2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei
įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir
tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310
„Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus
kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
5 priedas

INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 13 PRIORITETO „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI,
SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS
ATGAIVINIMUI“ PRIEMONĖS NR. 13.1.1-LVPA-K-310 „PASKATOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI
KURTI KONKURENCINGUS KULTŪROS PRODUKTUS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NUOSTATOMS IR
PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Pareiškėjų vykdomos veiklos priskiriamos Kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) veikloms pagal Kultūros ir kūrybinių
industrijų politikos 2015-2021 metų plėtros krypčių, patvirtintų 2015 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV524 4 priede „Kultūros ir kūrybinėms industrijoms priskiriamų veiklų kodai pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK)“
nurodytus kodus (taikoma vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto
„Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam
ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus
kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 24.2 papunkčio nuostatoms).
KKI veiklos pavadinimas
Pareiškėjo pagrindinės veiklos
pavadinimas ir kodas pagal EVRK
2 red.

KKI veikla Nr. 1
KKI veikla Nr. 2
KKI veikla Nr. 3
KKI veikla Nr. n

EVRK 2 red.
kodas

2018 m.
pardavimo
pajamos, Eur

2019 m.
pardavimo
pajamos, Eur

2020 m.
pardavimo
pajamos, Eur

1.1. KKI veiklos pajamų suma, Eur
1.2. Iš viso pajamų, Eur (turi sutapti su pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta
suma eilutėje „Pardavimo pajamos“)
1.3. KKI veikloms priskiriamų pardavimo pajamų dalis palyginus su bendra
pajamų suma, proc.
1.4. Pajamų suma iš veiklų, nesusijusių su pačios įmonės pagamintos produkcijos
pardavimu, Eur
1.5. Pajamų suma iš pačios įmonės pagamintos produkcijos, Eur
1.6. Pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamų vidurkis per 3 finansinius
metus iki paraiškos pateikimo, Eur (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus, vedamas
mėnesio vidurkis ir dauginama iš 12 mėn.)
2.
Paraiškoje planuojamų veiklų poveikis skatinant skaitmeninę ir (arba) žiedinę ekonomiką.
Aprašykite ir pagrįskite, kaip paraiškoje planuojamos veiklos, gaminių, paslaugų ar veiklos procesų sprendimų kūrimas ir diegimas prisidės prie
skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos plėtros (pažymėkite ir pagrįskite vieną ar abu tinkančius variantus):
Skaitmeninės ekonomikos principus įgyvendinantys Aprašykite ir pagrįskite.
sprendimai (veiklos) – panaudojant skaitmenines technologijas
ar sprendimus1 MVĮ gaminio gamybos ar paslaugos teikimo
procese suplanuoti veiksmai, kurių rezultatas yra bent vienas šių
pokyčių:
MVĮ produkto gamyba, pats produktas, paslauga, paslaugos
teikimas ar veiklos vykdymo procesas, arba jų dalis perkeliama
iš fizinės į skaitmeninę ar virtualią aplinką, arba paslaugos ar
procesai, arba jų dalis vykdomi nuotoliniu būdu.
Žiedinė ekonomika siekia kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį Aprašykite ir pagrįskite.
ir išteklių naudojimą pažangiu produktų projektavimu,
Skaitmeninių technologijų ir sprendimų pavyzdžiai (nebaigtinis sąrašas): 5G, daiktų interneto sistemos, dirbtinis intelektas, robotikos technologija, virtuali ar papildytoji
realybė, debesija, 3D spausdinimas, operatyvaus gamybos valdymo sistemos, skaitmeninės inžinerijos sprendimai, integracijos sprendimai, integruotos skaitmeninimo
technologijos, arbo vietų skaitmeninimo sprendimai ir pan.
1

pakartotiniu produktų naudojimu ir taisymu, perdirbimu, darniu
vartojimu ir naujoviškais verslo modeliais.
Žiedinės
ekonomikos
principus
įgyvendinantys
sprendimai (veiklos) – MVĮ gaminio gamybos ar paslaugos
teikimo procese suplanuoti veiksmai, kuriais siekiama tvaresnių
gaminių ir (arba) sprendimų, kai produktai naudojami ilgiau, o
medžiagos pakartotinai naudojamos naujiems produktams
gaminti, ir kurių rezultatas yra bent vienas šių pokyčių:
sumažintas susidarančių atliekų kiekis; užtikrintas atliekų
pakartotinis naudojimas, sumažintas teršalų kiekis, sumažintas
energijos ir (arba) išteklių naudojimas, sukurtos ar pagerintos
galimybės MVĮ gaminti patvaresnius produktus, sukurtos ar
pagerintos
galimybės MVĮ
gaminamą
gaminį, naudoti
pakartotinai, atnaujinti ir pataisyti, sukurtos ar pagerintos
galimybės perdirbti MVĮ gaminamą gaminį. Detalūs žiedinės
ekonomikos pricipai pateikiami 2020 m. kovo 11 d. Europos
Komisijos priimtame komunikate COM (2020) 98 „Naujas
žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama
švaresnės ir konkurencingesnės Europos“, prieiga internetu:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
3. Projekto įgyvendinimo su partneriu pagrįstumas (Pildoma, jei projektas įgyvendinamas su partneriu).
Projekto partnerio pavadinimas, kodas
Įrašykite
Projekto partnerio poreikis, pasirinkimo motyvai ir
Aprašykite
nauda projekto įgyvendinimui
Projekto partnerio atsakomybės ir funkcijos
Aprašykite
projekte

4.
Pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) pajamų augimo potencialas (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 2
priedo 1 punkto nuostatoms).
Pareiškėjo grupė pagal pagrindinę ekonominę
MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir
veiklą (pažymėkite vieną tinkamą variantą):
televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų
plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus);
MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms
vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4
priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus.

Pareiškėjo ir partnerio (jeigu numatoma jį
pasitelkti):
4.1. Metinės pardavimo pajamos, Eur
4.2. Planuojamas pajamų augimo pokytis,
Eur Pajamų augimo pokytis (P) apskaičiuojamas
pagal formulę:
P= N1-p, kur:
N1 – numatomos pasiekti metinės pareiškėjo (ir
partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) pajamos
2023 m. finansiniais metais pagal pareiškėjų
paraiškoje numatytas ir pagrįstas prognozes ir
prielaidas;
p – metinės pareiškėjo (ir partnerio, jeigu
numatoma jį pasitelkti) 2020 metų pajamos pagal
patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus.
4.3. Paraiškoje prašoma finansavimo suma,
Eur

2020 m.
(pagal patvirtintos finansinės atskaitomybės
dokumentus), Eur

2023 m.
(pirmais metais po projekto
pabaigos), Eur

4.4. Prašomo finansavimo poveikis pajamų
padidėjimui, proc.
Pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį
pasitelkti) planuojamo pardavimo pajamų augimo
ir prašomo finansavimo santykis (F)
apskaičiuojamas pagal formulę:
𝑃
F (proc.) = ∗ 100, kur:
𝐵
P –pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį
pasitelkti) pajamų augimo pokytis;
B – paraiškoje nurodyta prašomo finansavimo
suma.
Planuojamo pardavimo pajamų augimo ir
prašomo finansavimo santykis apvalinamas pagal
aritmetines taisykles, nurodant du skaičius po
kablelio.
4.5.
Planuojamo
pajamų
augimo Aprašykite
pagrindimas (paaiškinti, kuo remiantis planuojama,
kad pajamos augs būtent tiek, kiek planuojama) ir
kokią įtaką pajamų augimui turės prašomas
finansavimas bei planuojamo projekto veiklos
Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai (partneriai) su mažesnėmis investicijomis įgyvendinę projektą labiau padidins pardavimo
pajamas.
5. Pareiškėjo privačių lėšų dalis (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 2 priedo 2 punkto nuostatoms).
5.1. Visa pareiškėjo nuosavo indėlio suma,
Eur
5.2. Projektui nustatyta privalomo nuosavo
indėlio suma, Eur

5.3. Pareiškėjo privačių lėšų dalis,
viršijanti privalomą nuosavo indėlio sumą, Eur
Pareiškėjo privačių lėšų dalis prie projekto
tinkamų finansuoti išlaidų, viršijanti projektui
nustatytą privalomą nuosavą indėlį,
apskaičiuojama pagal formulę:
P = Pviso – Ppriv, kur:
Pviso – visa pareiškėjo nuosavo indėlio suma
projekte, o Ppriv – projektui nustatyta privalomo
nuosavo indėlio suma.
5.4. Paraiškoje prašoma finansavimo suma,
Eur
5.5. Pareiškėjo privačių lėšų dalies,
viršijančios privalomą nuosavo indėlio sumą
santykis su prašomu finansavimu, proc.
Projektui prašomos finansavimo sumos ir
pareiškėjo papildomo prisidėjimo prie tinkamų
finansuoti išlaidų didesniu nei privalomas nuosavu
indėliu santykis apskaičiuojamas pagal formulę:
𝑃
𝐹

∗ 100, kur:

P – pareiškėjo privačių lėšų dalis prie projekto
tinkamų finansuoti išlaidų, viršijanti projektui
nustatytą privalomą nuosavą indėlį,
apskaičiuojama pagal formulę P = Pviso – Ppriv,
kur Pviso – visa pareiškėjo nuosavo indėlio suma
projekte, o Ppriv – projektui nustatyta privalomo
nuosavo indėlio suma;
F – paraiškoje nurodyta prašomo finansavimo
suma.

Prioritetas suteikiamas projektams, kuriuose pareiškėjo privačių lėšų dalies, viršijančios privalomą nuosavo indėlio sumą santykis su prašomu
finansavimu yra didesnis.
6. Projekto atitiktis valstybės pagalbos, teikiamai pagal de minimis reglamento arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas,
reikalavimams (Pažymėkite ir aprašykite vieną tinkantį variantą):
6.1.

Projekto veiklos atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 2 dalyje nurodytus kultūros tikslus ir veiklas

Nurodykite konkretų Bendrojo bendrosios išimties reglamento53 straipsnio 2 dalies papunktį bei aprašykite ir pagrįskite projekto atitiktį Bendrojo
bendrosios išimties reglamento53 straipsnio konkrečios 2 dalies nuostatoms:
"2. Pagalba teikiama šiems kultūros tikslams ir šiai kultūrinei veiklai:
a) muziejams, archyvams, bibliotekoms, meno ir kultūros centrams ar erdvėms, teatrams, kino teatrams, operos teatrams, koncertų salėms, kitoms gyvų
pasirodymų organizacijoms, kino paveldo institucijoms ir kitoms panašioms meninėms ir kultūrinėms infrastruktūroms, organizacijoms ir
institucijoms;
b) materialiam paveldui, įskaitant visų formų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį kultūros paveldą ir archeologines vietoves, paminklus, istorines vietoves ir
pastatus; gamtos paveldui, susijusiam su kultūros paveldu arba jei valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos juos oficialiai pripažino
kultūros arba gamtos paveldu;
c) bet kokios formos nematerialiam paveldui, įskaitant folklorinius papročius ir amatus; d) meno ar kultūros renginiams ir pasirodymams, festivaliams,
parodoms ir panašiai kultūrinei veiklai;
e) kultūrinio ir meninio švietimo veiklai ir kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo svarbos supratimo rėmimui švietimo ir didesnio visuomenės
informuotumo programomis, taip pat naudojant naujas technologijas;
f) muzikos ir literatūros, įskaitant vertimus, kūrinių rašymui, redagavimui, gamybai, platinimui, skaitmeninimui ir leidybai.".
Nuoroda į Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R065120210801&from=EN
Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 arba 54 straipsnių nuostatas, didžiausia galima projektui
skirti finansavimo lėšų suma:
MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir
kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus) yra iki 800 000 Eur (aštuonių šimtų
tūkstančių eurų);
MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–
2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus yra iki 400 000 Eur (keturių šimtų

tūkstančių eurų).
Remiantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatomis, pagalba neteikiama veikloms, kurios nors ir gali būti siejamos su kultūros aspektu,
bet iš esmės yra komercinio pobūdžio, pavyzdžiui mada, dizainas, video žaidimai, taip pat spaudai ir žurnalams, įskaitant spausdintus ar elektroninius.
6.2.

Projekto veiklos atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnio nuostatas bei kultūrinius kriterijus

Aprašykite ir pagrįskite projekto atitiktį Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnio nuostatoms:
„3. Pagalba gali būti:
a) pagalba garso ir vaizdo kūrinių gamybai;
b) pagalba parengiamajam gamybos etapui;
c) platinimo pagalba.“.
Nuoroda į Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R065120210801&from=EN
Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 arba 54 straipsnių nuostatas, didžiausia galima projektui
skirti finansavimo lėšų suma:
MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir
kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus) yra iki 800 000 Eur (aštuonių šimtų
tūkstančių eurų);
MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–
2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus yra iki 400 000 Eur (keturių šimtų
tūkstančių eurų).
Pažymėkite ir pagrįskite kultūros produkto atitiktį bent 2 žemiau nurodytiems kultūriniams kriterijams:
Projekto kultūros produktas yra paremtas Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos, religijos, mitologijos ar visuomenės gyvenimo įvykiais.
Pagrįskite____________________________________________________________________________________________________________
Projekto kultūros produktas yra paremtas Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos, religijos, visuomenės asmenybe arba mitologiniu veikėju.
Pagrįskite____________________________________________________________________________________________________________
Projekto kultūros produktas yra paremtas Lietuvos ar Europos literatūros kūriniu.
Pagrįskite____________________________________________________________________________________________________________

Projekto kultūros produktas įprasmina bent vieną ar kelias svarbias Lietuvos ar Europos vertybes: kultūrų ir religijų įvairovę, žmogaus teises ir
pilietiškumą, demokratiją ir solidarumą, mažumų teises ir toleranciją, pagarbą kultūros ir šeimos tradicijoms, aplinkosaugą, ekologiją ar darnų
vystymąsi.
Pagrįskite____________________________________________________________________________________________________________
Projektas susijęs su tautinės ar europinės tapatybės klausimais
Pagrįskite____________________________________________________________________________________________________________
6.3.
Projekto veiklos atitinka de minimis reglamentą
(Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal de minimis reglamento nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra iki
200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų).).
Pateikite informaciją apie pareiškėjo ir partnerio gautą per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo ir planuojamą gauti valstybės pagalbą,
de minimis pagalbą ir kitą paramą projektui.
Planuojama gauti
Gautos pagalbos suma
Pagalbos teikėjas
Pagalbos suteikimo data
pagalbos suma
6.3.1. Visa de minimis pagalba
6.3.2. De minimis pagalba,
suteikta tinkamoms projekto išlaidoms
kompensuoti
7. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.
7.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar
kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) (kryžminio finansavimo atveju), Europos socialinio fondo (toliau
– ESF), kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas
□Taip
sumas ir kita)

□Ne

7.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF (kryžminio
finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės
paramos ar panašiai?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)
□Taip

□Ne
7.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių
(ERPF (kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos
ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas
□Taip
sumas ir kita)

□Ne
Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.
_____________________
(vadovo pareigos)

_________________
(parašas)

___________________________

