekto pobūdį):

Mokamas  Nemokamas          Dar nežinoma 

2.9. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis (finansinis, dalykinis ir pan.): Pastaba: 
Jei partnerių, rėmėjų indėlis yra suteiktas, privaloma pridėti tai įrodančius dokumentus.

Nr. Projekto partnerio, rėmėjo pavadinimas Suma Suteikta Laukiama
atsakymoEUR

2.9.1

2.9.2

2.9.3

2.9.4

2.9.5

3. JURIDINIO ASMENS PATIRTIS ĮGYVENDINANT PANAŠAUS POBŪDŽIO PROJEKTUS (nurodyti iki trijų pagrindinių):

Nr. Projekto pavadinimas Metai Projekto biudžetas 
EUR

3.1

3.2

3.3

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, projekto vykdytojas nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, reorganizuojamas ar 
likviduojamas, jo veikla nėra sustabdyta, sąskaitos nėra areštuotos. Paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti teikiama tik 
pagal vieną kvietime paskelbtą kultūros ar meno sritį ar programą. Kultūros rėmimo fondo lėšų nėra prašoma projektų tapačioms veiklų 
išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšos, taip pat projektų tapačioms veiklų 
išlaidoms padengti, kurioms buvo skirtos lėšos iš kitų šaltinių (valstybės, savivaldybių ar Europos Sąjungos lėšų). Prašoma lėšų suma yra 
racionaliai paskaičiuota ir reikalinga projektui įgyvendinti. 
Įsipareigoju tinkamai atsiskaityti su projekte nurodytais autoriais, prekių ir paslaugų teikėjais. 
Įsipareigoju nustatyta tvarka atsiskaityti už projekto įvykdymą. 
Už anksčiau gautas valstybės biudžeto lėšas esu tinkamai atsiskaitęs.
Patvirtinu, kad su visomis konkurso sąlygomis, nurodytomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse ir 
kvietime, esu susipažinęs, jos man yra aiškios ir suprantamos, su jomis sutinku.

A.V.

(parašas)

(projekto vadovo vardas, pavardė)

(juridinio asmens vyr. buhalterio (finansininko) vardas, pavardė) 

(juridinio asmens vadovo vardas, pavardė)

(parašas)

(parašas)

Informacijai netilpus, pridėkite papildomą lapą.



PRIDEDAMA:
1. Privalomi dokumentai:

1.1. Nustatytos formos programos projekto sąmata (Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo programos projekto
paraiškos priedas);
1.2. Laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;
1.3. Finansavimo sąlygose nustatyti reikalaujami pateikti priedai (pavyzdžiui, kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose,
planuojamo išleisti leidinio ištrauka, restauratorių išvados (jų kopijos);

2. Kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.
3. Periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju, Lietuvos kultūros tarybos pirmininko nustatytos formos

deklaracija apie de minimis pagalbą bei susijusius asmenis.
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