Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis
lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių
17 priedas
PROGRAMOS „KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“ FINANSAVIMO SĄLYGOS
Eil.
Nr.
1.

Tema

Aprašymas

Programos tikslas

2.

Finansuojama veikla:
Kvalifikacijos kėlimas

3.

Veiklos vertinimo
prioritetai ir jų balai

Užtikrinti nuoseklų nevyriausybinio ir privataus sektoriaus
kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti
kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei prieinamumą
visuomenei.
1. Tikslingi nevyriausybinio ir privataus sektoriaus vadybinės
kvalifikacijos tobulinimo projektai, pagrįsti konkrečios tikslinės
grupės poreikiais ir orientuoti į realių problemų sprendimą.
2. Projektai didinantys kultūros ir meno kūrėjų ir kultūros ir meno
organizacijų žinias apie sutelktinių finansavimo platformų
suteikiamas galimybes pritraukti lėšas savo veiklai.
1. Projekte sprendžiami realūs projekto dalyviams ir/ar jų
organizacijoms kylantys iššūkiai, susiję su paslaugų ir produktų
kokybe bei kultūros prieinamumu visuomenei (0–20).
2. Projektui būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus,
nuosekliai dokumentuotas, įtraukiantis mokymosi procesas (0 –
30).

4.

Veiklos vertinimo
kriterijai ir jų balai

5.

Galimi pareiškėjai

6.

Kitos sąlygos

1. Projektas turi aiškius dalyvių atrankos kriterijus ir procedūras,
užtikrinančias motyvuotą, tikslingą ir pamatuojamą dalyvavimą
mokymosi procese (0–10).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija ir patirtis
vykdant kvalifikacijos kėlimo veiklas, lėšų pritraukimas, veiklų
kalendorius) (0–30).
Pareiškėjai turi atitikti bent vieną iš trijų sąlygų:
1. Juridiniai asmenys organizuojantys darbuotojų mokymąsi
darbo vietoje ir bendradarbiaujantys su išorės partneriais.
2. Juridiniai asmenys, turintys patirties kurti ir organizuoti tęstinį,
į pokytį orientuotą darbuotojų mokymosi procesą.
3. Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti arba organizuoti
kvalifikacijos tobulinimą ir išduoti kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimus (arba vykdantys projektą kartu su įstaiga, turinčią
teisę išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (pavyzdžiui,
švietimo centrais, aukštosiomis mokyklomis).
Kartu su paraiška privaloma pateikti planuojamą Kvalifikacijos
kėlimo programą (laisvos formos), kurioje nurodomas
pavadinimas, pagrindinės temos, trukmė akademinėmis
valandomis,
pagrindiniai
metodai/
veiklos,
tikslinė
nevyriausybinio ir (arba) privataus sektoriaus auditorija,
dalyvių skaičius grupėje, auditorijos pritraukimo planas,
numatytas poveikis tikslinei grupei ir matavimo metodika.
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7.

Veiklos finansavimo
intensyvumas

8.

Veiklai įgyvendinti
numatoma lėšų suma
2022 m.

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.
70 000 Eur

______________

