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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS MENO IR MOKSLO PROJEKTŲ FONDO
TAISYKLĖS
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Vilniaus dailės akademijos meno ir mokslo projektų fondo (toliau – Fondas) tikslas – skatinti ir
padėti vykdyti Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA arba Akademija) bendruomenės narių
meninę, mokslinę ir projektinę veiklą, atitinkančią Akademijos misiją bei jos strateginius tikslus.
Fondo veiklą planuoja ir planą įgyvendina VDA rektoriaus vadovaujama Fondo valdyba (toliau
– Valdyba). Valdybos nariai – VDA rektorius, prorektoriai menui, mokslui ir studijoms, Meno
ir mokslo skyriaus specialistai. VDA rektoriaus sprendimu į Valdybą gali būti įtraukta ir daugiau
narių iš Akademijos bendruomenės.
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BENDROSIOS NUOSTATOS

FONDO SUDARYMO, JO LĖŠŲ SKIRSTYMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

Fondas sudaromas iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų VDA mokslui ir menui pagal Kasmetinio
universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno
veiklos vertinimo ir Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
vertinimo rezultatus, dalies.
Fondo lėšų dydį rengiant metinį VDA biudžetą nustato VDA biudžeto rengimo grupė, tvirtina
VDA Taryba.
Fondo lėšos meninei, mokslinei ir projektinei veiklai skiriamos konkurso tvarka du kartus per
metus. Paraiškas Fondo paramai gauti (toliau – paraiškos) gali teikti tik VDA bendruomenės
nariai.
Paraiškų teikimo sąlygas bei terminus nustato ir viešai skelbia Valdyba.
Svarstydama ir vertindama paraiškas Valdyba turi teisę kviestis ekspertus.
Valdyba informuoja pareiškėjus apie paraiškų (ne)patenkinimą ir Fondo paramos (ne)skyrimą
per 15 d. d. nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.
Patenkintų paraiškų veiklos finansavimo sąlygas bei terminus nustato ir apie juos paramos
gavėjus informuoja Valdyba.
Paramos gavėjai Valdybai pateikia laisvos formos ataskaitą apie Fondo paramos panaudojimą ne
vėliau kaip per 10 d. d. nuo paraiškos veiklos įgyvendinimo dienos.
Fondo lėšos Valdybos sprendimu gali būti skiriamos ir nekonkursinėms veikloms,
atitinkančioms Fondo tikslus (VDA galerijų dalyvavimo tarptautinėse mugėse ir parodose
mokesčiams padengti, VDA organizuojamų mokslo ir meninių tyrimų konferencijų rengimo
išlaidoms padengti, VDA mokslinio periodinio žurnalo Acta Academiae Artium Vilnensis
leidybos išlaidoms padengti ir pan.).
III. FONDO VEIKLOS KONTROLĖ
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Fondo veiklą sistemingai vertina VDA vidaus audito skyrius, kontroliuoja VDA buhalterija.
Valdyba už savo veiklą už praėjusius metus atsiskaito VDA Tarybai iki kitų metų vasario 15 d.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.

Fondo taisykles papildo ir keičia Rektorius Valdybos teikimu.
_____________________

