
 

 

 

 

 

Priemonės „Paskatos kultūros ir kūrybinių 

industrijų sektoriui kurti konkurencingus 

kultūros produktus“ pareiškėjams 

 

 

INFORMACIJA DĖL PAGAL PRIEMONĘ PATEIKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO 

 

Informuojame, kad pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių 

industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ (toliau – priemonė) buvo gautos 357 

paraiškos, kuriose prašomo finansavimo suma (44 318 197,42 Eur) daugiau nei 4 kartus viršija 

priemonei skirtą biudžetą (10 551 449 Eur). 

Priemonės įgyvendinimą administruojanti Lietuvos Respublikos kultūros ministerija informavo 

LVPA, kad papildomų lėšų pagal priemonę pateiktų paraiškų finansavimui nebus skiriama.  

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių1 (toliau – PAFT) 115 punkte numatyta, kad 

įgyvendinančioji institucija (LVPA) turi galimybę pasirinkti paraiškų vertinimo etapų eiliškumą. 

Minėtas PAFT punktas nustato, kad vertinimas gali būti pradedamas ne tik nuo tinkamumo finansuoti 

vertinimo etapo, bet taip pat yra galimybė vertinimą pradėti nuo naudos ir kokybės vertinimo arba 

tinkamumo finansuoti ir naudos ir kokybės vertinimą atlikti lygiagrečiai vienu metu. 

Atsižvelgiant į visų išdėstytų aplinkybių visumą ir siekiant efektyvaus paraiškų vertinimo, 

informuojame, kad pagal priemonę pateiktų paraiškų vertinimas bus pradedamas nuo naudos 

ir kokybės vertinimo etapo. Vertinimas bus atliekamas tokia tvarka: 

1. Bus vertinama pateiktų paraiškų atitiktis priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo2 

(toliau – Aprašas) 33.1 papunkčiu nustatytam parengtumui reikalavimui, t. y. bus vertinama, ar kartu 

su paraiška pateiktas užpildytas Aprašo 5 priedas, kuriame yra nurodyti naudos ir kokybės vertinimui 

atlikti reikalingi duomenys ir informacija. 

2. Paraiškos, kartu su kuriomis nebuvo pateiktas užpildytas Aprašo 5 priedas, bus atmetamos 

ir į tolimesnę vertinimo imtį nebus traukiamos. 

3. Pagal Aprašo 5 priede pateiktus duomenis bus atliekamas naudos ir kokybės vertinimas. 

Esant poreikiui, LVPA vertintojai susisieks su pareiškėjais, prašydami papildyti ar patikslinti 

informaciją/duomenis, reikalingus naudos ir kokybės vertinimui atlikti. 

4. Atlikus naudos ir kokybės vertinimą, bus identifikuojamos daugiausiai balų surinkusios 

paraiškos, kurioms užtenka kvietimui skirtų finansavimo lėšų (10 551 449 Eur). Kitų paraiškų, 

kurioms finansavimo lėšų nepakanka, tinkamumo finansuoti vertinimas nebus atliekamas. 

 
1 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“. 
2 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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5. Visi pareiškėjai per Duomenų mainų svetainę (DMS) bus informuojami apie naudos ir 

kokybės vertinimo rezultatus bei apie tolimesnę vertinimo eigą. 

6. Tinkamumo finansuoti vertinimo pabaigoje bus įvertinamos visos vertinimo metu nustatytos 

aplinkybės kompleksiškai ir patikrinta, ar tai neturi įtakos naudos ir kokybės vertinimo rezultatams. 

Esant poreikiui, naudos ir kokybės vertinimo rezultatai bus patikslinti. 

7. Galutiniai sprendimai dėl projektų (ne)finansavimo bus priimami vertinimo pabaigoje, 

užbaigus visus vertinimo veiksmus. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad siekiant išlaikyti PAFT 5.1 papunktyje numatytą 

lygiateisiškumo principą3 kitų pareiškėjų atžvilgiu, paraiškų vertinimo metu nebus priimami 

jokie dokumentų ir (ar) duomenų patikslinimai, kuriais bus siekiama padidinti naudos ir 

kokybės kriterijų reikšmes, siekiant surinkti daugiau naudos ir kokybės balų bei gauti 

finansavimą. 

 

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

el. paštu kkiproduktai@lvpa.lt. 

 

 

 
3 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“. 
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