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Pagrindiniai reikalavimai projektams

Pagal 1 finansavimo kryptį: į registrą įtrauktų 
kultūros paveldo vietovių ar objektų atkūrimas ir 
aktualizavimas kultūros reikmėms:

kultūros paveldo vietovė ar objektas, numatomas 
atkurti ir aktualizuoti projekto metu, turi būti 
valdomas projekto vykdytojo ar partnerio nuos-
avybės arba patikėjimo teise arba panaudos 
arba nuomos pagrindais;
visi techniniai kultūros paveldo vietovės ar 
objekto restauravimo / remonto / tvarkybos 
darbams keliami reikalavimai turi būti įvykdyti 
(t. y. turi būti parengti atitinkami techniniai doku-
mentai, gauti visi būtini leidimai). 

Pagal 2 finansavimo kryptį: vietovių ar objektų 
atkūrimas ir aktualizavimas kultūros reikmėms

projekte numatomi kultūrinio verslumo mokymai;
numatomas vietovių ir objektų atnaujinimas ir 
aktualizavimas kultūros reikmėms, taikant 
kūrybiškos vietokūros metodą.

Projektai pagal šia priemonę bus atrinkti dviejų 
etapų konkurso būdu (kvietimas Nr. 2): pirmuoju 
etapu bus paskelbtas atviras kvietimas teikti 
projektų koncepcijas, antrojo etapo metu atrinktų 
geriausių koncepcijų teikėjai bus kviečiami 
pateikti pilną projekto paraiškos paketą.

Kvietimo tikslas: stiprinti vietinį kultūrinį 
verslumą.

Tinkami pareiškėjai
Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Vieno 
kvietimo metu tas pats pareiškėjas gali pateikti tik 
vieną paraišką.

Tinkami partneriai
Juridiniai asmenys, įsteigti vienoje iš valstybių 
donorių. 
Fiziniai asmenys, kurie yra Lichtenšteino gyvento-
jai taip, kaip tai numatyta Reglamento 7.2.3 str.
Privalomi partneriai: Lietuvos vietos valdžios 
institucijos ir bendruomenės (įsteigtos vadovau-
jantis asociacijų įstatymu).
Už partnerio iš valstybės donorės įtraukimą 
skiriami papildomi balai.

2014 – 2021 m.
Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo programa

Kultūra

Bendra priemonei skirta suma
4 300 000 Eur

Galima finansavimo suma: 
200 000 – 1 000 000 Eur

Vietos kultūrinio verslumo skatinimas
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Kvietimo teikti paraiškas tikslas: gerinti 
kultūrinių, meninių ir kūrybinių veiklų 
prieinamumą regionuose.

Tinkami pareiškėjai
Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Pareiškė-
jas arba jo partneris iš Lietuvos turi vykdyti veiklą 
kultūros arba kūrybos sektoriuje. Vieno kvietimo 
metu tas pats pareiškėjas gali pateikti tik vieną 
paraišką

Tinkami partneriai
Juridiniai asmenys, įsteigti vienoje iš valstybių 
donorių ir kurių pagrindinė veikla yra kultūros ir 
kūrybos sektoriuose, kaip apibrėžta Reglamente 
(ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška 
Europa“.
Fiziniai asmenys, kurie yra Lichtenšteino gyvento-
jai taip, kaip tai numatyta Reglamento 7.2.3 str.

Partneris iš valstybės donorės yra privalomas.

Planuojamas kvietimų teikti paraiškas pagal
atskiras programas skelbimo laikas

2019 m. III ketvirtis

Numatoma projektų įgyvendinimo pabaiga
2024 m. balandžio 30 d.

Programos biudžetas
8 235 294 Eur

Finansavimo kryptys:

Kultūros prieinamumo plėtojimas ir
kultūrinio švietimo stiprinimas 
(kvietimas Nr. 1)

Kultūros paveldo valdymo gerinimas
(tiesioginio finansavimo projektas)

Vietos kultūrinio verslumo skatinimas
(dviejų etapų kvietimas Nr. 2)

Kultūros prieinamumo plėtojimas ir 
kultūrinio švietimo stiprinimas

Bendra priemonei skirta suma
1 500 000 Eur

Galima finansavimo suma
50 000 – 200 000 Eur

Svarbu! 
Pagrindinis reikalavimas projektams
Projekto metu turi būti sukurtas naujas, plėtoja-
mas ar platinamas esamas kultūrinis – meninis – 
kūrybinis produktas ar paslauga. 

Sukurtas produktas turės būti pristatytas ne 
mažiau kaip 3 kartus skirtinguose Lietuvos 
teritorijos lygiuose: 

ne mažiau kaip 1 kartą vietos lygiu (seniūnija),
ne mažiau kaip 1 kartą savivaldybės lygmeniu,
ne daugiau kaip 1 kartą apskrities lygmeniu 
(išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestus).
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