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LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS
PATRONAŽOi SUTEIKIMO TAISYKLĖS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažo suteikimo taisyklės (toliau –
Taisyklės) reguliuoja santykius tarp Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos (toliau –
Komisija) ir pareiškėjų - suinteresuotų fizinių ar juridinių asmenų (toliau – Projektų
vykdytojas), siekiančių, kad jų įgyvendinamiems projektams, renginiams ar įvairioms
iniciatyvoms (toliau – Projektas) būtų suteiktas Komisijos patronažas.
2. Komisijos patronažas – tai nefinansinės paramos forma, Projekto vykdytojui suteikianti
teisę Komisijos patronažą gavusio Projekto įgyvendinimo laikotarpiu naudoti Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos, kaip Projekto globėjos, vardą, gauti Komisijos
rekomendacijas, bendradarbiauti viešinant informaciją ir pan.
3. Komisija, spręsdama Komisijos patronažo suteikimo Projektui klausimus, vadovaujasi
šiomis Taisyklėmis, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatais bei kitais teisės
aktais.
II. KOMISIJOS PATRONAŽO SUTEIKIMO KRITERIJAI
4. Kreiptis dėl patronažo suteikimo gali juridiniai asmenys, užregistruoti Lietuvos
Respublikoje. Fizinių asmenų pateiktiems projektams patronažas suteikiamas išimties
tvarka.
5. Komisijos patronažas gali būti suteikiamas Projektams, kurie atitinka nurodytus kriterijus:
5.1 Projektas yra nekomercinio pobūdžio;
5.2 Projektas yra glaudžiai susijęs ir atitinka bent vienos UNESCO veiklos srities
(švietimas, gamtos mokslai, socialiniai ir humanitariniai mokslai, kultūra,
komunikacija ir informacija) prioritetus, prisideda prie UNESCO tikslų
įgyvendinimo Lietuvoje ir/ar pasaulyje;
5.3 Projektas yra unikalus ir išskirtinis, turintis išliekamąją vertę;
5.4 Projektą teikiančios organizacijos veikla atitinka UNESCO vertybes, principus ir
konstitucinius tikslus;
5.5 Projektas neprieštarauja tarptautiniams bei nacionaliniams teisės aktams,
nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
5.6 Projekto įgyvendinimo laikotarpis aiškiai apibrėžtas laike ar konkrečiomis
aplinkybėmis;
5.7 Prašymas suteikti Komisijos patronažą atitinka Taisyklėse numatytus reikalavimus
bei sąlygas.
6. Siekiant apsaugoti Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją nuo ilgalaikių
įsipareigojimų, projektas turi būti vienkartinis. Tęstinis projektas, kuriam jau buvo
suteiktas Komisijos patronažas, gali kreiptis, prašydamas patronažą pratęsti. Patronažo
pratęsimo procedūros yra analogiškos patronažo suteikimo procedūroms (žr. III sk.).

III. KOMISIJOS PATRONAŽO SUTEIKIMO TVARKA
7. Projekto vykdytojas, siekiantis gauti Komisijos patronažą Projektui, ne vėliau kaip likus
3 mėnesiams iki Projekto įgyvendinimo pradžios raštu (pageidautina elektronine forma)
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui (toliau - Sekretoriatas) turi
pateikti prašymą suteikti Komisijos patronažą bei užpildytą Prašymo formą (Priedas 1),
pristatančią Projekto tikslus, uždavinius, laukiamus rezultatus, sąsajas su UNESCO
veikla, numatomą partnerystę su Komisija, kitomis organizacijomis ir pan.
8. Reikalavimus atitinkantis prašymas suteikti Komisijos patronažą teikiamas svarstyti
Vykdomajam komitetui vieną kartą per ketvirtį (preliminariai kovo, birželio, rugsėjo ir
gruodžio mėn.). Išimtiniais atvejais svarstymų laikas gali keistis.
9. Išimties tvarka Sekretoriatas turi teisę suteikti Komisijos patronažą be atskiro
Vykdomojo komiteto sprendimo projektams:
9.1 turintiems UNESCO vardą, dalyvaujantiems UNESCO tinkluose ar
tarptautiniuose UNESCO programose (pvz. UNESCO Kūrybinių miestų,
UNESCO besimokančių miestų tinklų nariams, UNESCO klubams ir katedroms,
UNESCO asocijuotoms mokykloms, sukaktims, įtrauktoms į UNESCO minimų
datų sąrašą ir pan.), jeigu Projektų rengėjas pateikia pakankamą bei UNESCO
tikslus atitinkančią informaciją apie projektą ir jo svarbą;
9.2 glaudžiai susijusiems su Lietuvos bei kitų valstybių vertybėmis ir vietovėmis,
įrašytomis arba ketinamomis įrašyti į UNESCO sąrašus (pvz. UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą, UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialų kultūros paveldo
sąrašą, Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“, Pasaulinį MAB biosferos rezervatų
tinklą ir pan.), jei Projektų rengėjas pateikia pakankamą bei UNESCO tikslus
atitinkančią informaciją apie projektą ir jo svarbą.
10. Sekretoriatas gali kreiptis į pareiškėją, prašydamas pateikti papildomos informacijos apie
Projektą ar Projekto vykdytoją.
11. Sekretoriatas Vykdomajam komitetui teikia rekomendacijas dėl projekto atitikimo gauti
Komisijos patronažą.
12. Prašymą suteikti Komisijos patronažą Vykdomasis komitetas, vadovaudamasis
Taisyklėmis, svarsto bei atsakymą dėl prašymo (ne)tenkinimo priima Vykdomojo
komiteto posėdžio metu arba atsakydamas į Sekretoriato užklausą elektroniniu paštu.
13. Vykdomajam komitetui (ne)pritarus tenkinti prašymą, Projekto
informuojamas apie sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

vykdytojas

14. Nusprendus pritarti Komisijos patronažo suteikimui, tarp Sekretoriato ir Projekto
vykdytojo sudaroma dvišalė Komisijos patronažo sutartis, kurioje sulygstami tarpusavio
įsipareigojimai, nustatantys, jog:
14.1 su Projektu susijusiuose leidiniuose, plakatuose ir/ar kitoje spausdintinoje
informacijoje, minint Komisijos patronažą, turi būti nurodomas tik pilnas
Komisijos pavadinimas - ,,patronažą/ globą suteikia Lietuvos nacionalinė
UNESCO komisija”;
14.2 Komisijos vardą ir Komisijos patronažo logotipą leidžiama naudoti sutartyje
nustatyta tvarka ir sąlygomis;

14.3 pristatant Projektą žiniasklaidai ir visuomenei, turi būti skelbiama apie Komisijos,
kaip Projekto globėjos, dalyvavimą Projekte;
14.4 aptariamos kitos susijusios sąlygos.
15.

Pasirašius Komisijos patronažo sutartį joje nustatytomis sąlygomis Projekto
vykdytojui neatlygintinai suteikiama teisė naudoti Patronažo logotipą (įskaitant grafinio
vaizdavimo pavyzdį lietuvių ir/arba anglų kalbomis arba dvikalbę versiją) tik
reprezentaciniais ir šviečiamaisiais tikslais (publikacijoms, kinematografiniams kūriniams
ir kitai audiovizualinei produkcijai, konferencijoms, festivaliams ir kitokiems viešiems
susitikimams bei visuomeniniams renginiams ir pan.) ir tik Projekto įgyvendinimo
laikotarpiu, tačiau kiekvienu konkrečiu Komisijos patronažo logotipo panaudojimo
atveju Projekto vykdytojas raštu turi suderinti visus su Komisijos patronažo logotipo
panaudojimu susijusius klausimus, priešingu atveju Projekto vykdytojui griežtai
draudžiama įvairiomis formomis paviešinti leidinius ar kt. medžiagą, kurioje naudojamas
nesuderintas Komisijos patronažo logotipas ar negautas Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriato leidimo patvirtinimas.

16.

Projektui pasibaigus, jo vykdytojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį privalo
Sekretoriatui pateikti Projekto ataskaitas raštu ir jų elektroninę versiją lietuvių kalba kitą
su Projekto vykdymo eiga susijusią medžiagą, informaciją apie Komisijos vardo bei
Komisijos patronažo logotipo panaudojimą.

i

Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) veiklos kontekste
vartojamas prancūzų kalbos žodis patronage, kuris reiškia globą, paramą.

