Forma patvirtinta
Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-74

FILMO GAMYBOS DARBŲ PROJEKTO VALSTYBINIO FINANSAVIMO SUTARTIS
____ m. ____________ d. Nr. _______
(Vilnius)
Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (toliau – LKC), atstovaujamas
________________________________________________________________________,
ir ______________________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)

(toliau – Vykdytojas), atstovaujama (-as) ______________________________________
(toliau kartu ar atskirai – šalys arba šalis), vadovaudamosi Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų
projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-603 „Dėl filmų parengiamųjų ir gamybos darbų
projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) sudarė šią sutartį,
kuria susitarė dėl
_________________________________________________________________projekto
(Projekto kategorija)

(toliau - Projektas) vykdymo valstybinio finansavimo (toliau - Sutartis):

I dalis. Sutarties dalykas
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Šios Sutarties dalykas yra šio Projekto vykdymo dalinis valstybinis finansavimas:
Filmo pavadinimas: ___________________________________________
Filmo režisieriaus vardas ir pavardė: ______________________________
Filmo scenarijaus autoriaus vardas ir pavardė: ______________________
Bendras filmo biudžetas: _______________________________________
Projekto vykdymo pradžia:______________________________________
Projekto pirmojo etapo pabaigos terminas:_______________________
Projekto vykdymo pabaiga (Projekto antrojo etapo pasibaigimo terminas): __________
LKC direktoriaus ____ m. ________________d. įsakymu Nr._____ skirta suma
______________ Lt (_________ Litų) ( _____EUR (________ Eurų)).
1.9. LKC direktoriaus įsakymu dėl lėšų skyrimo nustatytos Projekto finansavimo proporcijos
(intensyvumas): _________ proc. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos.
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II dalis. Šalių įsipareigojimai
2.

LKC įsipareigoja iš dalies finansuoti Projekto vykdymą ir skirti šiam tikslui, atsižvelgiant į
Vykdytojo pateiktus ir Lietuvos kino centro patvirtintus sąmatą bei finansavimo planą,
kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis, sumą, nurodytą Sutarties 1.8 punkte.
2.1. Projekto vykdymas, esant Sutartyje nustatytoms sąlygoms, finansuojamas dviem etapais:
2.1.1. pasirašius sutartį ir Vykdytojui pateikus ikisutartiniuose dokumentuose
(preliminariose sutartyse, ketinimų laiškuose ir pan.) nurodytus finansinius
įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus LKC perveda Vykdytojui pirmojo etapo
lėšas, kurios sudaro ___________ Lt (______________litų) ( _____EUR (________
Eurų)). Iki 30 proc. Sutarties 1.8 punkte nurodytos sumos gali būti pervesta Vykdytojui
nepateikus minėtų dokumentų, pagal jo rašytinį prašymą.
2.1.2. Vykdytojui, iki Projekto pirmojo etapo termino pabaigos, nurodytos Sutarties 1.6
punkte, užbaigus pirmojo etapo Projekto gamybos darbus ir per Sutarties 3.14 punkte
nurodytus terminus, atsiskaičiusiam su LKC už 2.1.1 punkte nurodytas lėšas, LKC
perveda antrojo etapo lėšas, kurios sudaro ________________ ( __________________ )
litų.
2.2. LKC perveda lėšas Vykdytojui į atskirą Projektui skirtą sąskaitą banke __________ Nr. LT
_________________________________, banko kodas ______.
3.
Vykdytojas įsipareigoja:
3.1. Projektą įvykdyti iki Sutarties 1.7 punkte nurodytos datos;
3.2. tuo atveju, jei Vykdytojas yra perkančioji organizacija, užtikrinti, kad perkant paslaugas,
prekes, darbus valstybės biudžeto lėšomis bus vadovaujamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu
ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, bei laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo,
skaidrumo ir nešališkumo principų;
3.3. apskaitą, susijusią su projekto įgyvendinimu, tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisės aktais;
3.4. ūkines operacijas, susijusias su LKC skirtomis lėšomis, įtraukti į Projekto vykdytojo
buhalterinę apskaitą taip, kad šias operacijas būtų galima identifikuoti kaip Projekto
išlaidas;
3.5. Projekto vykdymo ir Sutarties galiojimo metu neperleisti jokių savo teisių ir
įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims;
3.6. vadovautis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu sudarant
sutartis su autoriais ir atlikėjais;
3.7. Filmo titruose ir reklaminėje medžiagoje nurodyti, kad Filmą remia Lietuvos kino centras
prie Kultūros ministerijos;
3.8. Projekto vykdymo ir finansavimo sutarties galiojimo metu nekeisti Filmo režisieriaus ar
scenarijaus autoriaus, išskyrus Taisyklėse nurodytus atvejus ir atliekant pakeitimus
Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.9. Projekto vykdymo ir finansavimo sutarties galiojimo metu atsiradus poreikiui pakeisti
Filmo operatorių, kompozitorių ar dailininką – nedelsiant apie tai pranešti LKC ir laikytis
Taisyklėse nustatytos šių asmenų pakeitimo tvarkos.

*3
3.10. Skirtas lėšas naudoti tik pagal sąmatoje nurodytą paskirtį, nekeisti išlaidų rūšies, nekeisti
lėšų paskirstymo pagal atskirus sąmatos straipsnius daugiau nei 20 procentų vienam
sąmatos straipsniui.
3.11. Esant numatomam išlaidų rūšies arba lėšų paskirstymo pagal atskirus sąmatos straipsnius
daugiau nei 20 procentų vienam sąmatos straipsniui pasikeitimui, Vykdytojas privalo
tikslinti sąmatą pateikiant LKC argumentuotą prašymą ir patikslintą sąmatą ne vėliau, kaip
likus 15 darbo dienų iki Sutartyje nustatyto antrojo etapo pasibaigimo termino.
3.12. Esant numatomam bendro Filmo biudžeto pasikeitimui – nedelsiant pranešti LKC ir
pateikti naują sąmatą ir finansavimo planą, kurie suderinami su LKC ir pridedami prie šios
Sutarties bei tampa jos neatskiriama dalimi.
3.13. Ne daugiau nei 20 proc. skirto finansavimo išleisti ne Lietuvos Respublikoje.
3.14. Atsiskaityti už valstybinį finansavimą, pateikiant LKC direktoriaus įsakymu nustatytos
formos dokumentus:
3.14.1. Jeigu Sutarties 1.8 punkte nurodyta suma yra lygi ar viršija 500 656 litus (145
000 EUR) per biudžetinius metus:
3.14.1.1.panaudojus Sutartyje nustatyto pirmojo etapo lėšas per 10 darbo dienų nuo
Sutartyje nustatyto pirmojo etapo pasibaigimo termino – Projekto pirmojo etapo
įgyvendinimo ataskaitą;
3.14.1.2.panaudojus Sutartyje nustatyto antrojo etapo lėšas per 10 darbo dienų nuo
Sutartyje nustatyto antrojo etapo pasibaigimo termino, bet ne vėliau kaip iki einamųjų
biudžetinių metų gruodžio 10 dienos – Projekto įgyvendinimo ataskaitą ir Projektą
vertinusio auditoriaus išvadą.
3.14.2. Jeigu Sutarties 1.8. punkte nurodyta suma nesiekia 500 656 litus (145 000 EUR)
per biudžetinius metus:
3.14.2.1.panaudojus Sutartyje nustatyto pirmojo etapo lėšas per 10 darbo dienų nuo
Sutartyje nustatyto pirmojo etapo pasibaigimo termino – Projekto pirmojo etapo
įgyvendinimo ataskaitą;
3.14.2.2.panaudojus sutartyje nustatyto antrojo etapo lėšas per 10 darbo dienų nuo
finansavimo sutartyje nustatyto antrojo etapo pasibaigimo termino, bet ne vėliau kaip
iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 10 dienos – Projekto įgyvendinimo ataskaitą,
taip pat, pasirinktinai, Projekto įgyvendinimo faktinių išlaidų ataskaitą arba Projektą
vertinusio auditoriaus išvadą.
3.15. pateikti Projekto įgyvendinimo faktinių išlaidų ataskaitą auditoriui, kuris vertina Projektą;
3.16. nepanaudotas Projekto vykdymui valstybės biudžeto lėšas, pasibaigus Projektui, per 5
darbo dienas grąžinti į Lietuvos kino centro sąskaitą;
3.17. Filmą užbaigti iki __________________________ ir surengti Filmo premjerą iki
____________________________ (nurodoma data, ne vėlesnė nei 2 metai nuo paskutinių
finansavimo metų datos). Ilgametražio vaidybinio ar animacinio filmo gamybos projekto
vykdytojas taip pat privalo per dvejus metus nuo paskutinių finansavimo metų pabaigos
išplatinti filmą Lietuvos kino teatruose. Filmo užbaigimo terminas argumentuotu
Vykdytojo prašymu ir LKC direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas tik vieną kartą ne
ilgesniam nei 12 mėnesių terminui. Tokiu atveju atitinkamai pratęsiamas ir Filmo
premjeros surengimo bei Filmo išplatinimo terminas. Filmo išplatinimu laikomas filmo
viešas rodymas komerciniais pagrindais kino teatre mažiausiai 7 dienas iš eilės.
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3.18. Užbaigus Filmą:
3.18.1.per 1 mėnesį pateikti LKC Filmo užbaigimo aktą ir vieną Filmo kopiją elektroninėje
laikmenoje;
3.18.2.per 2 mėnesius pateikti LKC dokumentus, įrodančius nacionalinės ar tarptautinės
filmo premjeros datą;
3.18.3.per 2 mėnesius surengti Filmo peržiūrą, kuria bus laikoma vieša filmo premjera arba
specialiai suderintu laiku ir vietoje surengta uždara filmo peržiūra, Taisyklėse nustatytiems
asmenims;
3.18.4.per 3 mėnesius pateikti LKC informaciją raštu apie faktinius Filmo finansavimo
šaltinius;
3.18.5.per 12 mėnesių po Filmo pirmojo įrašo pagaminimo dienos perduoti originalią
Filmo medžiagą Lietuvos centriniam valstybės archyvui;
3.18.6.iki antrųjų metų nuo paskutinių finansavimo metų pabaigos pateikti LKC
dokumentus, įrodančius ilgametražio vaidybinio ar animacinio filmo išplatinimą Lietuvos
kino teatruose;
3.18.7.Sudaryti sąlygas LKC neatlygintinai naudoti Filmą edukaciniais tikslais.
3.18.8.Saugoti ir, LKC pareikalavus, pateikti visus Projekto patirtas išlaidas patvirtinančius
dokumentus, ne mažiau kaip 5 metus po Projekto įvykdymo.
III dalis. Projekto vykdymo kontrolė ir Vykdytojo atsakomybė
4.

Vykdytojas per 10 darbo dienų nuo LKC pareikalavimo gavimo privalo pateikti visų
Projekto išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų patvirtintas kopijas,
kitus su Projekto vykdymu susijusius dokumentus ir medžiagą.
5.
Nepateikus Sutarties 2.1.1. punkte numatytų dokumentų per 4 mėnesius nuo LKC
direktoriaus įsakymo dėl lėšų skyrimo projektui dienos, LKC, įvertinęs šiuo klausimu
priimtas Kino tarybos rekomendacijas, priima sprendimą dėl tokio projekto finansavimo
tikslingumo.
6.
Praleidus sąmatų tikslinimo terminą ar kitaip pažeidus Sutartyje ir Taisyklėse nustatytą
sąmatų tikslinimo tvarką, sąmatų tikslinti negalima. Tokiu atveju išlaidos, viršijančios
leidžiamus nukrypimus, pripažįstamos netinkamomis ir LKC rašytiniu reikalavimu turi
būti grąžintos iki einamųjų biudžetinių metų pabaigos arba priverstinai išieškomos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7.
Pažeidus Sutarties 3.9 punkte numatytą įsipareigojimą, Vykdytojas praranda teisę teikti
paraišką kitam būsimam (vienam) LKC skelbiamam projektų finansavimo konkursui.
8.
Esant vienai iš žemiau išvardintų aplinkybių, LKC turi teisę vienašališkai nutraukti šią
Sutartį, o Vykdytojas privalo grąžinti LKC jo permokėtas ar pažeidžiant Kino įstatymo,
Taisyklių ar finansavimo sutarties reikalavimus panaudotas lėšas:
8.1. Pažeidus Sutarties 3.8 punkte numatytą įsipareigojimą;
8.2. LKC nustačius, kad projekto vykdytojas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, iš anksto
neinformavęs LKC sumažino įsipareigotas projekto įgyvendinimo apimtis, savo finansinį
indėlį ir tuo pažeidė LKC direktoriaus įsakymu nustatytas projekto finansavimo
proporcijas (intensyvumą).
8.3. Vykdytojui iki Projekto pirmojo etapo termino pabaigos, nurodytos Sutarties 1.6 punkte
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įsisavinus mažiau negu 50 proc. pirmojo etapo lėšų.
8.4. LKC nustačius Lietuvos Respublikos kino įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodytus
pažeidimus.
9.
Lėšos grąžinamos į LKC nurodytą sąskaitą LKC nustatytais terminais. Negrąžintos lėšos
išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, o Vykdytojas praranda teisę
trejus metus teikti paraiškas ir gauti finansavimą.
10. Jeigu dėl Sutarties 3.8. punkte nurodytų aplinkybių Vykdytojas grąžina Projektui skirtas
lėšas per LKC nustatytą terminą arba tokios lėšos LKC dar nebuvo pervestos į Vykdytojo
sąskaitą, Vykdytojas praranda teisę teikti paraišką kitam būsimam (vienam) LKC
skelbiamam projektų finansavimo konkursui.
11. Kol neįvykdoma Sutarties 3.17 punkte nustatyta pareiga, Vykdytojas negali kreiptis dėl
kitų projektų valstybinio finansavimo.
IV dalis. Papildomos sutarties sąlygos
12.

Jeigu viena iš šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šios Sutarties
punkto, nedelsdama raštu kreipiasi į kitą šalį dėl sutarties papildymo, pakeitimo ar
nutraukimo. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja tik raštu sutikus abiem šalims.
13. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako šios Sutarties ir
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Lietuvos kino centras neatsako už sutarties vykdymo nesklandumus, kylančius dėl
Vykdytojo sutartyje neteisingai nurodytų rekvizitų ir kitų duomenų. Už jų tikslumą ir
teisingumą atsako Vykdytojas.
15. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos teismuose.
16. Sutartis pildoma, keičiama ir nutraukiama raštu.
17. Sutartis gali būti nutraukta:
17.1. rašytiniu Sutarties šalių susitarimu;
17.2. vienos iš Sutarties šalių iniciatyva (rašytiniu reikalavimu), jei kita šalis nevykdo ar
netinkamai vykdo šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, apie tai raštu informuojant
kaltąją Sutarties šalį ne vėliau nei prieš 14 kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties
nutraukimo.
18. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo per 15 kalendorinių dienų
grąžinti LKC visą gautų lėšų sumą. LKC gali nustatyti kitokį lėšų grąžinimo terminą.
19. Sutartį nutraukus dėl LKC kaltės, LKC pagal Vykdytojo pateiktus atsiskaitymo
dokumentus apmoka sąmatoje numatytas Projekto vykdymo išlaidas, faktiškai patirtas iki
LKC pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos, neviršydamas šios Sutarties 1.8 punkte
numatytos sumos.
20. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
kiekvienai šaliai.
21. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, iki šalys visiškai įvykdys savo
įsipareigojimus.
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V dalis. Šalių rekvizitai ir jų atstovų parašai
Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos

___________________
(Vykdytojo pavadinimas)

Kodas 302783199

Kodas

Adresas: Z. Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius

Adresas

Sąsk. Nr. LT52 7300 0101 3284 1105

Sąsk. Nr.

Bankas „Swedbank“ AB

Bankas

Banko kodas 73000

Banko kodas

Telefonas 8 5 213 0547

Telefonas

Faksas 8 5 213 0753

Faksas

El. paštas info@lkc.lt

El. paštas

___________________

___________________

(pareigų pavadinimas, vardas,
pavardė, parašas)

(pareigų pavadinimas, vardas,
pavardė, parašas)

A. V.

A. V.

