
2017 m. projektų teikimo gairės



2014-2016 m. apžvalga1

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


Finansavimo modelis (I)2

Likę LRKM asignavimai
112 070 000 €

Kultūros rėmimo fondas
15 727 000 €



Finansavimo modelis (II)3

Kultūros programos
11 165 400 €

Kultūros ir meno sritys
5 670 020 €



Kas finansuojama? (I)4

Sričių konkursams – apie 5,6 mln. eurų

− Tarp scenos menų – lėlių teatro sritis;

− Finansuojamos ir Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio veiklos



Kas finansuojama? (II)5

Programų konkursams – apie 10 mln. eurų

− Mėgėjų meno iniciatyvos;

− Pasirengimas Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui;

− Asociacijų ir skėtinių organizacijų finansavimas;

− Rezidencijų ir kultūros ir meno pristatymo 
užsienyje programoms – po 2 konkursus



Kas finansuojama? (III)6

Stipendijoms – 1,1 mln. eurų

− Individualių stipendijų konkursas

− Edukacinių stipendijoms – 3 konkursai

− Dėl vardinių stipendijų – prašymas LRKM



Kaip administruojama?7

− Administracinei patikrai iki 20 darbo dienų;

− Sprendimai dėl finansavimo per 70 darbo dienų;

− Bandomoji LKT IS versija – 2 programoms;



Kaip vertinama?8

− Ekspertų bazė, kurioje beveik 200 ekspertų;

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

− Vertinimo kriterijai ir prioritetai – paskelbti ir 
prieinami;

− Suformuojamos rekomendacijos Tarybai;

− Taryba priima galutinius sprendimus



Kokia informacija pateikiama? 9

− Kriterijų ir prioritetų balų vidurkiai;

− Konsoliduotas ekspertų darbo grupės 
argumentas dėl skiriamos lėšų sumos;

− Jeigu Taryba ekspertų rekomendacijoms 
nepritaria – pateikiami ir Tarybos projektui skirti 
balai bei komentaras dėl lėšų sumos 



Kaip įgyvendinama?10

− Sutarčių pasirašymui – 90 darbo dienų;

− Sutarties keitimai – iki projekto įgyvendinimo 
pabaigos (pasikeitus pavadinimui ir/ar vadovui –
būtina informuoti LKT per 5 darbo dienas);

− 50 proc. pokyčio tarp finansavimo eilučių reikalavimo -
nebėra;

− Administracinės išlaidos – ir pelno siekiantiems 
bei viešojo sektoriaus subjektams;

− LKT ir LRKM logotipų naudojimas – visur ir visada



Teikiant paraišką11

− Atidžiai perskaityti ir įsigilinti į Gaires, 
srities/programos finansavimo sąlygas bei 
vertinimo prioritetus ir kriterijus;

− Atidžiai užpildyti paraiškos ir sąmatos formas;

− Pridėti visus reikiamus dokumentus, ištraukas ir 
vizualizacijas;

− Pagrįsti pasirinktą sričių projektų vertinimo 
prioritetą;

− Planuoti 20 proc. prisidėjimą prie projekto 
įgyvendinimo



2017 m. kalendorius12

Etapas
Konkurso 

pradžia
Administracinė 

patikra
Ekspertinis 
vertinimas

Tarybos 
sprendimai

I
2016 m. 

rugsėjis-spalis
4 savaitės 4-5 savaites

2016 m. gruodis –
2017 m. sausis

II
2017 m.

vasaris-kovas
4 savaitės 4-5 savaites 2017 m. birželis-

liepa

Stipendijos

2016 m. 
rugsėjis;

2017 m. sausis
ir gegužė

4 savaitės
4-5 savaitės

9 savaitės po 
konkurso pabaigos




