
Strateginis tarptautinių renginių finansavimas



Programos tikslas

užtikrinti tvarų Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių,
kurių tikslas - Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir
populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir
užsienio šalių meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros /
meno raidą Lietuvoje, finansavimą.
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Atrankos kriterijai

1. 2016 – 2018 metais įgyvendinto renginio apžvalga ir (savi)analizė (0–15 balų) 

2. numatomos renginio programos kultūrinė, meninė kokybė, išsikelti meniniai ir 
(ar) kūrybiniai iššūkiai (0–20 balų)

3. numatomas renginio prieinamumo didinimas (0–15 balų)

4. numatomos renginio edukacinės veiklos (0–10 balų)

5. numatoma renginio viešinimo strategija (0–10 balų)

6. numatoma renginio sukuriama pridėtinė vertė (socialinė, ekonominė) (0–10 
balų)

7. numatoma renginio vadyba (komanda, jos kompetencijos, numatomas 
bendradarbiavimas, planuojamų veiklų kalendorius) (0–10 balų) 

8. renginio biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų)
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Vertinimas

Renginių atranka 3 metams:
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Paraiška
Atrinktų renginių 

paskelbimas

Ekspertų iš užsienio ir 
Lietuvos vertimas dėl 

renginių atrankos

Atrenkami gali būti renginiai, kurių paraiškos įvertintos ne mažiau kaip 75,00 balų.

Tarybos sprendimas rugpjūtį.



Galimi pareiškėjai

Atrankoje turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikoje registruoti 
juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir 
savivaldybių administracijas.

Renginys turi atitikti šiuos reikalavimus:

• Lietuvoje rengiamas tarptautinis meno renginys, 2010–2018 
metų laikotarpiu įgyvendintas ne mažiau nei 3 kartus;

• renginio veiklos atstovauja vienai ar kelioms kultūros ir meno 
sritims, išskyrus kiną.
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Paraiškų teikimo tvarka

Neribotas paraiškų skaičius

Paraiškos teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis

renginiai@ltkt.lt

2018 m. birželio 1 d. – 2018 m. birželio 29 d. 23.59 val.

Teikiami dokumentai:

• lydraštis

• paraiška

• renginio biudžeto ir finansų valdymo forma

• 2019-2021 m. renginio veiklų planas

• pagrindinių renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai

• partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos) 

• kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką 
(pvz. vaizdinė medžiaga, papildanti pateiktos paraiškos turinį ir kt.)
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Sąlygos atrinktų renginių projektų 
vykdytojams

• buhalteris (finansininkas)

• atskira banko sąskaita

• viešinimo planas
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Finansavimo modelis

90% + 10% = 100%

10%:

• išlaidų kompensavimas

• sąskaitų apmokėjimas

Dėl finansavimo skyrimo paraiškos teikiamos kiekvienų metų III ketvirtį.
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Ačiū už dėmesį!


