
2018 m. projektų teikimo gairės



Taryba (nauja kadencija)1

─ Daina Urbanavičienė (Tarybos pirmininkė)

─ Vytautas Anužis (aktorius, pedagogas)

─ Ema Silvija Bojadžian (tautinių mažumų (bendrijų) atstovė

─ Virginijus Kinčinaitis (menotyrininkas, pedagogas)

─ Rimantas Kmita (rašytojas, vertėjas)

─ Agnė Narušytė (menotyrininkė)

─ Rolandas Palekas (architektas, pedagogas)

─ Ina Pukelytė (teatrologė)

─ Radvilė Racėnaitė (etnologė)

─ Skaidra Trilupaitytė (menotyrininkė)

─ Ingrida Veliutė (menotyrininkė, paminklosaugininkė)



Finansavimo modelis, LRKM2

KRF
17 179 000 €

10%

Likę LRKM 
asignavimai

162 288 000 €
90%



Finansavimo modelis, 20173

Kultūros ir meno 
sritys

5 670 020 €

Kultūros 
programos

11 165 400 €



Finansavimo modelis, 20184

Strateginis 
finansavimas
3 374 000 €

Laisvieji (sričių ir 
stipendijų) 
konkursai

7 285 300 €

Programinis 
finansavimas
6 169 700 €

Ekspertinis 
vertinimas
350 000 €



Strateginis finansavimas (I)5

─ Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai 
kultūros ir meno renginiai;

─ Tęstiniai mėgėjų meno renginiai;

─ Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų 
įgyvendinimas;

─ ...



Strateginis finansavimas (II)6

─ Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių 
programų įgyvendinimas:

─ 1 200 000 EUR;

─ Viena paraiška;

─ Iki 60 proc. administravimo išlaidoms;

─ LKT partneris/ambasadorius. 



Laisvieji konkursai (I)7

─ Kultūros ir meno sritys:

─ Apie 5,8 mln. EUR

─ Individualios ir edukacinės stipendijos:

─ 1,5 mln. EUR



Laisvieji konkursai (II)8

─ Opera ir muzikinis teatras  muzika;

─ Lėlių teatras  teatras;

─ Kino sklaida  Lietuvos kino centras;

─ Profesionalios kūrybos sklaida užsienyje  Sklaida 
užsienyje



Programinis finansavimas9

─ Kultūros edukacija, vaikų ir jaunimo kultūra ir 
leidyba  ugdymas kultūra;

─ KKI programų kūrimas  kultūros ir kūrybinės 
industrijos;

─ Kūrybiška vietokūra, mažosios kultūros sostinės 
mėgėjų menas;

─ Užsienio lietuvių bendruomenės  „Globalios 
Lietuvos“ idėjos ir sklaida



Kaip vertinama? (I)10

─ Ekspertų bazė, kurioje beveik 200 ekspertų:

─ Iki 350 000 EUR;

─ III kadencija – nuo 2018 m. 

─ Sudaromos ekspertinio vertinimo grupės (3, 5
arba 7 ekspertai);

─ Suformuojamos rekomendacijos Tarybai;

─ Taryba priima galutinius sprendimus



Kaip vertinama? (II)11

─ Vertinimo prioritetai ir kriterijai:

─ Sričių konkursuose prioriteto svoris  iki 20 
balų;

─ Projekto vadovo kriterijus  projekto 
vadybos (komanda, papildomų lėšų 
pritraukimas, veiklų kalendorius) kriterijus;

─ Programose – specifiniai ir atitinkantys
finansavimo tikslus



Kaip įgyvendinama?12

─ Sutarčių pasirašymui – 90 darbo dienų;

─ Sutarties keitimai – iki projekto įgyvendinimo 
pabaigos;

─ LKT logotipas – visur, visaip ir visada;

─ LKT stebi ir analizuoja (nebūtinai kontroliuoja)



Teikiant paraišką13

─ Atidžiai perskaityti ir įsigilinti į Gaires, 
finansavimo sąlygas bei vertinimo prioritetus 
ir kriterijus;

─ Pridėti visus reikiamus dokumentus, ištraukas ir 
vizualizacijas;

─ Pagrįsti pasirinktą sričių projektų vertinimo 
prioritetą;

─ Planuoti 10 proc. prisidėjimą prie projekto 
įgyvendinimo



Paraiškos ir sąmatos formos14



Kalendorius15

Etapas
Konkurso 

pradžia
Administracinė 

patikra
Ekspertinis 
vertinimas

Tarybos 
sprendimai

I
2017 m. 

rugsėjis
4 savaitės 4-5 savaitės

2017 m. 
gruodis

II
2018 m. 
vasaris

4 savaitės 4-5 savaitės
2018 m. 
birželis

Stipendijos

2017 m. 
rugsėjis; 
2018 m. 

sausis ir 
gegužė

4 savaitės 4-5 savaitės
9 savaitės po 

konkurso 
pabaigos




