
 

SPORTO PROJEKTAI. 

2019 M. KVIETIMO TEIKTI 

PARAIŠKAS REIKALAVIMAI 

 

Kristina Raukštienė 

2019 m. kovas 

Specialistė 



2019 m. kvietimas teikti paraiškas: 

remiamos veiklos sritys, kvietimo 

prioritetai ir biudžetas, reikalavimai 

pareiškėjams, paraiškų pateikimas, 

teisiniai dokumentai; 

2019 m. sporto projektų ypatumai; 

Jūsų klausimai. 

APIE KĄ KALBĖSIME?   



2019 M. SPORTO 

PROJEKTŲ YPATUMAI 

 Sporto projektai skirti visuomenės fizinio aktyvumo 

skatinimui, neįgaliųjų sporto stiprinimui;  

 Institucinis dalyvavimo sporto projektuose 

principas; 

 Organizacijų bendradarbiavimo stiprinimas – 

projektai gali būti įgyvendinami ir institucijų 

partnerystės principu; 

 Projektų rezultatai, produktai, nauda skirta Lietuvai; 

 Projektai finansuojami Sporto rėmimo fondo 

lėšomis. Reikalingas organizacijos nuosavas 

indėlis projekte. 

 



2019 M. SPORTO PROJEKTŲ 

VEIKLOS SRITYS 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS  

(5%) 

FIZINIO AKTYVUMO 

VEIKLOS, SKATINANČIOS 

FIZINIO AKTYVUMO 

PLĖTRĄ  

(50%) 

SPORTO INVENTORIAUS IR 

ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS  

(20%) 

 

SPORTO RENGINIŲ 

ORGANIZAVIMAS  

(15%) 

1 3 2 4 5 

ESAMŲ SPORTO 

BAZIŲ PLĖTRA, 

PRIEŽIŪRA IR 

REMONTAS (10%) 



LR ŠVIETIMO, MOKSLO 

IR SPORTO 

MINISTERIJOS 

ADMINISTRUOJAMOS 

VEIKLOS SRITYS 

Fizinio aktyvumo 

veiklos, skatinančios 

fizinio aktyvumo plėtrą  

(50%) 

1 

Sporto inventoriaus ir 

įrangos įsigijimas  

(20%) 

2 

Kvalifikacijos 

tobulinimas  

(5%) 

4 

Sporto renginių 

organizavimas  

(15%) 

3 

2019 m.  

sporto projektai 



2019 M. SPORTO 

PROJEKTŲ 

BIUDŽETAS, SKIRTAS 

4 VEIKLOS SRITIMS 

6 592 000,00 

2 637 000,00 

1 978 000,00 

659 000,00 Fizinio aktyvumo veiklos,
skatinančios fizinio
aktyvumo plėtrą (50 %)

Sporto inventoriaus ir
įrangos įsigijimas (20 %)

Sporto renginių
organizavimas (15 %)

Kvalifikacijos tobulinimas
(5%)

2019 m. kvietimo 
biudžetas:  

11 866 000,00 Eur  

10% kvietimo biudžeto -     
 1 187 000,00 Eur - skiriama 

neįgaliųjų sporto plėtrai  



REIKALAVIMAI 

PAREIŠKĖJAMS 

 Paraiškas, siekiant gauti finansavimą 

projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai 

asmenys 

 Juridinis asmuo gali teikti paraiškas 

savarankiškai arba paraiškas su 

organizacijomis partnerėmis 

 1 pareiškėjas, įskaitant partnerius, gali 

teikti tik 1 paraišką 1 finansuojamai 

projekto veiklos sričiai (pateikus daugiau 

kaip 1 paraišką 1 veiklos sričiai, visos 

pareiškėjo paraiškos nevertinamos) 

 

 

 



PROJEKTO PARTNERIS(-IAI) 

 Projekto partneris(-iai) - juridinis(-iai) asmuo(-

ys) atliekantis(-ys) tam tikras funkcijas 

projekte; 

 Projekto partneris(-iai) pasirašo 

bendradarbiavimo sutartį(-is) su pareiškėju 

dėl projekto veiklų įgyvendinimo ir biudžeto; 

 Projekto partneris(-iai) patiria išlaidas, 

skirtas projekto tikslų įgyvendinimui; 

 Komerciniai sandoriai tarp pareiškėjo ir 

partnerio(-ių) projekte negalimi; 

 Partnerinių organizacijų skaičius projekte 

neribojamas 

 

 

 

 



PROJEKTO FINANSAVIMAS 

IR TRUKMĖ 

 Projekto trukmė – iki 4 metų; 

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis:             

nuo 2019-01-01 iki 2022-12-31;   

 Sporto rėmimo fondo lėšos nuo 3000 Eur 

iki 450 000 Eur;  

 Nuosavas institucijos indėlis ne mažiau 

kaip 7% nuo projekto sąmatos; 

 Projekto administravimui finansuoti – ne 

daugiau kaip 15% prašomų Sporto rėmimo 

fondo lėšų. 



2019 M. KVIETIMO TEIKTI 

PARAIŠKAS PRIORITETAI 

 Gyvenamosios vietovės bendruomenės 

asmenų įtraukimas į sporto projekto veiklas  

 Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas 

 Reguliaraus (2-4 kartus per savaitę) asmenų 

dalyvavimo fizinio aktyvumo veiklose 

stiprinimas 



PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 

 Pateikimo terminas – iki 2019 m. kovo 26 d., 

24:00 val. Lietuvos laiku 

 Paraiškos pildomos lietuvių kalba 

 Paraiškos su priedais teikiamos tik paraiškų 

pateikimo ir vertinimo platformoje internete 
http://paraiskos.srf.lt 

 

 

 

http://paraiskos.srf.lt/
http://paraiskos.srf.lt/


2019 M. KVIETIMO 

DOKUMENTAI 
www.smm.lt  

http://www.smm.lt/


AKTUALŪS KVIETIMO 

DOKUMENTAI 
www.e-tar.lt  

 

 Sporto įstatymas: https://www.e-

tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a55037d0dcd611e89a31865acf012092;  

 Aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8ca43f20254b11e9bf1ef395f41d6fbc  

 Taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/882d0500306611e9b66f85227a03f7a3  

 Sporto strategija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5149504F601C;  

 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės 

pažangos programos patvirtinimo“: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31A566B1512D/OKkwPNbfzS;  

 Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2014 

m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos 

patvirtinimo“: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/85dc93d000df11e4bfca9cc6968de163/EqCSvuXXpG; 

 Sporto strategijos įgyvendinimo planas: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/2f8b7e1093ed11e380b38b32042e57ec/WudpYhAWSZ   

 Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos“: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ed6be240c12511e6bcd2d69186780352;  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc/mXsebbCucK. 
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Pareiškėjai gali teikti klausimus likus ne 
mažiau kaip 3 darbo dienoms iki 
paraiškų pateikimo dienos.  

 
Pareiškėjus konsultuoja: 

 
 Specialistė Rasa Kupčiūnaitė,  
tel. (8 5) 249 7134, el. p. Rasa.Kupciunaite@smm.lt 

 
 Specialistė Lina Ramanauskė,  
tel.(8 5) 219 6547, el. p. Lina.Ramanauske@smm.lt 

 
 Specialistė Kristina Raukštienė,  
tel. (8 5) 249 6602, el. p. Kristina.Raukstiene@smm.lt 
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