Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis
lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių
9 priedas
PROGRAMOS „ATMINTIES ĮPRASMINIMAS IR PILIETINIS UGDYMAS“
FINANSAVIMO SĄLYGOS
Eil. Nr. Tema

Aprašymas

1.

Programos tikslas

Įgyvendinti atminties įprasminimo projektus, valstybinės
reikšmės renginius, pilietinio, lituanistinio ugdymo
projektus.

2.

Finansuojamos veiklos:

2.1.

Valstybinės reikšmės renginiai

2.1.1.

Vertinimo kriterijai ir jų balai

2.1.2.

Veiklos finansavimo ribos

Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir
užsienyje (iškilių asmenybių, svarbių kultūrai ir istorijai
datų minėjimai):
1. Avangardinio kino kūrėjo ir kino kritiko, rašytojo ir
poeto Jono Meko šimtosios gimimo metinės;
2. Pasirengimas įgyvendinti 2022 m. Vilniaus įkūrimo
700 metų renginius ir jų įgyvendinimas 2023 m.
3. Pasirengimas įgyvendinti M.K. Čiurlionio metus 2022
m., 2023 m., 2024 m. ir renginių įgyvendinimas 2025 m.
1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–50).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–40).
3.
Projekto
rėmėjų
įsipareigojimai
(projekto
įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo
šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių
organizacijų (0–10).
2022 m.
1. avangardinio kino kūrėjo ir kino kritiko, rašytojo ir
poeto Jono Meko šimtųjų gimimo metinių renginiai –
50 000 EUR;
2. Pasirengimas įgyvendinti Vilniaus įkūrimo 700 metų
renginius - 30 000 EUR;
3. Pasirengimas įgyvendinti M. K. Čiurlionio metus
30 000 EUR.
2023 m.
1. Vilniaus įkūrimo 700 metų renginių įgyvendinimas –
50 000 EUR;
2. Pasirengimas įgyvendinti M. K. Čiurlionio metus
30 000 EUR.
2024 m.
Pasirengimas įgyvendinti M. K. Čiurlionio metus 50 000
EUR;
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2025 m.
M. K. Čiurlionio metų projektų įgyvendinimas 250 000
EUR;
1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų
projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o
projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios
nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10
procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei
2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne
mažesnė nei 2250,00 Eur.
110 000 Eur

2.1.3.

Veiklos finansavimo intensyvumas

2.1.4.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų
suma 2022 m.
Programos „Globali Lietuva“ idėjos Programos „Globali Lietuva“ idėjos kultūros srityje
sklaida, skatinant bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių
sklaida
kūrėjų kultūros iniciatyvas.
Veiklos vertinimo prioritetai ir jų 1. Projektams, kuriuos inicijuoja ir (arba) įgyvendina
užsienyje gyvenantys lietuviai (0–20).
balai
2. Projektams, kurie per kultūros veiklas prisideda prie
programos „Globali Lietuva“ tikslų įgyvendinimo:
lietuvybės išsaugojimo ir (arba) Lietuvos gerovės kūrimo
per diasporos kultūros ir meno profesionalų dalijimąsi
žiniomis, patirtimi ir socialiniais ryšiais (0–30).
Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai 1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–20).
2. Projekto veiklų prieinamumas užsienio lietuvių
bendruomenių nariams (0–10).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų
pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10).
Juridiniai asmenys registruoti Lietuvoje arba kitoje ES ar
Galimi pareiškėjai
Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ir užsienio
valstybėje registruotos ir veikiančios užsienio lietuvių
organizacijos. Užsienio lietuvių organizacija suprantama
kaip užsienio valstybėje veikianti nevyriausybinė
organizacija, tam tikrų, visuomenei naudingų, interesų
pagrindu vienijanti grupę toje valstybėje gyvenančių
lietuvių.
Ne Lietuvos Respublikoje registruotas projekto
Kitos sąlygos
vykdytojas su paraiška privalo pateikti registro, kuriame
kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį,
išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad juridinis
asmuo įsteigtas ir įregistruotas, bei jo vertimą į lietuvių
kalbą.
Veiklos finansavimo intensyvumas 1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų
projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o
projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios
nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10
procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).

2.2.
2.2.1

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
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2.2.6.
2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei
2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne
mažesnė nei 2250,00 Eur.
150 000 Eur

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų
suma 2022 m.
Tremties ir palaidojimo vietų 1. Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos
tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas
lankymas ir tvarkymas
žyminčių paminklų fotografavimas ir jų inventorizavimas
pagal Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų bei
palaidojimo vietas žyminčių paminklų inventorinio sąrašo
formos ir Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų bei
palaidojimo vietas žyminčių paminklų inventorinio sąrašo
formos pildymo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2012 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. ĮV-562, „Dėl Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų bei palaidojimo vietas žyminčių paminklų
inventorinio sąrašo formos ir Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų bei palaidojimo vietas žyminčių
paminklų inventorinio sąrašo formos pildymo taisyklių
patvirtinimo“.
2. Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas pagal
Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų bei
palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo ir
ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-36
„Dėl Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų bei
palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo ir
ženklinimo taisyklių patvirtinimo“.
Veiklos vertinimo prioritetai ir jų 1. Projektams, kurie į vykdomas veiklas numato įtraukti
užsienyje gyvenančius lietuvius (0–20).
balai
2. Projektams, kurie į vykdomas veiklas numato įtraukti
jaunimą ir jaunimo organizacijas (0–10).
3. Projektams, kurie numato atlikti darbus ne vienoje
vietovėje (0–10).
Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai 1. Projekto rezultatų viešinimas ir sklaida Lietuvoje (0–
20).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų
pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).
Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90
Veiklos finansavimo intensyvumas 1.
procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo,
o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios
nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10
procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2.
Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne
mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi
būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.
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2.3.4.
2.4.

2.4.1.
2.4.2.

2.4.3

2.4.4.
3.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų 100 000 Eur
suma 2022 m.
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje,
Kultūros paveldo sugrąžinimas
paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas, įtraukiant į šį
darbą ir užsienyje gyvenančius lietuvius, finansuojant:
1. kultūros vertybių užsienyje pervežimą į Lietuvos
Respublikos muziejus, bibliotekas ir archyvus;
2. kultūros vertybių užsienyje tyrimus, vykdomus
muziejaus, archyvo, bibliotekos, studijų ir mokslo
įstaigos;
3. Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo,
esančio užsienyje, objektų priežiūrą.
Užsienio lietuvių ir (ar) kitų užsienio organizacijų
Veiklos vertinimo prioritetas ir jo
pasitelkimas projekto vykdymui (0–30).
balas
1. Projekto metu vykdomos veiklos aktualumas kultūros
Veiklos vertinimo kriterijai ir jų
paveldo išsaugojimui (0–30).
balai
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų
pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).
Veiklos finansavimo intensyvumas 1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų
projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o
projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios
nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10
procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei
2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne
mažesnė nei 2250,00 Eur.
Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų 90 000 Eur
suma 2022 m.
450 000 Eur
Veikloms įgyvendinti numatoma
bendra lėšų suma 2022 m.
_________________________

