Forma patvirtinta
Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos
direktoriaus
2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-103

PARAIŠKA
DĖL KINO KULTŪROS SKLAIDOS (TĘSTINIO KINO FESTIVALIO) PROJEKTO
VALSTYBINIO FINANSAVIMO
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. Informacija apie projektą
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Projekto pavadinimas
Projekto įgyvendinimo forma
Projekto įgyvendinimo vieta
Projekto pradžios data
Projekto pabaigos data
Projekto vadovas

3. Trumpas projekto pristatymas:

4. Planuojama projekto meninė programa, papildomos veiklos, numatomi dalyviai:

5. Informacija apie kino festivalio tęstinumą ir žiūrovų skaičių per pastaruosius trejus metus:
Metai

2017 m.

2016 m.

2015 m.

Žiūrovų skaičius
6. Kiekybiniai kino festivalio rodikliai už 2017 metus:
Nr. Rodikliai
1.
Pristatytų filmų skaičius
2.

Filmų rodymo seansų skaičius

3.

Festivalio metu vykusių papildomų renginių (pvz.,
diskusijos, meistriškumo pamokos, edukaciniai renginiai ir
kt.) skaičius

4.

Miestų, kuriuose rodyti festivalio filmai, skaičius

5.

Festivalio trukmė dienomis

6.

Užsienio svečių, dalyvių, atvykusių į festivalį, skaičius

7.

Pristatytų nacionalinių ilgametražių filmų premjerų skaičius

8.

Festivalio konkursinės programos

Kiekis

(įrašyti YRA / NĖRA)

7. Anksčiau projekto vykdytojo (juridinio asmens) gautas valstybinis finansavimas panašaus
pobūdžio projektų įgyvendinimui (nurodyti iki trijų pagrindinių projektų):
Nr.
1.
2.
3.

Projekto pavadinimas

Metai

Projekto
(EUR)

biudžetas

8. Pridedama (privalomai):
1. Kino festivalio strategija, ją grindžiant kino festivalio menine programa ir papildomomis veiklomis
bei išsamiai aprašant kino festivalio auditorijos vystymo strategiją;
2. Kino festivalio finansavimo strategija, prie kurios pateikiamas LKC direktoriaus nustatytos formos
tęstinio kino festivalio projekto finansavimo planas ir projekto išlaidų sąmata;
3. Projekto vykdytojo arba partnerių (rėmėjų) įnašą patvirtinantys dokumentai.
Pasirašydamas šią paraišką saugiu elektroniniu parašu aš patvirtinu, kad:
1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir 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.

