Forma patvirtinta
Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos
direktoriaus
2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-55

PARAIŠKA
DĖL KINO KULTŪROS SKLAIDOS, IŠSKYRUS 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
Individualios veiklos pažymos numeris
Telefono numeris
El. pašto adresas
2. Informacija apie projektą
2.1
.
2.2
.
2.3
.
2.4
.
2.5
.

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

2.6
.

Projekto vadovas

3. Trumpas projekto pristatymas (projekto aktualumas, kultūrinė ir meninė vertė):

4. Tikslinė grupė:
________________________________________________________________________________
__
5. Projekto tikslas:
________________________________________________________________________________
__
6. Projekto uždaviniai (veiklos, priemonės ir metodai tikslui pasiekti):
1.
2.
3.
4.
5.
......

7. Ar projektu:
Siekiate ugdyti vaikus ir jaunimą;
Didinate kino pasiekiamumą regionuose;
Skatinate naujųjų technologijų naudojimą ir inovacijas.
8. Projekto uždavinius įgyvendinančių veiklų kalendorius:

9. Numatomi dalyviai ir/arba visuomenei pristatoma kino programa (filmų, programų,
paskaitų pavadinimai, kas dalyvauja projekte):

10. Planuojamas projekto viešinimas:
________________________________________________________________________________
11. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų įnašas:
Pastaba: Tinkami dokumentai, įrodantys projekto vykdytojo, partnerių (rėmėjų) įnašą, yra sutartis, preliminari
sutartis ar ketinimų laiškas. Įnašas prekėmis arba paslaugomis išreiškiamas pinigine verte. Visuose įnašą
patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, įnašo rūšis, vertė eurais ir įnašo
įvykdymo/įmokėjimo terminas (konkreti data, laikotarpis ar įvykis).

Projekto vykdymui turimi ištekliai (materialieji ir žmogiškieji):
________________________________________________________________________________
__
Projekto partnerių, rėmėjų įnašas (finansinis įnašas arba įnašas prekėmis ar paslaugomis):
(užpildykite)
Projekto partnerio, rėmėjo pavadinimas
Įnašo rūšis (finansinis /
Įnašo suteikimo statusas
Nr.
prekėmis arba paslaugomis)

ir piniginė vertė

(suteikta/ laukiama
atsakymo)

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

Projekto pavadinimas

1.
2.
3.
13. Pridedama (privalomai):

Metai

Projekto biudžetas, Eur

1. Projekto vadovo gyvenimo aprašymas (laisva forma);
2. Užpildyta nustatytos formos viso projekto išlaidų sąmata;
3. Projekto vykdytojo, partnerių (rėmėjų) įnašą patvirtinantys dokumentai;
4. Deklaracija apie susijusius asmenis.

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.

