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Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklų galimi finansavimo šaltiniai  

Organizacijos, programos 
pavadinimas 

Prioritetai, parama skaitmeninimui ir su kultūros skaitmeninimu susijusioms veikloms Paraiškų teikimo 
terminai 

Europos komisija 

Kūrybiška Europa 2014–2020  

(Creative Europe) 

http://eacea.ec.europa.eu/cre
ative-europe_en 

http://www.kurybiskaeuropa.
eu/  

Paprogramės „Kultūra“ paramos kryptys ir prioritetai: 
 
1.Europiniai bendradarbiavimo projektai 
 
- stiprinti sektoriaus įgūdžius, kompetencijas ir žinias (įskaitant skaitmeninių technologijų 
panaudojimą, išbandyti naujus auditorijos formavimo metodus ir verslo bei vadybos 
modelius); 
 
- remti auditorijų plėtrą kaip priemonę, skatinančią susidomėjimą ir didinančią 
prieinamumą prie kultūros ir kūrybos sektoriaus produktų ir kilnojamo bei nekilnojamo 
paveldo; 
 
- prisidėti prie auditorijų plėtros, padedant ES menininkams ir kultūros profesionalams 
bei jų kūriniams pasiekti naujas ir didesnes auditorijas ir padidinti kultūros ir kūrybos 
sektorių produktų prieinamumą naudojant naujus ir inovatyvius metodus. 
 
Projekte turi dalyvauti: 1) projekto lyderis ir mažiausiai 2 partneriai iš ES (finansavimas 
siekia ar viršija 200 000 eurų ir sudaro ne daugiau kaip 60 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų), 2) projekto lyderis ir mažiausiai 5 partneriai iš ES (finansavimas siekia ar viršija 2 
mln. EUR ir sudaro ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų). 
Išsamiau: http://kurybiskaeuropa.eu/kultura/bendradarbiavimo-projektai 
 
3. Europiniai tinklai 
 
- remti veiksmus, padedančius kultūros ir kūrybos sektorių veikėjams įgyti įgūdžių, 
kompetencijos ir žinių, kurios padeda stiprinti kultūros ir kūrybos sektorius, taip pat 
skatinti prisitaikyti prie skaitmeninių technologijų ir išbandyti naujoviškus auditorijos 

 
 
2015 m. spalio 7 d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 m. spalio 5 d. 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
http://www.kurybiskaeuropa.eu/
http://www.kurybiskaeuropa.eu/
http://kurybiskaeuropa.eu/kultura/bendradarbiavimo-projektai
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formavimo metodus ir naujus verslo ir valdymo modelius; 
 
- remti veiksmus, padedančius kultūros ir kūrybos sektorių veikėjams bendradarbiauti 
tarptautiniu mastu ir dirbti bei plėtoti tarptautinę veiklą ES ir už jos ribų, kai įmanoma 
vadovaujantis ilgalaikėmis strategijomis. 
 
Projektų trukmė – 4 metai. Dalyvauja projekto lyderis ir 15 partnerių iš kitų šalių. 
Finansavimas neviršija 250 000 EUR per vienerius metus ir sudaro ne daugiau kaip 80 
proc. tinkamų finansuoti viso projekto išlaidų.  
 
Išsamiau: http://kurybiskaeuropa.eu/kultura/europos-tinklai-1  

Europos komisija 
 
Erasmus + programa 
 
http://www.erasmus-plius.lt/  
 
 

1. Erasmus+: Grundtvig programa (suaugusiųjų švietimas) 
 
Tikslai ir uždaviniai: 
 
- suteikti suaugusiesiems kokybiško mokymo ir mokymosi galimybių; 
 

 - stiprinti suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlą, ypač bendrųjų gebėjimų, 
aktyvaus pilietiškumo ir pagrindinių kompetencijų (reikalingų įsidarbinimo ir užimtumo 
galimybėms plėsti) ugdymo srityse. 

  
 Remiama veikla: 

 - sektorių bendradarbiavimas dalijantis patirtimi ir gerąja praktika; 

 - naujų programų, mokymo metodikų kūrimas, vertinimas ir pripažinimas; 

 - bendrųjų gebėjimų ugdymas ir antrosios mokymosi galimybės suteikimas 

vyresnio amžiaus žmonėms; 

 - suaugusiųjų mokymosi prieinamumo gerinimas; 

Iki 2015 m. kovo 
31 d. 

http://kurybiskaeuropa.eu/kultura/europos-tinklai-1
http://www.erasmus-plius.lt/
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 - suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų ir vietos, regiono valdžios institucijų 

bendradarbiavimas. 

  
 Paraiškas teikti gali: švietimo ir mokslo institucijos; įmonės, socialiniai partneriai ir 

kiti profesinės veiklos atstovai, prekybos rūmai ir kitos profesinės organizacijos; 
institucijos, teikiančios orientavimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas; valdžios 
institucijos; mokslinių tyrimų centrai ir institucijos; kultūros įstaigos; pelno nesiekiančios 
organizacijos, savanoriškos institucijos, nevyriausybinės organizacijos. Projekto trukmė – 
2 arba 3 metai. 
Išsamiau: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/erasmus-grundtvig-23  

ES struktūriniai fondai 
 
2014–2020 ES struktūrinių 
fondų investicijos Lietuvoje 
 
http://www.esinvesticijos.lt/  
 
 

Aktualūs prioritetai: 
 
- Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir naudojimo didinimas bei kokybės 
gerinimas 
(uždaviniai: padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo ir 
visuomenės poreikiams; padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų 
prieinamumą ir kokybę; ir kt.) 
 
- Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą; 
ir kt. 
Išsamiau: http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentu-projektai/  

http://esinvesticijo
s.lt/lt/kvietimai-
teikti-paraiskas 

Europos teritorinio 
bendradarbiavimo ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės 
programos 
 
www.esbendradarbiavimas.lt 

Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo (2014–2020) per sieną programa (www.latlit.eu)  

II prioritetas. Patraukli gyvenamoji aplinka ir darni bendruomenė 

Priemonės: 

- skatinti bendradarbiavimą viešųjų paslaugų ir gamtos išteklių valdymo srityse; 
didinti pasienio regionų patrauklumą; 
 
- siekti darnios bendruomenės kūrimo (maži projektai). 

Programos 
dokumentas dar 
rengiamas 
 

http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/erasmus-grundtvig-23
http://www.esinvesticijos.lt/
http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentu-projektai/
http://esinvesticijos.lt/lt/kvietimai-teikti-paraiskas
http://esinvesticijos.lt/lt/kvietimai-teikti-paraiskas
http://esinvesticijos.lt/lt/kvietimai-teikti-paraiskas
http://www.esbendradarbiavimas.lt/
http://www.latlit.eu/
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Paramą gali gauti: vietos ir regioninės valdžios institucijos, nacionalinės valdžios 
institucijos, įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, nevyriausybinės 
organizacijos. Projektuose turi dalyvauti bent po vieną partnerį iš Lietuvos ir Latvijos. 
Programa dengia iki 85% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 
http://www.latlit.eu/eng/20142020/public_consultation 
 
 
 
Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programa 
 
Finansuojama tik veikla, vykdoma nurodytose programų teritorijose. Galimas 
finansavimas įvairioms kultūrinėms iniciatyvoms.  
 

(Ankstesniais metais buvo remiamos socialinės, verslo, aplinkosaugos sritys ir kultūros 
paveldas.) 
 
http://www.lietuva-
polska.eu/popup2.php?ru=bS9tX25ld3MvZmlsZXMvdl9uZXdfd2luZG93LnBocA==&tmpl_n
ame=m_news_new_window&m_news_id=651 

Šiaurės ministrų tarybos 
biuras Lietuvoje 
 
http://www.norden.lt/progra
mos/16  
 

Bendroji Nordplus programa 
 
Pagrindiniai tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas. 
Programa taip pat siekia skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, 
akcentuojant pasikeitimą patirtimi, gerąja praktika ir pasiektų rezultatų svarba. 
 
Nordplus Adult Learning: ši paprogramė skirta regiono suaugusiųjų švietimo institucijų 
bendradarbiavimui bei mobilumui remti.  
 

Nordplus Horizontal: ši skersinė paprogramė remia tarpsektorinių tinklų ir projektų 

veiklą: darbo grupes, patirties mainų seminarus, konferencijas, tyrimus, statistikos 

Kvietimas buvo 
2014 m. kovo 3 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latlit.eu/eng/20142020/public_consultation
http://www.lietuva-polska.eu/popup2.php?ru=bS9tX25ld3MvZmlsZXMvdl9uZXdfd2luZG93LnBocA==&tmpl_name=m_news_new_window&m_news_id=651
http://www.lietuva-polska.eu/popup2.php?ru=bS9tX25ld3MvZmlsZXMvdl9uZXdfd2luZG93LnBocA==&tmpl_name=m_news_new_window&m_news_id=651
http://www.lietuva-polska.eu/popup2.php?ru=bS9tX25ld3MvZmlsZXMvdl9uZXdfd2luZG93LnBocA==&tmpl_name=m_news_new_window&m_news_id=651
http://www.norden.lt/programos/16
http://www.norden.lt/programos/16
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projektus, mokslinių projektų valorizaciją, inovacinius kursų ir modelių kūrimą, inovatyvių 

kalbų mokymo ir mokymosi priemonių kūrimą, geros praktikos sklaidą ir kt. 

 

Išsamiau: 

http://www.euroguidance.lt/uploads/files/Nordplus%20Handbook%202014%20(in%20E

nglish).pdf  

 
Šiaurės šalių kultūros ir meno programa 
 
Programa remia visų sričių meno ir kultūros profesionalų ir mėgėjų vykdomus meninius 
projektus. Paraiškas taip pat gali teikti meno ir kultūros įstaigos bei organizacijos, 
bendradarbiaujančios su profesionaliais ir mėgėjiškais meno ir kultūros veikėjais. 
 

MODULIS 1: Veikla, susijusi su meno, kultūros produkto sukūrimu ir komunikacija. 

 

Modulis skirtas projektams, kurie vykdomi meninės produkcijos ar kūrybinių procesų 

vystymo tikslais arba tampa publikos ir menininko susitikimo vieta. Svarbus kriterijus – 

inovatyvumas, t. y. naujų idėjų, koncepcijų ir procesų vystymas ir jų išbandymas. 

Projektai turi būti aiškiai ir profesionaliai aprašyti, pagrįsti menine prasme, prisidėti prie 

konkrečios meno ar kultūros srities raidos. Nefinansuojamos stažuotės, darbiniai vizitai, 

studijos. 

Paramos dydis priklauso nuo projekto tipo. 

 

Parama gali būti teikiama: priešprojektinei veiklai. Gali būti pilnai finansuojama, 

maksimali galima paramos suma iki 13.000,00 EUR; bandomiesiems projektams. 

Bandomasis projektas negali tęstis ilgiau nei vienerius metus. Finansuojama iki 75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
2015 02 05–03 05 
2015 08 20–09 17 
 
http://www.kultur
kontaktnord.org/la
ng-en/forms-of-
funding/applicatio
n-
process/applicatio
n-deadlines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euroguidance.lt/uploads/files/Nordplus%20Handbook%202014%20(in%20English).pdf
http://www.euroguidance.lt/uploads/files/Nordplus%20Handbook%202014%20(in%20English).pdf
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/application-process/application-deadlines
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/application-process/application-deadlines
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/application-process/application-deadlines
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/application-process/application-deadlines
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/application-process/application-deadlines
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/application-process/application-deadlines
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/application-process/application-deadlines
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projekto sąmatos, maksimali galima paramos suma 40.000,00 EUR; 

 Projektams – aiškiuose laiko ir finansiniuose rėmuose vykdoma veikla, trunkanti 

ne ilgiau kaip trejus metus. Galima parama iki 100.000,00 EUR, bet ne daugiau kaip 50% 

projekto sąmatos. 

 

MODULIS 2: Gebėjimų vystymas, kritika ir dalijimasis žiniomis 

 

Šis modulis skirtas projektams, kurie vykdomi profesionalių ir mėgėjų menininkų diskurso 

ir kritinių diskusijų tikslais, siekiant dalintis patirtimi ir žiniomis seminaruose, kūrybinėse 

dirbtuvėse, meistriškumo kursuose ir t. t. Programa nefinansuoja pavienių asmenų 

studijų, stažuočių. 

 

Bendri reikalavimai: paramą gavęs projektas turi prisidėti prie meno ir kultūros raidos 

Šiaurės šalyse. Vertinant mėgėjų pateiktas paraiškas prioritetas teikiamas projektams, 

vykdomiems bendradarbiaujant su profesionalais. 

 

Pirmenybė teikiama naujoms traktuotėms, novatoriškiems, inovatyviems metodams, 

naujoviškoms pristatymo ir bendradarbiavimo formoms. Labai svarbus kriterijus – 

publikos įtraukimas, glaudus profesionalų ir mėgėjų tarpusavio bendradarbiavimas. 

Paramos gali tikėtis tik nauji ir vienkartiniai projektai, trunkantys ne ilgiau kaip trejus 

metus. Paramos negali gauti jau vykdomi projektai, taip pat komerciniai projektai. 

 

Programai teikiamame projekte turi dalyvauti partneriai mažiausiai iš dviejų Šiaurės šalių 

(Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija) ir / arba autonominių sričių (Farerų salos, 

Grenlandija ir Alandų salos). Projekte gali dalyvauti ir kitų šalių atstovai (taip pat ir 
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Baltijos šalių). 

 

Išsamiau: http://www.norden.lt/programos/16#siaures-saliu-kulturos-ir-meno-

programa_element_81  

 

Šiaurės šalių kultūros fondas 

Privaloma tema – Šiaurės šalių regionas, identitetas, kultūra, etninė įvairovė. 

Finansuojami mažiausiai trijų Šiaurės šalių (Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir 

Švedijos, Farerų salų, Grenlandijos ir Alandų) kultūrinio bendradarbiavimo projektai; 

projekte gali dalyvauti ir kitos šalys. Paraiškas gali teikti organizacijos iš įvairių šalių. 

Fondas gali skirti dotacijas padengti paties pareiškėjo administracinės ir darbo 

užmokesčio išlaidas, jeigu jos yra tiesiogiai susijusios ir būtinos projektui; pinigai gali būti 

skiriami ir kelionės išlaidoms, mokesčiams bei administravimui, seminarams, parodoms, 

moksliniams tyrimams ir kt.  Gali būti padengiama 50–85 proc. visų finansavimo išlaidų. 

Fondas skiria paramą ir tiems projektams, kurie jau gauna kitų Šiaurės šalių Finansavimo 

schemų. 

 

Išsamiau: http://www.nordiskkulturfond.org/en/sog-stotte-0  

 
 
 
 
 
 
2015 m. vasario 2 
d. 
 

Lietuvos kultūros taryba 
 
 
http://www.ltkt.lt/  

Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida 
 

Programos tikslas 
Skleisti ir populiarinti atminties institucijų (bibliotekų, archyvų, muziejų) skaitmenintas 
kultūros vertybes, siekiant, kad skaitmenintas turinys būtų plačiai naudojamas 
edukaciniuose procesuose, nacionalinio tapatumo ir kultūrinio savitumo plėtojimui, 
visuomenės laisvalaikio turtinimui ir būtų prieinamas visuomenei. 
Finansuojamos veiklos 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.norden.lt/programos/16#siaures-saliu-kulturos-ir-meno-programa_element_81
http://www.norden.lt/programos/16#siaures-saliu-kulturos-ir-meno-programa_element_81
http://www.nordiskkulturfond.org/en/sog-stotte-0
http://www.ltkt.lt/
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Projektai: 
- integruojantys kultūros paveldą į švietimo ir studijų procesus; 
- skatinantys visuomenės kūrybiškumą bei socialinę sanglaudą; 
- skatinantys kultūrinį turizmą bei turtinantys visuomenės laisvalaikį; 
- sudarantys sąlygas specialistų, dirbančių skaitmeninimo srityje, mokymams bei 
kvalifikacijos kėlimui; 
- skatinantiems tarptautinį bendradarbiavimą skaitmeninimo srityje. 
 
Išsamiau: http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-
finansavimas&do=konkursai&step=view&id=32 
 
Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra 
 
Programos tikslas 
Sudaryti sąlygas Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) plėtrai šalyje, 
pristatyti jų pasiekimus šalyje ir užsienyje, skatinti jų veiklos tarptautiškumą ir 
tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant kurti inovatyvius produktus ar paslaugas. 
Skatinti KKI inovacijų (technologinių ir netechnologinių) taikymą ir diegimą. 
 
Finansuojamos veiklos 
- Lietuvoje rengiami KKI projektai (festivaliai, mugės, konferencijos, konkursai, kūrybinės 
dirbtuvės ir panašaus pobūdžio projektai), kurių metu pristatomi atitinkamos kūrybinių 
industrijų srities geriausi Lietuvos arba Lietuvos ir užsienio valstybės (-ių) pasiekimai, 
skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas bei projekte dalyvaujančių juridinių ir / ar 
fizinių asmenų verslumas, sąlygojamas srities kūrybos produktų įsiliejimas į Lietuvos ir / 
ar užsienio valstybės (-ių) rinką bei pridėtinės vertės kūrimas. 
- Lietuvos KKI produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, 
kontaktų mugėse, verslo misijose, festivaliuose, madų šou, įskaitant pristatymui 
reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą. 
- Kompetencijų KKI srityje kėlimas (mokymai, seminarai, dalyvavimas tarptautiniuose 

 
 
 
2015 m. vasario 9–
23 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 m. vasario 9–
23 d. 
 
 

http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=32
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=32
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renginiuose, konferencijose ir panašaus pobūdžio projektuose), siekiant skatinti / kurti 
kultūros ir kūrybos srities inovacijas, ieškant sąsajų tarp kultūros ir kitų sričių 
(nacionaliniu ir tarptautiniu mastu). 
- Inovatyvių KKI produktų ar paslaugų kūrimas, inovacijų (technologinių ir 
netechnologinių) taikymas ir diegimas. 
- Projektai tinklaveikos ir tarpsektorinio KKI bendradarbiavimo formavimui (bendrų KKI 
organizacijų, asociacijų, klasterių kūrimas ir jų veiklos stiprinimas), siekiant kurti 
inovatyvius produktus ir paslaugas. 
- Kultūros ir kūrybinių inovacijų vystymas ir diegimas švietimo, sveikatos, socialinių 
paslaugų sektoriuose, siekiant didinti kultūros ir meno prieinamumą visuomenei. 
 
Išsamiau: http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-
finansavimas&do=konkursai&step=view&id=28 
 
Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai 
 
Programos tikslas 
Ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir 
naujomis žiniasklaidos priemonėmis perduodamu turiniu, gebėti atpažinti tikrą 
žiniasklaidos pranešimų esmę, patiems bendrauti ir kurti naują turinį efektyviai 
naudojantis vaizdais, garsais ir tekstais. 
 
Finansuojamos veiklos 
Projektai, kuriais: 
- Ugdomi visuomenės gebėjimai išmaniai ir kūrybiškai naudotis žiniasklaidos 
priemonėmis, ypač naujomis skaitmeninėmis technologijomis (pavyzdžiui skaitmenine 
televizija, socialiniais tinklais), tokiu būdu užtikrinant aktyvų naujovišką dalyvavimą 
pilietiniame gyvenime, taip pat gebėjimai kritiškai analizuoti ir vertinti žiniasklaidos 
priemonėse pateikiamą viešąją informaciją; 
- Visuomenė supažindinama su visuomenės informavimo priemonių veikimo principais, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 m. vasario 9–
23 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=28
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=28
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žiniasklaidos turinio, komercinių pranešimų kūrimo bei jų poveikio principais; 
- Visuomenė supažindinama su pavojais, susijusiais su asmens duomenų platinimu, 
ugdomi asmenų gebėjimai apsaugoti savo privatumą viešojoje erdvėje; 
- Skatinamas kritinis mąstymas, patriotinis ir pilietinis ugdymas. 
 
Galimi pareiškėjai 
Kultūros, visuomenės informavimo, švietimo ar mokslo srityje veikiantys juridiniai 
asmenys, vykdantys praktinę visuomenės informavimo ar švietimo, mokymo apie 
visuomenės informavimo procesus veiklą. 
 
Išsamiau: http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-
finansavimas&do=konkursai&step=view&id=29 
 
„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida 
 
Programos tikslas 
Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, 
valstybinės reikšmės renginius. 
 
Finansuojama veikla 
„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida, skatinant bendras Lietuvos ir užsienio 
lietuvių kūrėjų kultūros iniciatyvas ir rengiant bei platinant informacinę medžiagą apie 
Lietuvos kultūrą, naudojant šiuolaikines informacines technologijas. 
 
Vizualieji menai (dailė, fotografija, tardisciplininis menas) 
 
Finansuojamos veiklos 
- Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, 
konkursai, kultūrinės edukacinės programos.   
- Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kūrinių ir projektų viešinimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 m. vasario 9–
23 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 m. balandžio 
6–20 d. 
 
 
 
 

http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=29
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=29
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Sukurtų meno kūrinių fiksavimas (CD, DVD ir kitose laikmenose), informacijos apie juos 
kaupimas ir sklaida. 
- Leidiniai, pristatantys vizualiųjų menų raidos procesus (knygos, monografijos, albumai, 
žurnalai). 
- Profesionalios kritinės, analitinės refleksijos straipsniai spaudoje ir internete. 
- Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose ir programose, tarptautinio bendradarbiavimo ir 
mainų projektai. 
- Juridinių asmenų teikiamas kvalifikacijos kėlimas, gebėjimų ugdymas: dalyvavimas 
stažuotėse, mokymuose, konferencijose, kursuose ir kiti panašaus pobūdžio projektai. 
 
Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai) 
 
Finansuojamos veiklos 
- Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai (vartotojų (lankytojų) 
aptarnavimo tobulinimo projektai; ekspozicijų atnaujinimo ir pritaikymo įvairių amžiaus 
grupių ir specialiųjų poreikių lankytojams projektai, diegiant inovatyvius kūrybinius ir 
šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus; mobilios aplikacijos ir 
panašios paskirties projektai.). 
- Kūrybingumo ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo projektai (edukacinės 
programos skirtingoms amžiaus grupėms, gyventojų mokymai ir kiti panašaus pobūdžio 
projektai). 
- Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai. 
- Atminties institucijose dirbančių specialistų gebėjimų ugdymo ir kvalifikacijos 
tobulinimo projektai (pavyzdžiui dalyvavimas mokymuose, konferencijose, kursuose, 
seminaruose, stažuotėse). 
- Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai (jungtinės parodos, 
konferencijos, rinkinių tyrimai, diskusijų forumai su partneriais ir kiti panašaus pobūdžio 
projektai). 
- Atminties institucijų leidžiami leidiniai, publikacijos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 m. balandžio 
6–20 d. 
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Galimi pareiškėjai: archyvai, bibliotekos, muziejai ir kt.  
 
Išsamiau: http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-
finansavimas&do=konkursai&step=view&id=49 

 
 
 
 

Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija 
 
http://www.lrkm.lt/index.php
?799413655  

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo programa 
(LR Kultūros ministerija kartu su Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija) 
 
Finansavimas skiriamas vadovaujantis šiais kriterijais: 
- projektai padeda sutelkti valstybės, savivaldybių institucijas, mokslo įstaigas, 
bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas istorinės reikšmės lituanistikos paveldo 
problemoms nagrinėti, įžymioms paveldo vertybėms ir jų kūrėjams, pasiekimams ir 
įvykiams pažinti, skleisti ir įprasminti; 
- projektai padeda atskleisti tautos kultūros atgimimo istoriją, XIX a. bei XX a. pr. 
nacionalinio savitumo suvokimą; 
- projektai padeda puoselėti lituanistinį paveldą už Lietuvos Respublikos ribų, išlaikyti 
istorinį ir kultūrinį tapatumą, pateikti jo objektus Lietuvos Respublikoje; 
- projektai padeda vykdyti lituanistinio paveldo vardų, istorinių įvykių, rašto, garso, vaizdo 
dokumentų sklaidą už Lietuvos Respublikos ribų; 
- projektai skatina visuomenės iniciatyvumą tyrinėti ir pateikti lituanistinį paveldą 
šiuolaikinėmis technologijų priemonėmis. 
 
Išsamiau: http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Istorines-atminties-isaugojimo-iniciatyvas-
igyvendinanciu-projektu-finansavimas  
http://www.lituanistika.lt/Komisija_programa/Turinys.htm  

 
Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų finansavimas 
 
Finansavimas skiriamas vadovaujantis šiais vertinimo kriterijais: 
- projektams, padedantiems išsaugoti ir aktualizuoti istorinę atmintį, įprasminant 
Lietuvos Respublikos valstybei reikšmingus įvykius; 

Paraiškos 
priimamos visus 
metus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paraiškos 
priimamos visus 
metus 

http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=49
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=49
http://www.lrkm.lt/index.php?799413655
http://www.lrkm.lt/index.php?799413655
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Lituanistikos_tradiciju_ir_paveldo_ipras/237
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Istorines-atminties-isaugojimo-iniciatyvas-igyvendinanciu-projektu-finansavimas
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Istorines-atminties-isaugojimo-iniciatyvas-igyvendinanciu-projektu-finansavimas
http://www.lituanistika.lt/Komisija_programa/Turinys.htm
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Istorines_atminties_isaugojimo_iniciatyv/668
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- projektams, padedantiems skatinti pilietiškumą, atsakomybės ir pareigų demokratinei 
valstybei suvokimą; 
- projektams, pateikiantiems visuomenei aukšto meninio lygio pilietines kultūrines 
akcijas, nacionalinės kultūros menines programas; 
- projektams, padedantiems skatinti tautos istorijos, kultūros savitumo suvokimą, 
kultūrinės ir politinės tapatybės išlaikymą ir kūrimą; 
- projektams, įprasminantiems kūrybinį paveldą ir suteikiantiems jam naujos prasmės; 
- projektams, įgyvendinantiems Lietuvos Respublikos kultūrai ir istorijai nusipelniusių 
asmenybių reikšmingų sukakčių minėjimą bei jų kūrybinio palikimo išsaugojimą. 
 
Išsamiau: http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Istorines-atminties-isaugojimo-iniciatyvas-
igyvendinanciu-projektu-finansavimas  

LR Kultūros paveldo 
departamentas 
 
http://www.kpd.lt/lt/node/30
08  

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų 
dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis 
 
Finansavimas gali būti skiriamas: 
renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo priemonių 
sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), 
propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą; 
leidybai: šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, 
enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai 
profesinei literatūrai. 
 
Išsamiau: http://www.kpd.lt/news/1643/158/DeMESIO-Skelbiamas-2015-metu-
Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-pazinimo-sklaidos-atgaivinimo-ir-leidybos-projektu-
dalinio-finansavimo-valstybes-biudzeto-lesomis-paraisku-priemimas.html  

2015 m. sausio 13- 
vasario 2 d. 

Švedijos institutas 
 
https://si.se/  

Projektus gali teikti Švedijos organizacijos su projekto partneriais iš Baltijos regiono šalių 
bei jų apylinkių (Švedija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rusija, Ukraina, Baltarusija. 
Gruzija ir Moldova). Pareiškėjais gali būti NVO, verslo įmonės, valstybinės institucijos. 
Finansuojami projektai, kurie stiprina regioninius tinklus, skatina kultūrines ir kūrybines 

2014–2015 m. 

http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Istorines-atminties-isaugojimo-iniciatyvas-igyvendinanciu-projektu-finansavimas
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Istorines-atminties-isaugojimo-iniciatyvas-igyvendinanciu-projektu-finansavimas
http://www.kpd.lt/lt/node/3008
http://www.kpd.lt/lt/node/3008
http://www.kpd.lt/news/1643/158/DeMESIO-Skelbiamas-2015-metu-Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-pazinimo-sklaidos-atgaivinimo-ir-leidybos-projektu-dalinio-finansavimo-valstybes-biudzeto-lesomis-paraisku-priemimas.html
http://www.kpd.lt/news/1643/158/DeMESIO-Skelbiamas-2015-metu-Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-pazinimo-sklaidos-atgaivinimo-ir-leidybos-projektu-dalinio-finansavimo-valstybes-biudzeto-lesomis-paraisku-priemimas.html
http://www.kpd.lt/news/1643/158/DeMESIO-Skelbiamas-2015-metu-Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-pazinimo-sklaidos-atgaivinimo-ir-leidybos-projektu-dalinio-finansavimo-valstybes-biudzeto-lesomis-paraisku-priemimas.html
https://si.se/
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industrijas, inovacijas ir kt. Finansavimas skiriamas kelionėms, seminarams, 
apgyvendinimui, maitinimui ir kt. 
 
Išsamiau: https://eng.si.se/areas-of-operation/cooperation-in-the-baltic-sea-region/our-
offers/  

 

Informacija parengta LDM filiale LM ISC LIMIS 2015 m. sausio 22 d. 
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