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Sporto projektų 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 30 000 EUR;

Du vertintojai, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma 
Fondo* lėšų suma lygi arba yra didesnė nei 30 000 EUR. 
Bendras paraiškai skiriamas balas paskaičiuojamas 
išvedant dviejų vertintojų suteiktų balų vidurkį. 

* Sporto rėmimo fondas (SRF)
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Sporto projektų paraiškų    
administracinės atitikties 
tinkamumo vertinimas

1. Sporto projektų paraiškų administracinės atitikties 
tinkamumo vertinimo kriterijai – 15-a:

• Jei paraiška neatitinka bent vieno kriterijaus nuo 1 iki 
11, ji pripažįstama netinkama ir toliau nevertinama. 

• Jei paraiška neatitinka 12- 15 kriterijų, pareiškėjui 
suteikiamas terminas (iki sutarties pasirašymo) 
trūkumams pašalinti. 

2. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo 
vertinimo forma (Kvietimo 1 priedas).







2020 m. kvietimo teikti sporto 
projektų paraiškas patirtys 

Projekto įgyvendinimo data 2222 m. vasario 2 d.?

Paraiška netinkama

Projektu prašoma SRF suma 500 tūkst. eurų?

Paraiška netinkama

Projektu prašoma SRF suma 0,01 eurų?

Paraiška netinkama

Projekto sąmatoje biudžeto suma 3300 eurų?

Paraiška netinkama



2020 m. kvietimo teikti sporto 
projektų paraiškas patirtys

Projekto paraiška pateikta

2020 m. sausio 7 d. 17 val. 00 min. 01 sek.?

Paraiška netinkama

Nuosavų lėšų indėlio dalis nuo sporto projekto 
sąmatos sudaro 9 proc.?

Paraiška netinkama

Prie X organizacijos projekto paraiškos nepridėta 
deklaracija (-os)?

Paraiška netinkama



2020 m. kvietimo teikti sporto 
projektų paraiškas patirtys

FAV sritis:

Paraiškos Nr. 1 teikėjas – X organizacija

Paraiškos Nr. 2 teikėjas – Y organizacija, kurios 
paraiškos partneris nurodytas X organizacija

Abi paraiškos netinkamos



SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ
TURINIO IR IŠLAIDŲ PAGRĮSTUMO 

VERTINIMAS



Sporto projektų paraiškų turinio 
ir išlaidų pagrįstumo vertinimas

Bendras galimas vertinimo balų skaičius – 100, 
minimalus – 56:
• Prioritetai (min. – turi atitikti bent vieną iš trijų nustatytų 

prioritetų);
• Bendrieji sporto projektų vertinimo kriterijai – (min. – 48 

balai, max. 85 balai);
• Specialieji sporto projektų vertinimo kriterijai – (min. – 8 

balai, max. – 15 balų).

Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo forma 
(Kvietimo 2 priedas)



Bendrieji sporto 
projektų 

vertinimo 
kriterijai 85/100 



Eil. 
Nr. Bendrieji sporto projektų vertinimo kriterijai

Didžiausias 
galimas kriterijaus 

balas

Minimalus 
praeinamasis 

balas

1. Sporto projekto aktualumas ir svarba: Viso 25 15
1.1 sporto projektas atitinka Lietuvos Respublikos ir tarptautinius su sporto

politikos valdymo sritimi susijusius strateginius dokumentus
0–5

1.2 sporto projektu sprendžiama problema yra aktuali ir reikšminga 0–5

1.3 atitinka ministro nustatytus prioritetus 0–15
2. Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas: Viso 25 13

2.1 sporto projekto uždaviniai ir rezultatai yra išmatuojami ir įvykdomi, išlaikoma
nuosekli vidinė sporto projekto logika (sporto projekto rezultatai yra sporto
projekto veiklų padarinys, sporto projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti
sporto projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą sporto projekto
tikslą)

0–10

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

0–10

2.3 pareiškėjo pakankami gebėjimai tęsti pradėtas veiklas, naudoti įgyvendinto
sporto projekto rezultatus

0–5

3. Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas: Viso 20 10
3.1 sporto projekto biudžetas nuoseklus, atitinka sporto projekto veiklas ir

uždavinius
0–10

3.2 sporto projekto išlaidos realios, būtinos, pagrįstos, atitinka ekonomiškumo
principą

0–10

4. Sporto projekto valdymas: Viso 15 10
4.1 pareiškėjas turi patirties ir kompetencijos įgyvendinti sporto projektą 0–5
4.2 sporto projekto valdymo struktūra, įgyvendinimo laikotarpis ir įgyvendinimo

planas optimalus ir realus
0–3

4.3 nustatytos sporto projekto rizikos ir pateiktas jų valdymo planas 0–2
4.4 partnerystė pagrįsta (jei taikoma), pareiškėjas turi finansinius, administracinius

išteklius ir organizacinius gebėjimus tęsti sporto projekto veiklas
0–5



Prioritetai 15/85

1. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys 
įtraukiami į sporto projekto veiklas;

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

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



Sporto projektų specialieji 
vertinimo kriterijai 15/100

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

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

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

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;

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;

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



Sporto projektų specialieji 
vertinimo kriterijai – 11-a

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

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

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

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

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.



Strateginės sporto šakos – 14-a

2017–2020 metų strateginių 
sporto šakų sąrašas:

• 1. Baidarių ir kanojų irklavimas

• 2. Boksas

• 3. Buriavimas

• 4. Dviračių sportas

• 5. Dziudo

• 6. Greitasis čiuožimas

• 7. Imtynės

• 8. Irklavimas

• 9. Krepšinis

• 10. Lengvoji atletika

• 11. Plaukimas

• 12. Sunkioji atletika

• 13. Šiuolaikinė penkiakovė

• 14. Taekwondo



Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas

Švietimo mainų paramos fondas
https://www.smpf.lt/lt/

https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas
https://www.smpf.lt/lt/

