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KAUNO RAJONO KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 

KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo iš Kauno r. 

savivaldybės biudžeto lėšų tvarką, reikalavimus projektų turiniui, paraiškų pateikimui, 

finansuojamų projektų išlaidoms, atsiskaitymui už skirtų lėšų panaudojimą. 

2. Lėšos kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui yra numatytos Kauno rajono 

savivaldybės biudžete. 

3. Projektai teikiami  į 2 atskiras sritis: Etninės kultūros plėtra, Lietuvos šimtmečio 

minėjimo veiklos. 

4. Projektų veiklos turi būti vykdomos Kauno rajone. 

 

II. KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO  PRINCIPAI 

5. Etninės kultūros plėtros sritis. Finansuojamos veiklos: 

- ilgalaikis etninės kultūros paveldo fiksavimas, kaupimas; 

- etnografinės medžiagos leidyba; 

- etninės krypties stovyklos;  

- edukaciniai užsiėmimai. 

Paraiškas dėl projektų finansavimo gali teikti tik Kauno rajono biudžetinės kultūros įstaigos. Sričiai 

skirta suma – 6000 eur. Vienam projektui skiriama savivaldybės biudžeto lėšų suma negali būti 

didesnė nei 1000 (tūkstantis) eurų. 

6. Lietuvos šimtmečio minėjimo sritis. Finansuojamos veiklos: 

      - renginiai, atskleidžiantys krašto savitumą, kuriuos vykdant naudojamos šiuolaikiškos, 

inovatyvios veiklos formos; 

- Lietuvos šimtmečio įamžinimas, leidyba, švietėjiška, edukacinė veikla ir kt. 

Paraiškas dėl projektų finansavimo gali teikti Kauno rajono savivaldybės biudžetinės 

įstaigos, vykdančios kultūrines funkcijas. Kultūros įstaigos negali teikti paraiškų projektams, 

kuriems jau yra skirtos tikslinės lėšos Lietuvos šimtmečio minėjimo renginiams iš 2018 m. Kauno r. 

savivaldybės biudžeto. Sričiai skirta suma – 44000 eur. Vienam projektui skiriama savivaldybės 

biudžeto lėšų suma negali būti didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų. 

7. Ne mažiau kaip 20 proc. projekto lėšų turi sudaryti projektų vykdytojo savos arba 

partnerių (rėmėjų) lėšos. 
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8. Lėšos neskiriamos: pastatams rekonstruoti, kapitaliniam remontui, ilgalaikiam turtui 

įsigyti, atlyginimui, komercinei veiklai, Lietuvos ir kitų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo iš 

Lietuvos bei kelionės draudimo išlaidoms. 

9. Lėšų suma atlikėjams, scenos nuomai, įgarsinimo ir apšvietimo paslaugoms negali būti 

didesnė nei 30 procentų visos prašomos finansuoti sumos. 

 

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMAS 

10. Kompiuteriu užpildytos konkurso paraiškos formos (1 priedas) pristatomos į  

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus sekretoriatą  

(Savanorių pr. 192, Kaunas) iki 2018-04-05 16.45 val. Elektroninė projekto versija („word“ 

dokumentu) atsiunčiama el. paštu: kultura@kaunorkss.lt iki 2018-04-05. Vėliau pateikti projektai- 

nevertinami. 

11. Projektų vertinimui vedėjos įsakymu sudaroma komisija ir tvirtinamas komisijos darbo 

reglamentas. Komisija teikia rekomendacines išvadas vedėjai skirti/neskirti lėšas projektų 

įgyvendinimui. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. 

12. Komisija projektus vertina atsižvelgdama į šiuos vertinimo kriterijus: 

12.1. paraiškos užpildymo kokybė – vertinama ar paraiška parengta tvarkingai, pagal 

patvirtintą paraiškos pateikimo formą, ar aiškiai atsakyta į visus paraiškos formos punktus; 

12.2. projekto tikslas ir uždaviniai – vertinama, kiek aiškiai suformuluoti projekto tikslas ir 

uždaviniai jam pasiekti, kiek realiai jie įgyvendinami, vertinama projekto idėja; 

12.3. projekto atitikimas nustatytiems finansavimo principams bei projekto aktualumas – 

kaip tiksliai įvardintas aktualumas projekto dalyviams, vietos bendruomenei, nurodytas galutinis 

projekto rezultatas; 

12.4. projekto prieinamumas, matomumas, viešinimas – vertinama kaip bus užtikrintas 

projekto prieinamumas, pasiekiamumas, viešinimo efektyvumas (viešinimo priemonės ir 

adekvačios jų išlaidos); 

12.5. projekto tęstinumas – vertinamas projekto ilgaamžiškumas, jo tęstinumo galimybės; 

12.6. projekto įgyvendinimo plano išdėstymas – vertinama, ar numatytos veiklos siejasi su 

projekto tikslu ir uždaviniais tikslui pasiekti, ar aiškus plano išdėstymas; 

12.7. projekto biudžeto išdėstymas – vertinama biudžeto pagrįstumas, realumas, būtinumas 

ar  išlaidos susietos su projekto veiklomis, ar yra kiti finansavimo šaltiniai. 

13.  Paraiškos svarstomos ir informacija apie priimtus sprendimus paskelbiama iki 2018-04-

13  Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. 
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IV. PROJEKTO FINANSAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

14. Priėmus sprendimą skirti lėšas projekto įgyvendinimui, pareiškėjas el. paštu 

informuojamas apie suteiktą finansavimą ir pasiūlymą per 2 savaites pasirašyti projekto 

finansavimo sutartį. 

15.  Projekto finansavimo sutartis (2 priedas) sudaroma 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą 

juridinę galią. Sutartį pasirašo Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietino ir 

sporto skyriaus vedėjas ar jo įgaliotas atstovas bei pareiškėjas arba jo įgaliotas atstovas.  

16. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą nepasirašo sutarties, finansavimas projektui 

nesuteikiamas. 

17.  Sudarius projekto finansavimo sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju. 

 

V. ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 

18. Projektų vykdytojai  už lėšų panaudojimą atsiskaito sutartyse nustatytomis sąlygomis 

ir terminais. 

19. Projekto vykdytojai, projektui pasibaigus, ne vėliau kaip per 30 dienų, pateikia 

apibendrintą projekto įgyvendinimo  rezultatų ataskaitą (3 priedas).  

 

VI.  PROJEKTŲ VIEŠINIMAS 

20. Projekto vykdytojas privalo viešinti, kad vykdomą projektą dalinai finansuoja Kauno 

rajono savivaldybė, naudodamas savivaldybės herbą. Projekto vykdytojas savo internetinėje 

svetainėje privalo viešinti informaciją susijusią su projekto vykdymu, t.y. projekto aprašymą, 

fotonuotraukas ar kitą vaizdinę medžiagą iš organizuojamų renginių, projekto veiklų ir kitą aktualią 

informaciją. 

21. Pasikeitus projektų vykdymo datai ir laikui, projekto vykdytojai informuoja Kultūros, 

švietimo ir sporto skyrių apie pasikeitimus. 

_________________ 


