Forma patvirtinta
Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr.V-74
GAUTA
20___________ d. Nr. ____
PARAIŠKA DĖL FILMO PARENGIAMŲJŲ DARBŲ PROJEKTO VALSTYBINIO
FINANSAVIMO
___________ Nr.______________________
(dokumento data)

(dokumento registracijos numeris)

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ TEIKIANTĮ JURIDINĮ ASMENĮ
Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Juridinio asmens buveinės adresas
Juridinio asmens vadovas
Juridinio asmens pagrindinė veikla
Prieigos raktas prie elektroninio sertifikuoto
registro išrašo
Telefono ir fakso numeriai
El. pašto adresas
Interneto svetainės adresas
Filmo pavadinimas
Filmo žanras, rūšis
Interaktyvaus projekto parengiamieji darbai
(tinkamą pažymėti X)

Paraiškos teikimas
(tinkamą pažymėti X)

Paraiškos atsiėmimas
(tinkamą pažymėti X)

Filmo trukmė
Filmo formatas
Filmo kalba
Filmo parengiamųjų darbų sąnaudos (EUR)
Preliminarus bendras filmo biudžetas
(EUR)
(filmo
parengiamųjų
ir gamybos darbų
Prašoma
iš LKC
suma (EUR)
Filmo prodiuseris (-iai)

taip
ne
anksčiau nebuvo teikta
buvo teikta ______________m.
anksčiau nebuvo atsiimta
buvo atsiimta ___________ m.

)2
Pagrindiniai filmo kūrėjai:
Režisierius
Scenarijaus autorius
Operatorius
Kompozitorius
Dailininkas
yra
nėra
neprivaloma įgyti
2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Teisės naudoti anksčiau sukurtus kūrinius ir
gretutinių teisių objektus

3. DUOMENYS APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ
parengiamieji darbai
bendrai su kita šalimi vykdomi
parengiamieji darbai

Projekto įgyvendinimas
(tinkamą pažymėti X)

Projekto vykdymo pradžia
Projekto vykdymo pabaiga
Planuojama filmo parengiamųjų darbų pradžia
Planuojama filmo parengiamųjų darbų užbaigimo data
Projekto įgyvendinimo vieta
Projekto bendragamintojų/partnerių skaičius
3.1. Bendragamintojo/partnerio n duomenys
(pildoma kiekvienam bendragamintojui/partneriui)
Teisinė forma ir
pavadinimas
Rekvizitai

Juridinio asmens kodas
Vadovo vardas ir pavardė
Adresas
Telefonas
Faksas
El. pašto adresas
Interneto svetainės adresas

4. BENDRAGAMINTOJŲ/PARTNERIŲ PATIRTIS VYKDANT KINO PROJEKTUS
Eil.
Nr.
1.
2.

Bendragamintojo/partnerio
pavadinimas

Projekto pavadinimas,
rūšis, trukmė

Metai

Šalis ar šalys

)3

5. FILMO TEMA, PAGRINDINĖ IDĖJA (iki 1500 ženklų)

6. FILMO SINOPSIS (iki 1500 ženklų)

7. FILMO ATITIKIMAS KULTŪRINIAMS KRITERIJAMS (pažymėti X tuos kriterijus,
kuriuos filmas atitinka)
Filmo scenarijus ar pagrindinė tema yra paremti Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos,
religijos, mitologijos ar visuomenės gyvenimo įvykiais
Filmas pasakoja apie žinomą Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos, religijos,
visuomenės asmenybę, mitologinį veikėją
Filmo scenarijus ar pagrindinė tema yra paremti reikšmingu nacionalinės ar europinės
literatūros kūriniu
Filmas įprasmina 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
Filmas nagrinėja nacionalinės ar europinės tapatybės klausimus, akcentuoja nacionalinius
ar europinius papročius ar tradicijas
8. DETALUS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS
Eil.
Veiklos (darbo) pavadinimas
Nr.
1.
2.
3.

Vykdytojas
(įvardinti)

Trukmė

Įgyvendinimo metai,
mėnuo
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9. FILMO SKLAIDOS STRATEGIJA (iki 3000 ženklų)

10. REŽISIERIAUS VIZIJA (iki 3000 ženklų)

Režisierius

(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

11. PRODIUSERIO STRATEGIJA (iki 3000 ženklų)

Prodiuseris

(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

PRIDEDAMI PRIVALOMI DOKUMENTAI, NURODYTI FILMŲ PARENGIAMŲJŲ IR
GAMYBOS DARBŲ PROJEKTŲ VALSTYBINIO FINANSAVIMO TAISYKLĖSE:
1. _________________ , ..... lapai;
n. _________________ , ..... lapai.
PRIDEDAMI KITI DOKUMENTAI:
1. _________________ , ..... lapai;
n. _________________ , ..... lapai.

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:
1. šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;
2. prašomas finansavimas yra racionaliai apskaičiuotas ir būtinas projektui įgyvendinti;
3. esu atsiskaitęs už anksčiau gautas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Bendrijos
fondų lėšas;
4. man, kaip pareiškėjui, nėra taikomi Lietuvos Respublikos kino įstatymo 9 straipsnio
7–11 dalyse nustatyti apribojimai.
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______________________
(paraišką teikiančio juridinio
asmens vadovo pareigų
pavadinimas)
A. V.

____________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

