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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

• Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas, siekiant kultūros paveldo objektų ir (ar) jų dalies išsaugojimo ir atskleidimo,

susidomėjimo kultūros paveldu didinimo, kultūros paslaugų prieinamumo, įvairovės ir interaktyvumo skatinimo.

• Iš viso projektams bus paskirstyti 12 M €.

Subsidijuojama veikla

• Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame

(kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo

įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga*,

tvarkomieji statybos ir (ar) tvarkomieji paveldosaugos

darbai;

• Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame

(kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo

įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga*,

įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei baldų

įsigijimas ir įdiegimas.
*Kultūros paslauga – lankytojams skirta kultūrinė, meninė ar

pažintinė veikla, kuria teikiama nemateriali nauda ar sukuriamas

materialus produktas, tenkinantis viešuosius visuomenės

kultūrinius poreikius ir interesus, vykdoma šiai veiklai pritaikytose

kultūros paveldo ir (ar) jo dalies patalpose ar pastatuose

(bibliotekose, muziejuose, profesionaliojo scenos meno įstaigose,

kultūros centruose, kino teatruose ir pan.).

Subsidijos dydis

• Didžiausia vienam projektui skiriama finansavimo lėšų

suma 750 000 €.

Subsidijos intensyvumas

• Iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų

Subsidijuojamos išlaidos

• Viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo

objektų taikomųjų tyrimų atlikimas, projektavimas,

ekspertizių atlikimas, tvarkybos darbai, inžineriniai

tyrimai, tvarkomųjų statybos darbų atlikimas, projekto

vykdymo priežiūra;

• Būtinos inžinerinės paslaugos;

• Būtinos aplinkos (sklypo) tvarkymo išlaidos (iki 5% nuo

rangos darbų kainos);

• Objekto įveiklinimui reikalingos naujos įrangos įsigijimas ir

įdiegimas;

• Objekto įveiklinimui reikalingų naujų baldų įsigijimas.

Netinkamos finansuoti išlaidos

• Naujų pastatų statybos išlaidos;

• Naujų ir esamų inžinerinių statinių statybos išlaidos

(išskyrus būtinas paveldo objektui/jo daliai tinkamai

naudoti);

• Naujų pastato aukštų, rūsių ar priestatų statybos išlaidos;

• Fiziškai neišlikusių pastatų ar jų dalių atkūrimo išlaidos;

• Statinio (jo dalių) užkonservavimo išlaidos, kai nustojama

juo naudotis;

• Baldų ir įrangos restauravimo išlaidos.
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją

Reikalavimai pareiškėjams

• Pareiškėjai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie

yra kultūros paveldo objektų savininkai ir (arba) jų

valdytojai.

• Pareiškėjai nėra priskiriami sunkumų patiriančių įmonių

kategorijai.

Reikalavimai partneriams

• Galimi projekto partneriai yra viešieji ir privatūs juridiniai

asmenys.

• Partnerystės sutartis tarp pareiškėjo ir projekto partnerio

turi būti sudaryta iki paraiškos pateikimo dienos.

Kitos svarbios sąlygos

• Finansuojami Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose

įgyvendinami projektai.

• Turi būti užtikrinta, kad nekilnojamojo turto naudojimo

paskirtis visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir mažiausiai

5 metus po projekto užbaigimo, atitinka įgyvendinamą

veiklą.

• Kultūros paveldo objekte kultūros paslaugos turi sudaryti

mažiausiai 80% arba laiko, arba vietos pajėgumo per

metus. Jeigu kultūros paveldo objektas ir (ar) jo dalis

naudojami komercinei veiklai vykdyti, taikomas tik vietos

pajėgumo per metus vertinimas.

Terminai

• Paraiškos teikiamos iki 2023 m. balandžio 30 d.

• Projektų veiklos turi būti baigtos iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Projektų atrankos kriterijai

• Projektui skiriamo finansavimo efektyvumas (kuo mažesnis

finansavimo poreikis yra reikalingas vienam papildomam

lankytojui pritraukti, tuo didesnis finansavimo efektyvumas):

– 301 Eur/lankytojui ir daugiau – 0 balų;

– 300–201 Eur/lankytojui – 5 balai;

– 200–151 Eur/lankytojui – 15 balų;

– 150–101 Eur/lankytojui – 25 balai;

– 100–50 Eur/lankytojui – 35 balai;

– iki 50 Eur/lankytojui – 45 balai.

• Pareiškėjo prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu, viršijančiu

privalomus 15% nuosavų lėšų:

– Iki 1% – 0 balų;

– 1 – 5% – 10 balų;

– 6 – 10 % – 20 balų;

– 11 – 20% – 30 balų;

– 21% ir daugiau – 40 balų.

• Kultūros paveldo objekto reikšmė:

– Kultūros paminklas – 15 balų;

– Valstybės saugomas objektas – 10 balų;

– Savivaldybės saugomas objektas – 5 balai.

Privaloma surinkti minimali balų suma yra 20 balų.
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• Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs –

biurokratiniams subsidijų reikalavimams.

• Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas – kuriame vertę visose Kliento projekto gyvavimo ciklo stadijose nuo

idėjos įvertinimo iki paskutinio subsidijos cento įskaitymo į Kliento sąskaitą.

Kaip padedame įdarbinti subsidiją

PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS
a

Padėsime įgyvendinti projektą pagal 

donoro reikalavimus, kad subsidija būtų 

Išmokėta Jums laiku ir iki paskutinio cento

PO-PROJEKTINIS APTARNAVIMAS

Rengsime ataskaitas po projekto 

pabaigos ir, jei teks, padėsime 

užtikrinti, kad nebūtų taikomos baudos 

už rodiklių nepasiekimą

PARAIŠKOS RENGIMAS

Parengsime konkurencingą paraišką ir 

lydėsime ją vertinimo procese iki 

teigiamo sprendimo dėl prašytos 

subsidijos skyrimo

PASIRENGIMAS PARAIŠKOS TEIKIMUI

Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka 

visus vertinimo kriterijus ir reikalavimus 

bei turi didelius šansus gauti subsidiją

1. Kliento 

projekto 

inicijavimas

4. Kliento 

projekto 

uždarymas

3. Kliento 

projekto 

įgyvendinimas

2. Kliento 

projekto 

planavimas
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Kai kurie iš mūsų Klientų

WESTERN UNION® is a federally registered service mark of Western Union Holdings, Inc. and is used with permission   
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Atvykite į mūsų biurą Olimpiečių g. 5-9, Vilnius, Lietuva

Apsilankykite mūsų svetainėje http://www.responsum.co

Susisiekite su:

• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230

• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028

Susisiekite su mumis

http://www.responsum.co/
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„Pasaulis yra nuostabus, tačiau jame

visada yra ką tobulinti.
Galią pasauliui keisti suteikia puikios

idėjos.

Mes dirbame tam, kad Jūsų idėjos
neliktų tik mintyse ar planuose.

Žinome, kaip pritraukti finansavimą

ir įdarbinti jį, kad idėjos atsitiktų.
Visas savo žinias, patirtį ir jėgas

skiriame tam, kad puikios idėjos

apsigyventų tarp mūsų.
Ir keistų pasaulį į gerą.“

Iš RESPONSUM manifesto
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