
 

 

 

 

 

Priemonės „Paskatos kultūros ir kūrybinių 

industrijų sektoriui kurti konkurencingus 

kultūros produktus“ pareiškėjams 

 

 

INFORMACIJA DĖL 2 NAUDOS IR KOKYBĖS KRITERIJAUS VERTINIMO 

 

Priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti 

konkurencingus kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo1 (toliau – Aprašas) 26 

punkte nurodyta, kad projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos 

kriterijais, numatytais Aprašo 2 priede.  

Aprašo 2 priede numatyta, kad vienas iš prioritetinių projektų atrankos kriterijų yra „Pareiškėjo 

papildomo prisidėjimo privačiomis investicijomis dalis projekte“ (2 kriterijus), kurio vertinimas 

atliekamas tokiomis sąlygomis: 

„Vertinama pareiškėjo papildomo prisidėjimo privačiomis investicijomis prie tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų dalis (proc.).  

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas pareiškėjams, prisidedantiems prie projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų didesniu nuosavu indėliu, nei prašoma pagal finansavimo sąlygas. Vertinamas 

projektui prašomos finansavimo sumos ir pareiškėjo papildomo prisidėjimo prie tinkamų finansuoti 

išlaidų didesniu nei privalomas nuosavu indėliu santykis, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 
𝑃

𝐹
∗ 100 

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. 

<...>“ 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Aprašas nustato šias esmines finansavimo sąlygas ir reikalavimus: 

1 sąlyga – maksimalus finansavimo intensyvumas 

Aprašo 40 punkte nustatyta maksimali projektų finansuojamoji dalis arba, kitaip tariant, 

finansavimo intensyvumas. Pagal minėtą Aprašo punktą: 

 
1 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 aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1489. 
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• projektai, kuriuose prašoma finansavimo pagal de minimis reglamentą2, gali būti 

finansuojami iki 80 proc. finansavimo intensyvumu; 

• projektai, kuriuose finansavimo prašoma pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento3 

(toliau – Reglamentas) 53 straipsnį, gali būti finansuojami 70-80 proc. finansavimo intensyvumu; 

• projektai, kuriuose finansavimo prašoma pagal Reglamento 54 straipsnį, gali būti 

finansuojami 50-80 proc. finansavimo intensyvumu. 

Aprašo 40.4 papunktyje nustatyta, kad „didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis 

nustatoma kiekvieno projekto paraiškos vertinimo metu atsižvelgiant į de minimis reglamento arba 

Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 8-9 dalių arba Bendrojo bendrosios išimties 

reglamento 54 straipsnio 6-8 dalių nuostatas ir apribojimus.“ 

2 sąlyga – maksimali finansavimo lėšų suma 

Aprašo 39 punkte nustatyta didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma. Pagal 

minėtą Aprašo punktą: 

• projektams, kuriuose prašoma finansavimo pagal de minimis reglamentą, gali būti skiriama 

maksimaliai iki 200 000 Eur finansavimo lėšų; 

• projektams, kuriuose prašoma finansavimo pagal Reglamento 53 arba 54 straipsnių 

nuostatas, gali būti skiriama maksimaliai iki 400 000 Eur arba iki 800 000 Eur finansavimo lėšų, 

atsižvelgiant į pareiškėjo priklausymą konkrečiam kūrybinių ir kultūrinių industrijų (toliau – KKI) 

sektoriui, t. y. kino sektoriuje veiklą vykdantys pareiškėjai gali pretenduoti maksimaliai į 800 000 

Eur finansavimą, kituose KKI sektoriuose veikiantys pareiškėjai gali pretenduoti maksimaliai į 

400 000 Eur finansavimą. 

Aprašo 39 punkte apibrėžta, kad „Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 

nustatoma atsižvelgiant į de minimis reglamento arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 

ar 54 straipsnių nuostatas ir apribojimus“. 

 

Aprašo 46 punkte nustatyta, kad „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia 

projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio 

lėšų.“ 

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pažymime, kad nustatant maksimalią galimą gauti 

finansavimo lėšų sumą, kompleksiškai yra atsižvelgiama į 1) maksimalų galimą finansavimo 

intensyvumo dydį, 2) maksimalią galimą gauti finansavimo lėšų sumą, 3) reglamento, pagal 

kurį prašoma finansavimo, nuostatas ir apribojimus. Nustatyta maksimali galima gauti 

finansavimo lėšų suma yra išminusuojama iš projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. 

Susidaręs skirtumas (likutis) yra vertinamas kaip pareiškėjo privalomas nuosavas indėlis į 

projektą, kurio finansavimą jis turi užtikrinti nuosavomis lėšomis.  

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame 2 naudos ir kokybės kriterijaus skaičiavimo pavyzdžius 

atskirai pagal de minimis reglamentą ir Reglamentą: 

 

 
2 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 

108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos 

reglamentu (ES) 2020/972. 
3 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama 

suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 

23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237. 
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Pavyzdžiai, kai paraiška teikiama pagal de 

minimis reglamentą 

Pavyzdžiai, kai paraiška teikiama pagal 

Reglamentą 

1 pavyzdys: 

- Projekto tinkamos finansuoti išlaidos 350 000 

Eur 

- Pareiškėjo de minimis pagalbos likutis 150 000 

Eur 

- Pareiškėjas prašo 150 000 Eur finansavimo, 

nuosavas indėlis į projekto tinkamas finansuoti 

išlaidas 200 000 Eur 

 

Atsižvelgiant į de minimis reglamento nuostatas 

ir apribojimus bei į pareiškėjo de minimis 

pagalbos likučio dydį, vertinama, kad 

pareiškėjas maksimaliai gali pretenduoti į 

150 000 Eur finansavimą (ne 350 000 Eur * 80 

proc. = 280 000 Eur), todėl likusi projekto 

tinkamų finansuoti išlaidų dalis (200 000 Eur) 

vertinama kaip pareiškėjo privalomas nuosavas 

indėlis. Kadangi pareiškėjas prie tinkamų 

finansuoti išlaidų nenumato prisidėti didesne 

dalimi, vertinama, kad papildomo prisidėjimo 

nėra. 2 naudos ir kokybės kriterijaus reikšmė 

apskaičiuojama sekančiai: 

 

(200 000 Eur – 200 000 Eur) / 150 000 Eur * 

100 proc. = 0 proc. 

1 pavyzdys: 

- Projekto tinkamos finansuoti išlaidos  

1 500 000 Eur 

- Pareiškėjas veiklą vykdo kino sektoriuje 

- Pareiškėjas prašo finansuoti tokias išlaidas, 

kurioms pagal Reglamento nuostatas taikomas 

80 proc. finansavimo intensyvumas 

- Pareiškėjas prašo 800 000 Eur finansavimo, 

nuosavas indėlis į projekto tinkamas finansuoti 

išlaidas 700 000 Eur 

 

Atsižvelgiant į Aprašo 39 punkte nustatytą 

apribojimą kino sektoriuje veikiantiems 

pareiškėjams gauti maksimaliai iki 800 000 Eur 

finansavimo (ne 1 500 000 * 80 proc. = 

1 200 000 Eur), vertinama, kad pareiškėjas 

maksimaliai gali pretenduoti į 800 000 Eur 

finansavimą, todėl likusi projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų dalis (700 000 Eur) vertinama 

kaip pareiškėjo privalomas nuosavas indėlis. 

Kadangi pareiškėjas prie tinkamų finansuoti 

išlaidų nenumato prisidėti didesne dalimi, 

vertinama, kad papildomo prisidėjimo nėra. 2 

naudos ir kokybės kriterijaus reikšmė 

apskaičiuojama sekančiai: 

 

(700 000 Eur – 700 000 Eur) / 800 000 Eur * 

100 proc. = 0 proc. 

2 pavyzdys: 

- Projekto tinkamos finansuoti išlaidos 120 000 

Eur 

- Pareiškėjo de minimis pagalbos likutis 200 000 

Eur 

- Pareiškėjas prašo 84 000 Eur finansavimo (70 

proc.), nuosavas indėlis į projekto tinkamas 

finansuoti išlaidas 36 000 Eur (30 proc.) 

 

Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, 

pareiškėjas turi galimybę pretenduoti į 

maksimalų 80 proc. finansavimo intensyvumą ir 

prašyti 96 000 Eur finansavimo lėšų, tačiau prie 

projekto tinkamų finansuoti išlaidų ketina 

prisidėti didesne dalimi. 2 naudos ir kokybės 

kriterijaus reikšmė apskaičiuojama sekančiai: 

 

2 pavyzdys: 

- Projekto tinkamos finansuoti išlaidos 550 000 

Eur 

- Pareiškėjas veiklą vykdo kituose KKI 

sektoriuose (ne kino sektoriuje) 

- Pareiškėjas prašo finansuoti tokias išlaidas, 

kurioms pagal Reglamento nuostatas taikomas 

80 proc. finansavimo intensyvumas 

- Pareiškėjas prašo 390 000 Eur finansavimo, 

nuosavas indėlis į projekto tinkamas finansuoti 

išlaidas 160 000 Eur 

 

Pareiškėjas pagal Aprašo 39 punkto nuostatas 

gali pretenduoti maksimaliai į 400 000 Eur 

finansavimą (ne 550 000 Eur * 80 proc. = 

440 000 Eur). 2 naudos ir kokybės kriterijaus 

reikšmė apskaičiuojama sekančiai: 
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(36 000 Eur – 24 000 Eur) / 84 000 Eur * 100 

proc. = 14,29 proc. 

 

(160 000 Eur – 150 000 Eur) / 390 000 Eur * 100 

proc. = 2,56 proc. 

3 pavyzdys: 

- Projekto tinkamos finansuoti išlaidos 260 000 

Eur 

- Pareiškėjo de minimis pagalbos likutis 200 000 

Eur 

- Pareiškėjas prašo 195 000 Eur finansavimo (75 

proc.), nuosavas indėlis į projekto tinkamas 

finansuoti išlaidas 65 000 Eur (25 proc.) 

 

Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, 

Aprašo 39 ir 40 punktų nuostatas bei į pareiškėjo 

de minimis pagalbos likučio dydį, pareiškėjas 

turi galimybę pretenduoti į maksimalų 200 000 

Eur finansavimą, tačiau prie projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų ketina prisidėti didesne 

dalimi. 2 naudos ir kokybės kriterijaus reikšmė 

apskaičiuojama sekančiai: 

 

(65 000 Eur –  60 000 Eur) / 195 000 Eur * 100 

proc. = 2,56 proc. 

3 pavyzdys: 

- Projekto tinkamos finansuoti išlaidos 300 000 

Eur 

- Pareiškėjas veiklą vykdo kituose KKI 

sektoriuose (ne kino sektoriuje) 

- Pareiškėjas prašo finansuoti tokias išlaidas, 

kurioms pagal Reglamento nuostatas taikomas 

80 proc. finansavimo intensyvumas 

- Pareiškėjas prašo 220 000 Eur finansavimo 

(73,33 proc.), nuosavas indėlis į projekto 

tinkamas finansuoti išlaidas 80 000 Eur (26,67 

proc.) 

 

Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, 

Aprašo 39 ir 40 punktų nuostatas, pareiškėjas 

turi galimybę pretenduoti į maksimalų 80 proc. 

finansavimo intensyvumą ir prašyti 240 000 Eur 

finansavimo lėšų, tačiau prie projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų ketina prisidėti didesne 

dalimi. 2 naudos ir kokybės kriterijaus reikšmė 

apskaičiuojama sekančiai: 

 

(80 000 Eur –  60 000 Eur) / 220 000 Eur * 100 

proc. = 9,09 proc. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad visiems projektams, atliekant 2 naudos ir kokybės kriterijaus 

vertinimą, bus taikomi vienodi principai, išdėstyti šiame rašte, taip užtikrinant Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių4 5.1 papunktyje numatytą lygiateisiškumo principą5 

bei Aprašo, de minimis reglamento ir Reglamento nuostatų ir apribojimų įgyvendinimą. 

 

Esant klausimams ar neaiškumams dėl vertinimo eigos ir tvarkos, kviečiame kreiptis į LVPA 

el. paštu kkiproduktai@lvpa.lt. 

 

 

 
4 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 

d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“. 
5 PAFT 5.1 papunktyje numatyta, kad atliekant paraiškų vertinimą, turi būti užtikrintas lygiateisiškumo principo 

įgyvendinimas, t. y. „visoms tam tikro kvietimo teikti paraiškas <...> paraiškoms ir (ar) projektams turi būti taikomi 

vienodi planavimo, vertinimo ir įgyvendinimo priežiūros principai“. 

mailto:kkiproduktai@lvpa.lt

