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KULTŪROS PAVELDO FONDAS (KPF) 
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KPF PROJEKTŲ FINASAVIMO SCHEMA

Svarbiausi įvykiai:

• 2017-06-30 VIPA pasirašė trišalę sutartį su Finansų ir
Kultūros ministerijomis, kuria įsteigtas Kultūros paveldo
fondas. Įsteigtam fondui skirta 5 mln. eurų ES fondų lėšų.

• 2017-07-25 KPF PK patvirtintos Finansinės priemonės
valdytojo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos ir
sutarties sąlygų sąvadas bei aptarti Finansinės priemonės
įgyvendinimo terminai.

• Suderinti pirkimo dokumentai (kvalifikaciniai reikalavimai)
su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) dėl Kultūros paveldo
fondo Finansinės priemonės valdytojo paslaugų pirkimo
sąlygų.

• Finansinės priemonės valdytojas bus atrinktas 2017 m.
lapkričio-gruodžio mėn.
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KAIP GAUTI KPF PASKOLĄ?

Siūlomos paskolos sąlygos:

Projektai turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos nuostatas:

• paskolos terminas – iki 20 metų;
• galutiniai naudos gavėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys;
• iš projekto vykdytojų gali būti prašomos papildomos užtikrinimo priemonės (pvz. sąskaitos įkeitimas,

užstatas ir pan.);
• KP objektų aktualizavimo projektai gali būti derinami su KP objektų paveldotvarkos projektais, su tuo

susijusiomis subsidijomis ar kitokiomis priemonėmis;
• paskola KP objektų aktualizavimo investicijoms gali būti teikiamair be subsidijos.

• Objektas, į kurį numatomos investicijos, yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą;
• Projekte, kuriame numatomos investicijos, yra numatytos įgyvendinti rinkodaros priemonės, kuriomis

bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai;
• Užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei, sudarytos sąlygos visuomenei lankytis

sutvarkytame kultūros paveldo objekte, ne mažiau kaip 5 m. po finansavimo pabaigos
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KPF PASKOLOMIS SIEKIAMA

KPF lėšos kultūros paveldo objektų kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms reikmėms 
papildys kultūros paveldo objektams teikiamas subsidijas, kuriomis finansuojami paveldo tyrimai, paveldo 
tvarkybos darbų projektavimas ir paveldo tvarkybos darbai

• skatinti investicijas į kultūros paveldo objektus, siekiant pritaikyti juos visuomenės poreikiams;

• išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos įvairioms reikmėms;

• padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu;

• pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.
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KITOS KPF FINANSAVIMO SĄLYGOS

• Projektai turi būti įgyvendinami veiksmų
programos įgyvendinimo teritorijoje, t. y.
Lietuvos Respublikoje.

• KPF išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis
yra nuo Sutarties pasirašymo dienos iki 2023
m. gruodžio 31 d.

• Išlaidos negali būti anksčiau finansuotos
(apmokėtos) iš ES struktūrinių fondų, kitų ES
finansinės paramos priemonių ar kitos
tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių lėšos tam
tikroms išlaidoms būtų skiriamos ne vieną
kartą.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ !
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