Forma patvirtinta
Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2018 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-94
(Paraiškos dėl filmo platinimo projekto valstybinio finansavimo forma)
PARAIŠKA
DĖL FILMO PLATINIMO PROJEKTO VALSTYBINIO FINANSAVIMO

___________________
(paraiškos pildymo data)
1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ
Paraiškos teikėjas:

JURIDINIS ASMUO ☐
FIZINIS ASMUO
☐

Juridiniam asmeniui:
Pavadinimas
Kodas
Buveinės adresas
Juridinio asmens vadovo vardas ir pavardė
Prieigos raktas prie elektroninio sertifikuoto
registro išrašo
Telefono numeris
El. pašto adresas
Interneto svetainės adresas
Fiziniam asmeniui:
Vardas ir pavardė
Asmens kodas
Deklaruota gyvenamoji vieta
Telefono numeris
El. pašto adresas

2. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Projekto pavadinimas
Bendras projekto biudžetas (EUR)
Prašoma iš LKC suma (EUR)
Projekto tipas
(tinkamą pažymėti X)

Filmo platinimas kino teatruose
Trumpametražių filmų programos
platinimas kino teatruose
Interaktyvaus kino filmo platinimas

2
Planuojamo rodymo kino teatruose pradžia
Planuojama rodymo kino teatruose pabaiga
Planuojama rodymo kino teatruose trukmė
Miestai, kurių kino teatruose planuojamas
rodymas
Informacija apie interaktyvaus kino filmo
pasiekiamumą Lietuvos vartotojams
(pildoma tik teikiant paraišką dėl
interaktyvaus kino filmo platinimo)
3. RINKODAROS PLANAS (įskaitant planuojamą žiūrovų skaičių) (iki 3000 ženklų)

4. DUOMENYS, SUTEIKIANTYS LAIKINĄ INTERNETO PRIEIGĄ PRIE FILMO (-Ų),
KURIO (-IŲ) PLATINIMUI PRAŠOMA FINANSAVIMO, ARBA INFORMACIJA APIE
SIŪLOMĄ FILMO (-Ų) PERŽIŪROS VIETĄ IR LAIKĄ (filmo (-ų) peržiūra turi įvykti
suderintu su LKC laiku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo)

PRIDEDAMI PRIVALOMI DOKUMENTAI, NURODYTI FILMŲ
PROJEKTŲ VALSTYBINIO FINANSAVIMO TAISYKLIŲ 16 PUNKTE:

PLATINIMO

1. _________________ , ..... lapai;
n. _________________ , ..... lapai.

PRIDEDAMI KITI DOKUMENTAI:
1. _________________ , ..... lapai;
n. _________________ , ..... lapai.
Pasirašydamas šią paraišką saugiu elektroniniu parašu aš 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 įvykdęs visus savo sutartinius įsipareigojimus pagal valstybinio finansavimo sutartis
dėl visų projektų, kuriems buvo skirtas valstybinis finansavimas;
4. Man, kaip pareiškėjui, nėra taikomi Lietuvos Respublikos kino įstatyme nurodyti
apribojimai, dėl kurių man negali būti skirtas valstybinis finansavimas.

