
FONDO LĖŠOMIS REMIAMA VEIKLOS SRITIS 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

(Iš kalendoriaus pasirinkite projekto pradžios ir pabaigos datas (metai, mėnuo, diena))

Bendra projekto trukmė mėnesiais

Projekto tikslinė (-s) grupė (-s)  

(Pasirenkama viena ar kelios projekto veiklų tikslinės grupės, t. y. pagrindiniai projekto naudos gavėjai)

Pagrįskite projekto tikslinės (-ių) grupės (-ių) pasirinkimą:

Ar projektas skatina neįgaliųjų sporto plėtrą? 

Jei projektas skatina neįgaliųjų sporto plėtrą, prašome tai pagrįsti: 

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

1.1. Pareiškėjo rekvizitai

(Pilnas pareiškėjo pavadinimas pagal galiojantį Juridinių asmenų registrą)

(Pareiškėjo teisinė forma (pasirinkite iš sąrašo))

(Pareiškėjo kodas pagal galiojantį Juridinių asmenų registrą)

(Ar vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu pareiškėjas yra 

perkančioji ar neperkančioji organizacija (pasirinkite iš sąrašo))

1.2. Aprašykite organizacijos veiklos pobūdį ir patirtį veiklose, 

susijusiose su šiuo sporto projektu

2. PROJEKTO PARTNERIŲ DUOMENYS (pildoma, jei projekte numatomi partneriai)

2.1. Sporto projekto partnerio rekvizitai 

Eil. Nr.
Pilnas partnerio organizacijos 

pavadinimas pagal galiojantį Juridinių 
asmenų registrą

Teisinė forma (pasirinkite iš 

sąrašo)

Organizacijos kodas pagal 
galiojantį Juridinių asmenų 

registrą

Ar vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu organizacija yra 
perkančioji ar neperkančioji 

organizacija?
(pasirinkite iš sąrašo)

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų 

fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, 

sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių 

organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, finansavimo ir 

administravimo taisyklių

priedas 

Vaikai ir jaunimas iki 29 metų

(Paraiškos Sporto rėmimo fondo sporto projektų antrankos konkursui forma)

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

Kvalifikacijos tobulinimas

PARAIŠKA

SPORTO RĖMIMO FONDO 

SPORTO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI

Perkančioji organizacija

Neperkančioji organizacija

Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą

Sporto renginių organizavimas

Suaugusieji

Asociacija, Akcinė bendrovė, Biudžetinė įstaiga, Individuali įmonė, Kooperatinė bendrovė, Labdaros ir paramos fondas, Mažoji bendrija, Savivaldybės / valstybės įmonė, Ūkinė 

bendrija, Uždaroji akcinė bendrovė, Užsienio įmonė, Užsienio kapitalo bendrovė, Viešoji įstaiga, Visuomeninė organizacija, Žemės ūkio bendrovė ir kt. 



Asociacija, Akcinė bendrovė, Biudžetinė 

įstaiga, Individuali įmonė, Kooperatinė 

bendrovė, Labdaros ir paramos fondas, 

Mažoji bendrija, Savivaldybės / valstybės 

įmonė, Ūkinė bendrija, Uždaroji akcinė 

bendrovė, Užsienio įmonė, Užsienio 

kapitalo bendrovė, Viešoji įstaiga, 

Visuomeninė organizacija, Žemės ūkio 

bendrovė ir kt. 

Perkančioji organizacija

Neperkančioji organizacija

2.2. Pagrįskite sporto projekto partnerių pasirinkimą (kiekvieno partnerio įtraukimo pridėtinė vertė)

2.3. Aprašykite kiekvienos partnerinės organizacijos veiklos pobūdį ir patirtį veiklose, susijusiose su šiuo sporto projektu

3. SPORTO PROJEKTO AKTUALUMAS IR SVARBA

3.1. Kokią problemą spręsite šiuo sporto projektu? 

(Pagrįskite sprendžiamos problemos aktualumą ir reikšmingumą vietiniu, regioniniu, nacionaliniu lygmeniu 

bei jūsų ir (arba) projekto partnerių organizacijoms)

3.2. Sporto projekto tikslas 

(Įvardinkite projekto tikslą ir pagrįskite kaip projektas dera su Lietuvos Respublikos ir

 tarptautiniais (jei taikoma) sporto politikos valdymo srities strateginiais dokumentais)

3.3. Sporto projekto uždaviniai (Kokių veiksmų imsitės užsibrėžtam projekto tikslui pasiekti?)

3.4. Pasirinkite bent vieną prioritetą, kuris atspindi šio sporto projekto turinį 

ir pagrįskite prioriteto, (-ų) pasirinkimą. 

3.5. Sporto projekto tikslinės grupės (dalyvių) aprašymas (Kas bus Jūsų projekto tiesioginiais dalyviais, kiek kiekvienos dalyvių grupės 

asmenų įtrauksite į projekto veiklas ir kokie dalyvių poreikiai susiję su šiuo projektu?)

Eil. Nr.
Projekto tiesioginiai dalyviai (tikslinė 

grupė) 
Tiesioginių tikslinės grupės 

dalyvių skaičius
Iš jų: neįgaliųjų dalyvių 

skaičius
Dalyvių poreikiai susiję su 

šiuo projektu

1 Vaikai

2 Jaunimas (iki 29 m. amžiaus)

3 Suaugusieji

4 Tame tarpe senjorai

5 Tame tarpe tautinių mažumų atstovai

6
Tame tarpe užsienyje gyvenantys 

lietuviai

7
Tame tarpe asmenys, dirbantys ar 

teikiantys paslaugas sporto srityje

8
Tame tarpe gyvenamosios vietovės 

bendruomenės asmenys 

9 Tame tarpe kiti dalyviai (įvardinkite)

3.6. Pažymėkite specialiuosius sporto projektų vertinimo kriterijus, kuriuos labiausiai atitinka šio sporto projekto turinys 

ir pagrįskite kiekvieno pažymėto kriterijaus pasirinkimą. 

1. sporto projektas prisidės prie vaikų fizinio aktyvumo kokybės bei mažins galimybių skirtumus tarp miesto ir kaimo 

3. sporto projektas skirtas vaikų mokymui plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens 

3.3.1.

Prioriteto pagrindimas

Prioriteto pagrindimas

4. sporto projektas prisidės prie bendruomeniškų ryšių tarp mokyklų, sporto klubų ir bendruomenės kūrimo ir palaikymo ir/arba 

sporto projekto veiklos bus skirtos bendradarbiavimui tarp kartų

Spec. kriterijaus pagrindimas

Spec. kriterijaus pagrindimas

2. didės sportuojančių ir besimankštinančių asmenų dalis gyvenamojoje vietovėje, kur bus vykdomos sporto projekto veiklos

 (pagrindžiami esamos ir planuojamos situacijos skirtumai) 

2 prioritetas: Skatinamas vaikų ir jaunimo (iki 29 m. amžiaus) fizinis aktyvumas

3.3.3.

1 prioritetas: Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projekto veiklas

3.3.2.

Spec. kriterijaus pagrindimas

3 prioritetas: Asmenys (netaikoma sportininkams) skatinami reguliariai (2–4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo 

veiklose

Prioriteto pagrindimas



7. sporto projektu prisidedama prie dvikryptės sportininkų karjeros plėtros 

8. sporto projektu prisidedama prie sporto kaip socialinės įtraukties skatinimo priemonės plėtojimo 

9. sporto projektu prisidedama prie sporto, kaip prevencinės priemonės kovoje su rasizmu, smurtu ir nepilnamečių išnaudojimu 

10. į sporto projekto veiklas įtraukiama švietėjiška veikla apie įvairių dopingo preparatų žalą žmogaus organizmui ir sveikatai

4. SPORTO PROJEKTO VEIKSMINGUMAS, POVEIKIS, TĘSTINUMAS

4.1. Sporto pojekto veiklų planas (vidinė projekto logika)

Veiklos pavadinimas
Planuojama veiklos vykdymo 

data
Veiklos vykdymo vieta 

Planuojamas dalyvių 

skaičius
Veiklos aprašymas

Laukiami veiklos 

rezultatai pagal tikslines 

grupes

4.2. Sporto projekto poveikis naudos gavėjams (dalyviams, projekto vykdytojo organizacijai, projekto partneriams)

Kaip įvertinsite ar projektas pasiekė numatytus tikslus bei rezultatus ir kokiu mastu? 

Aprašykite kiekybinius ir kokybinius projekto poveikio vertinimo aspektus

4.3. Numatomas tolesnis sporto projekto rezultatų pritaikymas, panaudojimas

Kaip numatomi rezultatai užtikrins sporto projekto tęstinumą ir bus naudos gavėjų naudojami pasibaigus sporto projektui? 

Kokie sporto projekto vykdytojo gebėjimai tęsti pradėtas veiklas, naudoti įgyvendinto sporto projekto rezultatus?

4.4. Sporto projekto sklaida (Kada ir kokias veiklas įgyvendinsite tam, kad pasidalintumėte projekto informacija ir rezultatais savo, 

projekto partnerių organizacijose, tikslinėms grupėms ir kitoms suinteresuotoms šalims? 

5. SPORTO PROJEKTO VALDYMAS 

5.1. Sporto projekto valdymo struktūra: projekto administravimo komandos sudėtis, narių funkcijos, atsakomybės

5.2. Sporto projekto administravimo komandos narių kompetencijos, patirtis, būtina įgyvendinti šį sporto projektą

5.3. Jei sporto projekte įtraukti partneriai, aprašykite kaip užtikrinsite sklandų bendravimą ir bendradarbiavimą tarp partnerių

5.4. Projekto rizikos ir jų valdymo planas 

(Projekto rizika – tai neapibrėžtumas, susijęs su galimybe projektą įgyvendinant pasireikšti nenumatytoms situacijoms ir su tuo susijusioms pasekmėms atsirasti.

Įvardinkite galimas projekto rizikas, numatykite jų galimą poveikį projekto įgyvendinimui ir laukiamam rezultatui, prevencines priemones, atsakingus asmenis)

Rizikos pavadinimas
Rizikos aprašymas, jos galimas poveikis 
projekto įgyvendinimui ir laukiamam 

rezultatui

Rizikos valdymo/prevencinės 
priemonės 

Atsakingas asmuo

5.5. Pagrįskite sporto projekto įgyvendinimo laikotarpio (projekto trukmės) pasirinkimą 

(projekto įgyvendinimo plano optimalumas ir realumas)

5.6. Pareiškėjo finansiniai, administraciniai ištekliai ir organizaciniai gebėjimai tęsti sporto projekto veiklas

(aprašykite, kurios veiklos bus tęsiamos projektui pasibaigus, kas bus atsakingas už jų tęstinumą ir kaip bus užtikrinamas jų finansavimas)

5.7. Jei paraiškoje Sporto rėmimo fondo lėšas yra planuojama skirti sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, 

nurodykite įsigyto turto naudojimo laikotarpį, kuris gali būti ilgesnis nei sporto projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis.

Spec. kriterijaus pagrindimas

5. planuojamos sporto projekto veiklos prisidės prie strateginių sporto šakų ir/arba prie tų sporto šakų ar disciplinų, kurios pripažįsta Pasaulinį 

antidopingo kodeksą, plėtojimo

Veiklų aprašymai ir laukiami rezultatai

11. projekto veiklos apima Lietuvos savivaldybes, kuriose yra itin mažas suaugusiųjų fizinio aktyvumo rodiklis* (Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kalvarijos, 

Telšių r., Vilniaus m., Mažeikių r., Birštono, Elektrėnų, Kretingos r., Visagino m., Anykščių r., Kupiškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.)
*Šaltinis Higienos instituto leidinys „Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas. 2018 m. standartizuoti rodikliai“  

http://hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/GYVENSENA/Gyvensenos_tyrimai_2018_m.=.pdf 

Spec. kriterijaus pagrindimas

Spec. kriterijaus pagrindimas

6. sporto projektu prisidedama prie skatinimo dalyvauti savanoriškoje sporto veikloje, prie sporto projekto veiklų organizavimo ir vykdymo prisidės 

sporto savanoriai

Spec. kriterijaus pagrindimas

Spec. kriterijaus pagrindimas

Eil. Nr. Uždaviniai

Spec. kriterijaus pagrindimas

Spec. kriterijaus pagrindimas

Spec. kriterijaus pagrindimas



6. SPORTO PROJEKTO SANTRAUKA (skelbiama viešai, rekomenduojama įrašyti projekto tikslą, pagrindines veiklas, projekto tiesioginius dalyvius bei laukiamą rezultatą)

7. SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA)

IŠ VISO (EUR)

2

1

2

3

4

5

6

7

8

Administravimo išlaidos __ % 

Viešinimo paslaugų išlaidos __ %

7.1. SPORTO PROJEKTO VEIKLŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

Mato vnt. Kiekis Vidutinė vieneto kaina IŠ VISO (EUR)

2 3 4 14

1

Projekto tiesioginių veiklų vykdytojų (fizinių asmenų) 

atlyginimai pagal darbo, sporto, autorines bei kitas 

atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais susiję mokesčiai 

(išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus)

1.1.

1.2.

2

Su komandiruotėmis susijusios ir neapmokestinamųjų 

piniginių kompensacijų išlaidos (kompensuojamos 

maitinimo, kelionės, degalų įsigijimo, nakvynės, 

dokumentų, susijusių su renginio dalyvio 

atvykimu/išvykimu į/iš Lietuvos Respubiką (-os), 

tvarkymo išlaidos)

2.1.

2.2.

3
Prekių projekto veikloms išlaidos (sportinė apranga, 

medaliai, taurės ir kt. prekės) 

3.1.

3.2.

4

Paslaugų išlaidos (maitinimo, spaudos, leidybos 

paslaugos ir kt. paslaugos; patalpų, bazių, sporto 

aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei 

eksploatavimo  išlaidos (šildymas, elektros energija ir 

pan.) 

4.1.

4.2.

5

Projekto viešinimo išlaidos prekėms ir paslaugoms (ne 

daugiau kaip 3 procentai nuo projekto įgyvendinimui 

skirtų Sporto rėmimo fondo lėšų)

5.1.

5.2.

6
Sporto techninių priemonių ir įrangos, kai vieneto vertė 

mažiau kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

6.1.

6.2.

Prekių projekto veikloms išlaidos (sportinė apranga, medaliai, taurės ir kt. prekės) 

Iš Viso 1

Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau 15 procentų projekto įgyvendinimui prašomų (ir skirtų) Sporto rėmimo fondo lėšų)  (projekto 

vadovo, finansininko, kitų specialistų atlyginimai ir su jai susiję mokesčiai, projekto viešinimo, biuro nuomos, komunalinių paslaugų, ryšių 

paslaugų, kanceliarinių prekių, komandiruočių ir kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos) 

Sporto projekto išlaidų kategorija/išlaidų pavadinimas

1

Sporto projekto išlaidų kategorija 

1

Projekto tiesioginių veiklų vykdytojų (fizinių asmenų) atlyginimai pagal darbo, sporto, autorines bei kitas atlygintinų paslaugų sutartis  ir su jais 

susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus)

Su komandiruotėmis susijusios ir neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų išlaidos (kompensuojamos maitinimo, kelionės, degalų įsigijimo, 

nakvynės, dokumentų, susijusių su renginio dalyvio atvykimu/išvykimu į/iš Lietuvos Respubiką (-os), tvarkymo išlaidos)

Paslaugų išlaidos (maitinimo, spaudos, leidybos paslaugos ir kt. paslaugos; patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma 

bei eksploatavimo  išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.) 

Projekto viešinimo išlaidos prekėms ir paslaugoms (ne daugiau kaip 3 procentai nuo projekto įgyvendinimui skirtų Sporto rėmimo fondo lėšų)

Sporto techninių priemonių ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau arba lygu 500 Eur, įsigijimo išlaidos

Sporto techninių priemonių ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos

Iš Viso 2

Iš Viso 3

Iš Viso 4

Iš Viso 5

Iš Viso 6



7
Sporto techninių priemonių ir įrangos, kai vieneto vertė 

daugiau arba lygu 500 Eur, įsigijimo išlaidos

7.1.

7.2.

8

Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau 15 

procentų projekto įgyvendinimui prašomų (ir skirtų) 

Sporto rėmimo fondo lėšų)  (projekto vadovo, 

finansininko, kitų specialistų atlyginimai ir su jai susiję 

mokesčiai, projekto viešinimo, biuro nuomos, 

komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių 

prekių, komandiruočių ir kitos projekto tikslams pasiekti 

reikalingos administravimo išlaidos) 

8.1.

8.2.

8. INFORMACIJA APIE FINANSAVIMĄ

8.1. Pateikite planuojamus sporto projekto finansavimo šaltinius:

Eil.Nr. Suma (EUR)

1

2
Nemažiau kaip 10 % nuo 

sporto projekto sąmatos

0.00

9. PAREIŠKĖJO KONTAKTINIAI DUOMENYS

9.1. Pareiškėjo organizacijos kontaktiniai duomenys

Gatvės pavadinimas, namo nr., 

buto nr.

Pašto kodas

Vietovė pagal pareiškėjo 

oficialų registravimo adresą

Kontaktinis tel. nr.

Elektroninio pašto adresas

Interneto tinklapio adresas

9.2. Pareiškėjo vadovas/įgaliotas asmuo

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktinis tel. nr.

Elektroninio pašto adresas

9.3. Kontaktinis asmuo/projekto vadovas 

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktinis tel. nr.

Elektroninio pašto adresas

10. PAREIŠKĖJO IR PARTNERIŲ DEKLARACIJA (projekto numeris):

Pareiškėjo organizacija: 

Projekto partnerinės organizacijos:

Nuosavos ar kitų šaltinių lėšos

IŠ VISO (EUR):

IŠ VISO (EUR):

Iš Viso 8

Sporto rėmimo fondo lėšos

1. Patvirtinu, jog mano vadovaujama institucija, atitinka Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 sausio 23 d. nutarime Nr. 85, Sporto

rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto

renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, finansavimo ir administravimo taisyklėse, šio kvietimo teikti paraiškas sąlygose nustatytus reikalavimus paraiškos

teikėjams. Taip pat patvirtinu, jog visi paraiškoje nurodyti projekto partneriai (jei taikoma) atitinka aukščiau minėtų dokumentų reikalavimus keliamus projektų partneriams.

2. Patvirtinu, kad šios paraiškos ir deklaracijos teikimo metu nėra aplinkybių nustatytų Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1-5, 7, 8 punktuose. 

3. Patvirtinu, kad esu informuotas, kad atsiradus aplinkybėms, nurodytoms Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje paraiškos vertinimo ar projekto įgyvendinimo metu, bus

taikoma Sporto įstatymo 20 straipsnio 2 dalis.

4. Tvirtinu, kad institucija yra atsiskaičiusi už ankstesniais metais iš Sporto rėmimo fondo gautų lėšų projektui panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir gautas Sporto

rėmimo fondo lėšas panaudojo pagal tikslinę paskirtį. 

5. Patvirtinu, jog esame informuoti apie tai, kad paraiškoje pateikti asmens duomenys bus saugomi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir (ar) jos įgaliotos institucijos

paraiškų, projektų administravimo tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Esame informuoti,

jog:

5.1. paraiškoje ir jos prieduose esančius duomenis Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir (ar) jos įgaliota institucija valdys ne ilgiau nei 10 metų po projektų pabaigos,

išskyrus atvejus, jeigu teisės aktai įpareigotų asmens duomenis saugoti ilgiau,

5.2. turime teisę raštu (el. paštu smmin@smm.lt ar paštu) kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ir (ar) jos įgaliotą instituciją prašyti susipažinti su tvarkomais asmens 

duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

5.3. turime teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

*Paaiškėjus, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija yra melaginga, paraiška yra atmetama.

Pavadinimas

Iš Viso 7



11. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr.

1

2

3

4

5

6

7

EL. PARAŠAS:

Organizacijos pavadinimas

Pasirašančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė

Pastaba: atskiras deklaracijas pasirašo kiekvienas juridinis asmuo (pareiškėjas ir, jei taikoma, partneris/-iai)

Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta paraiškos deklaracija

Pareiškėjo įgaliojimas, jei paraiškos deklaracija pasirašyta įgalioto asmens (jeigu taikoma)

Visų projekto partnerių vadovų arba jų įgaliotų asmenų pasirašytos paraiškos deklaracijos (jeigu taikoma)

Visų projekto partnerių įgaliojimai, jei paraiškos deklaracijos pasirašytos įgaliotų asmenų  (jeigu taikoma)

Pareiškėjo Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija arba Juridinių asmenų registro išrašas 

Jeigu paraišką teikia užsienyje registruotas juridinis asmuo, pateiktas atitinkamas išrašas iš toje valstybėje išduoto atitinkamo dokumento su vertimu į lietuvių 

kalbą (vertimas turi būti patvirtintas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu)  (jeigu taikoma)

Kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjas mano esant reikalinga pateikti

Dokumento pavadinimas
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