Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis
lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių
19 priedas
PROGRAMOS „KŪRYBINĖS BENDRUOMENIŲ INICIATYVOS“ FINANSAVIMO
SĄLYGOS
Eil. Nr. Tema
1.
Programos tikslas

2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Aprašymas
Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar
ekonominės padėties, interesų ar kt. aspektais) bendruomenių,
meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas
gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti pristatant
šioms bendruomenėms skirtas iniciatyvas (festivalius, kūrybines
dirbtuves, šventes, edukacines programas ir kt.)

Finansuojamos veiklos:
Kūrybinės
bendruomenių Įvairių kultūros ir meno sričių (taip pat tarpsritiniai) festivaliai,
kūrybinės dirbtuvės, šventės, edukacinės programos ir kt. skirti
iniciatyvos
tam tikrai bendruomenei (ar jų grupei), meno mėgėjų įtraukimui į
kūrybinę veiklą, skatinti jų kūrybiškumą ir saviraišką.
Veiklos vertinimo prioritetai 1. Projektams, mažinantiems kultūrinę, socialinę, skaitmeninę ir
(arba) informacinę atskirtį (0–20).
ir jų balai
2.
Projektams,
skatinantiems
aktyvų
ir
įtraukiantį
bendradarbiavimą su konkrečiai apibrėžta bendruomene (ar jų
grupe), meno mėgėjais (0–20).
Veiklos vertinimo kriterijai 1. Projektu įgyvendinamų iniciatyvų aktualumas ir reikšmė
apibrėžtai bendruomenei (ar jų grupei), meno mėgėjams (0–20).
ir jų balai
2. Partnerystė su kitomis kultūros ir (arba) kitų sričių (pvz.,
švietimo, socialinės srities) įstaigomis ar nevyriausybinėmis
organizacijomis (0–10).
3. Projekto veiklų pristatymas tikslinei auditorijai ir šių veiklų
prieinamumo didinimas (0–10).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
5. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas,
veiklų kalendorius) (0–10).
1. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse registruoti
Galimi pareiškėjai
juridiniai asmenys.
2. Juridiniai asmenys, registruoti kitoje nei Lietuva Europos
Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje.
1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto
Veiklos finansavimo
įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti
intensyvumas
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.
250 000 Eur
Veiklai įgyvendinti
numatoma lėšų suma 2022
m.
Mažosios Lietuvos kultūros Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių programų įgyvendinimas.
sostinės
Veiklos vertinimo prioritetai 1. Bendruomeniškumo skatinimas (0–15).
2. Įvairių visuomenės grupių įtraukimas į kultūrinę veiklą (0–15).
ir jų balai
3. Regiono savitumo ir kultūros tradicijų puoselėjimas (0–15).
Veiklos vertinimo kriterijai 1. Vykdomos kultūrinės veiklos kokybė (0–20).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
ir jų balai
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas,
veiklų kalendorius) (0–15).

2.2.3.

Galimi pareiškėjai

2.2.4.

Veiklos finansavimo
intensyvumas

2.2.5.

Veiklai įgyvendinti
numatoma lėšų suma 2022
m.
Veikloms įgyvendinti
numatoma bendra lėšų
suma 2022 m.

3.

4. Projekto prieinamumas ir sklaida (0–10).
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos konkurso „Lietuvos
mažoji kultūros sostinė” laimėtojai.
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.
50 000 Eur
300 000 Eur
________________

