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2020 M. KVIETIMO BIUDŽETAS

14.833.000 (2.700.000?)  EUR



2020 M. SPORTO PROJEKTŲ
VEIKLOS SRITYS

Fizinio aktyvumo veiklos, 
skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą 40 %
Sporto inventoriaus ir įrangos
įsigijimas20 %

Sporto renginių organizavimas15 %

Kvalifikacijos kėlimas5 %
Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra 
ir remontas 20 %



FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOS, 
SKATINANČIOS FIZINIO 

AKTYVUMO PLĖTRĄ

~ 5.725.000 EUR (10% - 572.500 EUR)

Fizinis aktyvumas – asmens fizinė veikla, kuria siekiama
stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei
įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto
varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, taip pat veikla šviečiant
visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo
sveikatos stiprinimo klausimais. Pažymėtina, kad asmens
fizinės veiklos įgūdžiams ugdytis reikalingas reguliarus veiklų
pasikartojimas.



SPORTO INVENTORIAUS IR 
ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

~ 2.863.000 EUR (10% - 286.300 EUR)

Sporto inventorius ir/arba įranga įsigyta projekte turi būti
panaudojami pasirinktų tikslinių grupių fizinio aktyvumo
skatinimui.



SPORTO RENGINIŲ 
ORGANIZAVIMAS

~ 2.147.000 EUR (10% - 214.700 EUR)

Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas
sportas ir (arba) varžomasi. Projekto dalyviais būtų tie
asmenys, kurie varžosi arba populiarina vieną ar kelias
sporto šakas (ne renginio žiūrovai).



KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

~ 715.700 EUR (10% - 71.600 EUR)

Kvalifikacijos tobulinimo veiklos suprantamos kaip asmenų,
dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, žinių ir
įgūdžių gilinimas, naujos sporto specialistų kvalifikacijos
įgijimas ar perkvalifikavimas, dvikryptės sportininkų karjeros
galimybių plėtra.



SPORTO PROJEKTO 
GALIMAS FINANSAVIMAS

• SRF lėšos nuo 3000 Eur iki 450 000 Eur;

• Nuosavas institucijos indėlis ne mažiau kaip 10%;

• Projekto administravimui finansuoti – ne daugiau 

kaip 15% prašomos/skirtos SRF lėšų;

• Projekto viešinimui ne daugiau kaip 3% 

prašomų/skirtų SRF lėšų.



2020 M. KVIETIMO TEIKTI 

PARAIŠKAS PRIORITETAI

(0-15 balų)

• Gyvenamosios vietovės 

bendruomenės asmenys 

įtraukiami į sporto projekto 

veiklas 

• Skatinamas vaikų ir jaunimo 

fizinis aktyvumas

• Asmenys skatinami 

reguliariai (2-4 kartus per 

savaitę) dalyvauti fizinio 

aktyvumo veiklose



2020 m. kvietimo specialieji 
kriterijai (1)

30.1. sporto projektas prisidės prie vaikų fizinio aktyvumo kokybės bei mažins galimybių 
skirtumus tarp miesto ir kaimo – 4 balai;

30.2. didės sportuojančių ir besimankštinančių asmenų dalis gyvenamojoje vietovėje, kur 
bus vykdomos sporto projekto veiklos (pagrindžiami esamos ir planuojamos situacijos 
skirtumai) – 4 balai;

30.3. sporto projektas skirtas vaikų mokymui plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie 
vandens – 4 balai;

30.4. 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 – 4 balai;

30.5. planuojamos sporto projekto veiklos prisidės prie strateginių sporto šakų ir/arba prie 
tų sporto šakų ar disciplinų, kurios pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą, plėtojimo – 4 
balai;



2020 m. kvietimo specialieji 
kriterijai (1)

30.6.sporto projektu prisidedama prie skatinimo dalyvauti savanoriškoje sporto veikloje, 
prie sporto projekto veiklų organizavimo ir vykdymo prisidės sporto savanoriai – 4 balai;

30.7. sporto projektu prisidedama prie dvikryptės sportininkų karjeros plėtros – 4 balai;

30.8. sporto projektu prisidedama prie sporto kaip socialinės įtraukties skatinimo 
priemonės plėtojimo – 4 balai;

30.9.sporto projektu prisidedama prie sporto, kaip prevencinės priemonės kovoje su 
rasizmu, smurtu ir nepilnamečių išnaudojimu – 4 balai;

30.10. į sporto projekto veiklas įtraukiama švietėjiška veikla apie įvairių dopingo 
preparatų žalą žmogaus organizmui ir sveikatai – 4 balai;

30.11. 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.) – 4 balai.



SPORTO PROJEKTŲ 
VERTINIMAS

Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti pateiktų sporto projektų 
paraiškų vertinimą sudaro du etapai: 

1.1. paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo,

1.2. paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas;

2. įvertinimo, kurį atlieka Sporto komisija.



SPORTO PROJEKTŲ ATRANKA
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2019 m. gautos paraiškos:

REZULTATAI
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2019 m. paraiškų vertinimo 
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2019 M. FINANSUOJAMOS

PARAIŠKOS

Fizinio 
aktyvumo 
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FINANSUOJAMŲ 

PROJEKTŲ 

TRUKMĖ

Projekto trukmė iki 4 
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PRAŠOMAS IR 

SKIRTAS 

FINANSAVIMAS 

2018 M. ir 2019 M.
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www.istoriniaiCV.lt



Informacija teikiama

www.smm.lt, www.smpf.lt, www.cpva.lt

https://www.smpf.lt/lt/administruojamos-
programos/sporto-programos/ 

http://www.smm.lt/
http://www.smpf.lt/
http://www.cpva.lt/
mailto:sportas@smpf.lt

