PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR
SPRENDIMŲ DĖL
FINANSAVIMO PRIĖMIMAS
Rasa Kupčiūnaitė
Specialistė
2019 kovas

TURINYS
• Administracinės atitikties
tinkamumo vertinimas.
• Turinio pagrįstumo
vertinimas.
• Specialieji sporto
projektų vertinimo
kriterijai.
• Paraiškų vertinimo
terminai.

PARAIŠKŲ VERTINTOJAI
•

Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą atlieka vienas
vertintojas.

•

Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka:
•

Vienas vertintojas, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma Fondo lėšų suma
mažesnė nei 60 000 Eur;

•

Du vertintojai, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma Fondo lėšų suma lygi
arba yra didesnė nei 60 000 Eur, kurie atsakingos institucijos vadovo įgaliotam
asmeniui pateikia vieną bendrą vertinimą.

PARAIŠKŲ TURINIO VERTINIMAS
Projektų vertinimo kriterijai

Balai

Minimalus
praeinamas
balas

Bendrieji projektų vertinimo kriterijai
Projekto aktualumas ir svarba
30
15
Projekto
veiksmingumas,
poveikis,
25
13
tęstinumas
Projekto
finansinis
ir
ekonominis
20
10
pagrindimas
Projekto valdymas
15
7
Specialieji projektų vertinimo kriterijai
2019 m. ministro nustatyti specialieji
10
2
projektų vertinimo kriterijai
Jei paraiška nesurenka 50 balų (iš 100 galimų), paraiška atmetama.
Jei paraiška nesurenka minimalaus vertinimo balo pagal visus kriterijus, paraiška yra
atmetama.

SPORTO PROJEKTO
PARAIŠKOS TURINIO IR
IŠLAIDŲ PAGRĮSTUMO
VERTINIMAS
Sporto projekto paraiškos
turinio ir išlaidų pagrįstumo
vertinimo lapas (2 priedas)

SPORTO PROJEKTŲ RŪŠIŲ
SPECIALIEJI VERTINIMO KRITERIJAI
(minimalus pereinamas balas- 2)

FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOS
•

Projektas inicijuojamas vietos bendruomenės – 2 balai.

•

Projekto veiklos prisidės prie vaikų fizinio aktyvumo plėtros ir kokybės bei mažins galimybių skirtumus tarp miesto
ir kaimo – 2 balai.

•

Projektas, skirtas pažeidžiamoms tikslinėms grupėms: senjorams, tautinėms mažumoms ar neįgaliesiems – 2
balai.

•

Didės sportuojančių ir besimankštinančių asmenų dalis gyvenamojoje vietovėje, kur bus vykdomos projekto
veiklos (pagrįsti esamos ir planuojamos situacijos skirtumus) – 5 balai;

•

Projektas, kuriuo siekiama stiprinti po pasaulį pasklidusių lietuvių ryšius su Lietuvos valstybe, skatinti juos įsitraukti
į Lietuvos valstybės sporto gyvenimą, puoselėti tautos sporto tradicijas, didinti jų fizinį aktyvumą ir
bendruomeniškumą – 2 balai;

•

Projektas, skirtas vaikų mokymui plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens – 5 balai;

•

Projektas prisidės prie bendruomeniškų ryšių tarp mokyklų, sporto klubų ir bendruomenės kūrimo ir palaikymo – 2
balai.

SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS
•

Planuojama įsigyti inventorius/įranga bus neatlygintinai prieinama projekto dalyviams – 2
balai.

•

Planuojama įsigyti inventorius/įranga bus neatlygintinai prieinama vietos bendruomenės
nariams – 2 balai.

•

Institucija užtikrina įsigytos inventoriaus/įrangos eksploatavimą projektui pasibaigus ir ne
trumpiau kaip iki įrangos nusidėvėjimo pabaigos – 2 balai.

•

Planuojama įsigyti inventorius/įranga bus naudojamas strateginių sporto šakų plėtojimui –
2 balai.

•

Planuojamas įsigyti inventorius/įranga bus naudojamas nacionalinės sporto šakos
federacijos, kurios tarptautinė sporto šakos federacija pripažįsta Pasaulinį antidopingo
kodeksą, kuruojamos sporto šakos arba disciplinos plėtojimui – 2 balai.

•

Atitinkamos sporto šakos specialaus inventoriaus/įrangos įsigijimas – 2 balai.

SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
•

Sporto renginys propaguos dvi ir daugiau sporto šakas arba sporto šakos disciplinas arba
sporto šakos rungtis – 2 balai.

•

Sporto renginys bus nemokamas dalyviams – 2 balai.

•

Sporto renginys bus nemokamas žiūrovams – 2 balai.

•

Sporto renginys propaguos strategines sporto šakas – 5 balai.

•

Sporto renginiu siekiama stiprinti po pasaulį pasklidusių lietuvių ryšius su Lietuvos valstybe,
skatinti juos įsitraukti į Lietuvos valstybės sporto gyvenimą, puoselėti tautos sporto
tradicijas, didinti jų fizinį aktyvumą ir bendruomeniškumą – 2 balai.

•

Sporto renginys, skirtas vaikų mokymui plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens –
5 balai.

•

Prie sporto renginio organizavimo prisidės sporto savanoriai – 2 balai.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
•

Kvalifikacijos tobulinimo veiklos dalyvis/-iai dalinsis (neatlygintinai) patirtimi organizuodami kvalifikacijos
tobulinimo veiklas kolegoms ir įtrauks ne mažiau kaip 10 tokių mokymų dalyvių – 2 balai;

•

Kvalifikacijos tobulinimo veikloje dalyvaujantys asmenys nekėlė įvardijamos srities kvalifikacijos
(nedalyvavo atitinkamos srities mokymuose) ne mažiau kaip 2 metus iki paraiškų teikimo dienos – 2 balai.

•

Kvalifikacijos tobulinimo veiklos bus skirtos strateginių sporto šakų plėtojimui – 5 balai;

•

Kvalifikacijos tobulinimo veiklos bus skirtos nacionalinės sporto šakos federacijos, kurios tarptautinė
sporto šakos federacija pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą, kuruojamos sporto šakos arba
disciplinos plėtojimui – 2 balai;

•

Su kvalifikacijos tobulinimo veiklos dalyviais patirtimi dalinsis tarptautinių sporto šakų federacijų atstovai –
2 balai;

•

Kvalifikacijos tobulinimo veiklos bus skirtos vaikų mokymui plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie
vandens – 5 balai.

PARAIŠKŲ VERTINIMO IR KITI
TERMINAI

Procedūra
Paraiškų teikimas
Atsakinga
institucija
savo
interneto
svetainėje viešina pateiktų ir užregistruotų
paraiškų Fondo lėšoms gauti sąrašą

Terminas
2019 kovo 26 d. 24:00 val.
Ik 2019 balandžio 16 d. (pasibaigus projektų
paraiškų teikimo terminui, ne vėliau kaip per 15 d.
d.)

Ekspertai vertina paraiškų turinį ir išlaidų Iki 2019 gegužės 20 d.
pagrįstumą
Pareiškėjai tikslina duomenis (jei taikoma)
per 5 d. d. nuo atsakingos institucijos kreipimosi
Tinkami finansuoti projektai pateikiami
sporto projektų komisijai (toliau – Komisija)
Komisija teikia siūlymą dėl finansuojamų
projektų

Iki 2019 gegužės 23 d. (pabaigus turinio vertinimą
per 3 d. d.)
Iki 2019 birželio 20 d. (per 20 d. d. nuo paraiškų
gavimo dienos įvertinusi paraiškas ir jų išvadas)

LR ŠMS ministras priima sprendimą dėl Iki 2019 birželio 21 d.
projektų finansavimo
Pareiškėjai informuojami apie sprendimą dėl Iki 2019 birželio 27 d. (per 3 d. d. nuo sprendimo
lėšų skyrimo projektui
priėmimo dienos)
Sutarčių su pareiškėjais sudarymas

Iki 2019 liepos 11 d. (per 10 d. d. nuo sprendimo

