PATVIRTINTA
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo
2022 m. rugpjūčio 29 d. tarybos posėdyje
VALSTYBĖS TEIKIAMOS DALINĖS FINANSINĖS PARAMOS KULTŪRINIAMS,
VISUOMENĖS INFORMAVIMO SAUGUMO, MEDIJŲ RAŠTINGUMO UGDYMO IR
ŠVIEČIAMIESIEMS PROJEKTAMS PER SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS
RĖMIMO FONDĄ KONKURSO BENDRŲJŲ SĄLYGŲ APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo
saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams per Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondą konkurso bendrųjų sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešosios informacijos
rengėjų Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui (toliau – Fondas) teikiamų kultūrinių,
visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamųjų projektų paraiškų
teikimo tvarką ir šių projektų (paraiškų) konkurso (atrankos) sąlygas.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu,
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo,
medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendraisiais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1190 „Dėl periodinių kultūros ir meno
leidinių kultūrinių projektų įgyvendinimo paslaugų priskyrimo visuotinės ekonominės svarbos
paslaugoms ir Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės
informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatų patvirtinimo”
(toliau – Bendrieji konkurso nuostatai) ir kitais teisės aktais.
3. Aprašas yra taikomas pareiškėjams, kurie atitinka Bendrųjų konkurso nuostatų II skyriuje
nustatytus reikalavimus ir turi teisę teikti paraiškas Fondo skelbiamiems konkursams (toliau –
pareiškėjai), taip pat Fondo ekspertams ir Fondo tarybai, vertinantiems ir atrenkantiems projektų,
kuriems skiriamas finansavimas, paraiškas.
4. Valstybės dalinę finansinę paramą viešosios informacijos rengėjų projektams Fondas teikia
vadovaudamasis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su
visais pakeitimais1, 53 straipsniu ir 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 360/2012
dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai,
skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, su visais pakeitimais2.
5. Fondas nefinansuoja Bendrųjų konkurso nuostatų 23–25 punktuose nustatytų projektų.
6. Fondo finansuojama projekto įgyvendinimui skirta suma negali viršyti 80 procentų visos
projekto įgyvendinimui numatytos sumos.
7. Fondo finansuojamo projekto administravimo išlaidų suma projekto sąmatoje negali viršyti
30 procentų Fondo finansuojamos projekto įgyvendinimui skirtos sumos. Ši sąlyga taikoma viso
projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
8. Fondo taryba, atsižvelgdama į konkursui pateiktose paraiškose nurodytus poreikius ir į
pareiškėjų pateiktų projektų (paraiškų) kokybę, motyvuotu sprendimu gali perkelti iki 2 procentų3
lėšų tarp Fondo programų, nurodytų Aprašo 10 punkte.

Pagal šį reglamentą bendra valstybės pagalbos suma negali viršyti 2 mln. eurų per vienerius metus.
Pagal šį reglamentą valstybės pagalba teikiama periodinių kultūros ir meno leidinių kultūrinius projektams; pagalbos
suma negali viršyti 500 tūkst. eurų per trejus metus.
3
Karo, nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos atveju ar paskelbus mobilizaciją – iki 20 procentų lėšų.
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II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARAIŠKOMS IR JŲ TEIKIMAS
9. Pareiškėjai Fondo skelbiamiems konkursams gali teikti paraiškas paramai gauti šiems
projektams pagal tematiką:
9.1. kultūriniams (kultūros ir meno);
9.2. medijų raštingumo;
9.3. visuomenės informavimo saugumo;
9.4. šviečiamiesiems (švietimo).
10. Pareiškėjų pasirinktos tematikos projektų paraiškos gali būti teikiamos konkrečiai šioms
Fondo programoms:
10.1. Periodinių kultūros ir meno leidinių;
10.2. Nacionalinės periodinės spaudos;
10.3. Regioninės periodinės spaudos;
10.4. Nacionalinės radijo ir televizijos;
10.5. Regioninės radijo ir televizijos;
10.6. Internetinės žiniasklaidos.
11. Projekto paraiškoje pareiškėjas pažymi, kokią tematiką jo projektas atitinka: jei
pareiškėjas pažymi daugiau kaip vieną tematiką, tokį savo pasirinkimą jis turi pagrįsti paraiškoje.
12. Pareiškėjas vienai Fondo programai gali teikti ne daugiau kaip dvi projektų paraiškas.
Tuo atveju, jei pareiškėjas teikia paraiškas daugiau nei vienai Fondo programų, jis iš viso gali pateikti
ne daugiau kaip keturias paraiškas.
13. Pagal temą susijusių, tačiau skirtingo turinio projektų paraiškos gali būti teikiamos į
atskiras Fondo programas (pavyzdžiui, spaudos ir interneto, radijo ir interneto ir pan.). Kiekvieno
tokio projekto paraiška atitinkamoje programoje vertinama atskirai. Jei projekto turinys arba su tuo
pačiu projektu susijęs turinys skelbiamas pagal technologiją skirtingose visuomenės informavimo
priemonėse, šis aspektas projekto paraiškoje gali būti pateikiamas kaip projekto sklaidos priemonė ir
tokiu atveju nereikia teikti papildomos paraiškos kitai programai (pavyzdžiui, spaudos, radijo ar
televizijos projekto sklaida internete ir (arba) spaudos leidinyje; interneto projekto turinio sklaida
spaudos leidinyje ir pan.). Projekto paraiškoje minėtas projekto sklaidos aspektas turi būti atitinkamai
pagrįstas ir išskirtas projekto sklaidos išlaidų sąmatoje.
14. Jei projektą įgyvendina du ar daugiau viešosios informacijos rengėjų, prie projekto
paraiškos turi būti pateiktas jų bendradarbiavimo susitarimas, kuriame turi būti nurodytas pagrindinis
pareiškėjas, atsakingas už projekto įgyvendinimą, kuris teiks projekto įgyvendinimo ir finansines
ataskaitas. Šiuo atveju Fondas projekto finansavimui skirtą sumą perveda į pagrindinio pareiškėjo
banko sąskaitą.
15. Projekto paraiškoje projektas turi būti aprašytas aiškiai, turi būti pateiktas konkretus
numatomas projekto turinys ir tematika, pagrįstas projekto ryšys su bendraisiais ir specialiaisiais
prioritetais.
16. Projekto paraiška kartu su projekto sąmata ir priedais pateikiama elektronine forma
Fondo interneto svetainėje www.srtfondas.lt. Jei pareiškėjui, registruotam užsienio šalyje, nėra
galimybės pateikti paraišką elektronine forma, jis nustatytos formos paraišką, kuri skelbiama Fondo
interneto svetainėje, pateikia pasirašytą elektroninio pašto adresu info@srtfondas.lt.
17. Paraiškos Fondui turi būti pateiktos iki 2022 m. rugsėjo 30 d., 24 val.
18. Paskelbęs konkursą, Fondas būsimiems pareiškėjams organizuoja viešąsias konsultacijas.
III SKYRIUS
PROJEKTŲ TIKSLAI IR PRIORITETAI
19. Fondui teikiami projektai (paraiškos) turi prisidėti prie Bendrųjų konkurso nuostatų
22 punkte nustatytų tikslų įgyvendinimo. Neremiami projektai, kurių turinys atitinka Bendrųjų
konkurso nuostatų 23–24 punktuose nustatytus reikalavimus.
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20. Fondo finansuojamų projektų (paraiškų) atrankai taikomi bendrieji ir specialieji prioritetai.
21. Bendrieji prioritetai:
21.1. aktualumas – nacionalinės savimonės, etnokultūrinės tapatybės, istorinės atminties
lavinimo ir pilietiškumo ugdymo aspektu;
21.2. inovatyvumas – naujos, nestandartinės tematikos, visuomenės atsinaujinimo, pokyčių ir
santykių dinamikos iniciavimo, naujų socialinių-kultūrinių santykių propagavimo, naujų autorių
įtraukimo aspektu;
21.3. originalumas – netradicinės, nestandartinės problematikos, žanrų įvairovės aspektu;
21.4. kūrybiškumas – kritinio ir kūrybinio mąstymo skatinimo aspektu;
21.5. problematiškumas – nuomonių įvairovės skatinimo, tautinių, moralinių ir pilietinių
vertybių hierarchijos, atvirumo visuomenės kaitai nuostatų ugdymo aspektu;
21.6. švietėjiškumas – naujų idėjų populiarinimo, kultūrinės, politinės, demokratinės ir
patriotinės savivokos ugdymo, tikslinių grupių (vaikų, jaunimo, pagyvenusių, neįgaliųjų) įtraukties
aspektu.
22. Specialieji prioritetai Fondo remiamiems projektams nurodyti Aprašo 1–6 prieduose.
23. Kultūros ir meno projektų (Aprašo 9.1 papunktis) tikslas – pristatyti kūrybos ir kultūros
raidos procesus.
24. Medijų raštingumo projektų (Aprašo 9.2 papunktis) tikslas – ugdyti visuomenės supratimą
apie medijų veiklos sąlygas, turinį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, medijų turinio poveikį
auditorijai, skatinti aktyvų, sąmoningą įsitraukimą ir kūrybinį dalyvavimą medijų raidos procesuose.
25. Visuomenės informavimo saugumo projektų (Aprašo 9.3 papunktis) tikslas – formuoti ir
stiprinti piliečių socialinius ir kultūrinius įgūdžius, kurie skatintų aktyvų ir sąmoningą įsitraukimą ir
dalyvavimą pilietinės saviraiškos procesuose, plėtoti informacijos laisvės, nuomonių ir šaltinių
įvairovės kultūrą, stiprinti viešosios nuomonės atsparumą informacinėms manipuliacijoms.
26. Švietimo projektų (Aprašo 9.4 papunktis) tikslas – ugdyti aktyvų pilietiškumą, teisinę
visuomenės kultūrą, skatinti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, gilintis į jų lavinimo problemas,
populiarinti mokslo žinias ir jų taikymą, stiprinti tautinių bendrijų integraciją, Lietuvos visuomenės
ryšius su užsienio lietuviais, kurti aktualų šviečiamąjį turinį pažeidžiamoms visuomenės grupėms.
IV SKYRIUS
PROJEKTŲ (PARAIŠKŲ) VERTINIMAS
27. Projektai vertinami pagal Aprašo 7 priede nustatytus projektų vertinimo kriterijus,
suteikiant ir susumuojant balus už projekto turinį, vadybą ir papildomą viešinimą.
28. Fondo taryba nesvarsto projekto (Fondo parama projektui neskiriama), jeigu ekspertai:
28.1. visam projektui neskiria minimalios 50 balų sumos;
28.2. projekto turiniui neskiria minimalios 40 balų sumos;
28.3. projekto vadybai neskiria minimalios 8 balų sumos.
29. Pateiktų projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams vertina Fondo administracija.
30. Jei vertinant projektą kyla abejonių dėl galimo ekspertų interesų konflikto, jų šališkumo,
ekspertai nusišalina arba yra nušalinami Ekspertų darbo reglamento nustatyta tvarka.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Fondo taryba, priimdama sprendimus dėl paramos skyrimo, vadovaujasi Visuomenės
informavimo įstatymu, Bendraisiais konkursų nuostatais, Fondo tarybos reglamentu, kitais teisės aktais.
32. Sprendimus dėl paramos skyrimo projektams, pareiškėjai gali skųsti Fondo tarybai. Jei
pareiškėjas nesutinka su Fondo administracijos, ekspertų, tarybos sprendimu, jis gali šį sprendimą
apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.
_____________________

