Kultūros rėmimo fondo lėšomis
finansuojamų projektų teikimo gairių
10 priedas
KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS
„KULTŪROS PAVELDO PROJEKTAI“ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Eil. Nr.

Tema

Aprašymas

1.

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą.

2.

Finansuojama veikla: 1. Informacijos apie Lietuvos kultūros paveldą sklaida Lietuvoje,
Kultūros
paveldo įskaitant sklaidą naudojant informacines technologijas.
2. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai: regioninis
projektai
bendradarbiavimas, Europos Tarybos Europos kultūros kelių,
Europos Komisijos Europos paveldo ženklo iniciatyvos.
3. Projektai, aktualizuojantys UNESCO sąrašuose esantį Lietuvos
paveldą ir jo vertybes, ir prisidedantys prie gebėjimų stiprinimo bei
kompetencijų ugdymo materialaus kultūros paveldo srityse.
4. Kultūros kelių projektai:
4.1. projektai, sudarantys sąlygas aktualizuoti keliems regionams
reikšmingą istorijos ir kultūros paveldą, įtraukiantys turimus
kultūrinius išteklius – festivalius, šventes, parodas, muges ir kitus
panašaus pobūdžio renginius, suburiantys biudžetinių kultūros
įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų sričių partnerių tinklą ir
besiremiantys moksliniais tyrimais;
4.2. regioniniai projektai su mažiausiai vienos kaimyninės šalies
(Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos (Kaliningrado srities),
Baltarusijos, Ukrainos) institucijomis, ieškant vienijančių tautas ir
kultūras vardiklių;
4.3. bendri regionų kultūros įstaigų ir/ar bendruomenių užsienyje
projektai, aktualizuojantys regionams reikšmingą istorijos ar
kultūros paveldą ir skatinantys kultūrinį turizmą.
1. Projektams, kurie atitinka UNESCO vertybines nuostatas,
Veiklos vertinimo
prioritetai ir jų balai susijusias su paveldo išsaugojimu ir perdavimu ateities kartoms,
skatinančias dialogą su vietos bendruomenėmis bei pagarbą joms,
darnų vystymąsi, sąmoningumą ir UNESCO vietovių bei vertybių
didesnį žinomumą, tarpkultūrinį dialogą, žmogaus teises ir
lygiateisiškumą (0–10).
2. Projektams, skatinantiems sąveiką tarp kultūros paveldo, turizmo
ir švietimo sektorių (0–10).
3. Projektams, taikantiems inovatyvias kultūros paveldo
aktualizavimo ir sklaidos priemones (0–10).
4. Projektams, skatinantiems bendruomenių įsitraukimą į kultūros
paveldo išsaugojimą ir sklaidą (0–10).
1. Projekto metu vykdomos veiklos aktualumas kultūros paveldo
Veiklos vertinimo
kriterijai ir jų balai išsaugojimui (0–25).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas,
veiklų kalendorius) (0–15).
4. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp
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4.
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5.

Veiklai įgyvendinti
numatoma lėšų suma
2021 m.

visuomeninių organizacijų ir/ ar institucijų (0–10).
158 745 Eur

__________________________

