
Strateginis kultūros organizacijų finansavimas



Programos tikslas

stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie 
bendros šalies kultūros ar meno raidos formavimo ir Lietuvos kultūros 
tarybos strateginių krypčių, atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, veiklą.
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atrankos kriterijai bendradarbiavimas 

Lietuvos kultūros tarybos
strateginės kryptys



Atrankos kriterijai

1. organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė (0–25 balai)

2. kultūros prieinamumo didinimas (0–15 balų)

3. edukacinės veiklos (0–15 balų)

4. viešinimo strategija (0–10 balų)

5. organizacijos vadyba (komanda, jos kompetencijos, numatomas 
bendradarbiavimas, veiklų planas) (0–10 balų)

6. organizacijos biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų)

7. organizacijos pastarųjų trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba (0–15 
balų)
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Vertinimas

Organizacijų atranka 3 metams:
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paraiška
atrinktų organizacijų 

paskelbimas

ekspertinis vertimas dėl 
organizacijų atrankos

Atrenkamos gali būti organizacijos, kurių paraiškos įvertintos ne mažiau kaip 
70,00 balų.



Galimi pareiškėjai

Lietuvoje registruotos ir ne trumpiau nei 3 metus veiklą vykdančios 
kultūros organizacijos, prisidedančios prie kokybiškų 
profesionaliojo meno ir (ar) kultūros produktų sukūrimo ir (ar) jų 
sklaidos ir (ar) užtikrinančios kultūros ar meno kūrėjų tobulėjimą, 
išskyrus pelno siekiančius ir viešojo sektoriaus juridinius 
asmenis, taip pat meno kūrėjų organizacijas, kurioms 
Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų 
statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjų 
organizacijų statusas. 
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Teikiami dokumentai 1

• lydraštis

• paraiška

• organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma

• 2019–2021 m. organizacijos veiklų planas

organizacijos@ltkt.lt
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Teikiami dokumentai 2

• pareiškėjo vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės 
veiklos aprašymai (iš viso ne daugiau nei 8 puslapiai)

• partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos)

• pareiškėjo įstatų kopija

• pareiškėjo registravimo pažymėjimo arba juridinių asmenų registro išrašo kopija

• Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių 
biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota ne anksčiau nei 2018 m. birželio 4 d.

• kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant 
paraišką

organizacijos@ltkt.lt
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Sąlygos

• buhalteris (finansininkas)

• bent 2 darbuotojai

• atskira banko sąskaita

• viešinimo planas

• bendradarbiavimas su Lietuvos kultūros taryba siekiant 
efektyviai įgyvendinti strateginius Lietuvos kultūros tarybos 
tikslus
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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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Paraiška ir jos priedai

• lydraštis

• paraiška

• organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma

• 2019–2021 m. organizacijos veiklų planas
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Svarbu

• susipažinkite su dokumentais

• įsivertinkite

• paraiškos priimamos iki birželio 29. d. 23.59 val.
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ačiū už dėmesį


