
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 , el. p  adresas)

PROGRAMOS PROJEKTO

(tikslus pavadinimas)

FINANS  KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS PARAIŠKA 

Paraiškos Nr. _______________

(vardas, pavardė, telefono r., el. p  adresas)

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

Paraiška gauta 
20__ m._____________  mėn.  ___ d.

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

(valstyb , miestas)

1. . 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

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

Programa:  

Kultūros ar meno sritis:

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS

1.1. Juridinio asmens vadovas:

1.2. Projekto vadovas  



2. .  
 

(ne daugiau 5000 simbolių)
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Patvirtinu, kad r  pateikta informa ija ra tiksli ir teisinga, projekto v kd tojas nėra bankrutav s ar bankrutuojantis, 
reorgani uojamas ar likviduojamas, jo veikla nėra sustabd ta, s skaitos nėra areštuotos. Paraiška tai pa iai projekto veiklai ir jos išlaidoms 
finansuoti teikiama tik pagal vien  kvietime paskelbt  kultūros ar meno srit  ar program . Kultūros rėmimo fondo lėšų nėra prašoma 
projektų tapa ioms veiklų išlaidoms padengti, kurioms g vendinti buvo skirtos lėšos iš kitų šaltinių (valst bės, savivald bių ar uropos 

jungos lėšų). Prašoma lėšų suma ra ra ionaliai paskai iuota ir reikalinga projektui g vendinti. 
sipareigoju tinkamai atsiskait ti su projekte nurod tais autoriais, prekių ir paslaugų teikėjais. 
sipareigoju nustat ta tvarka atsiskait ti u  projekto v kd m . 

 anks iau gautas valst bės biud eto lėšas esu tinkamai atsiskait s.
  r       r   n   

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.

. .

(para as)

(projekto vadovo vardas, pavard )

( ridinio asmens vyr. b alterio (finansininko) vardas, pavard ) 

(juridinio asmens vadovo vardas, pavardė)

(para as)

(para as)

Informacijai netilpus, pridėkite papildomą lapą.

.           

0                
Pastaba: Jei partnerių, rėmėjų indėlis yra suteiktas, privaloma pridėti tai įrodančius dokumentus.



PRIDEDAMA:
Privalomi dokumentai
1.1. Nustat tos formos projekto s mata (Kultūros rėmimo fondo lėšomis programos projekto paraiškos priedas)  
1.2. aisvos formos projekto vadovo r   r   
1.3. inansavimo s l gose nustat ti reikalaujami pateikti priedai (pav d iui, planuojamo išleisti leidinio ištrauka

 Kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišk .
 Periodinės spaudos ir urnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju, ietuvos kultūros tar bos pirmininko nustat tos formos 
deklara ija apie de minimis pagalb  bei susijusius asmenis. 
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