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Kalbėsime apie svarbiausius dalykus...

... paraiškų teikėjams rengiant 
sporto projektų paraiškas...



Kas gali teikti sporto projekto paraišką?

• visi juridiniai asmenys, nepaisant jų teisinės formos

• PAREIŠKĖJAS + PARTNERIAI*

*Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę 
teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto 
projekto partnerius.



Kiek sporto projektų paraiškų pateikti?

• 1 pareiškėjas 

• 1 veiklos sričiai 

• 1 paraišką*

*Kiekvienas teikiamas finansavimui projektas gali turėti visų šiame kvietime išvardintų 
sporto projektų veiklų sričių elementų. 



Ar galime teikti sporto projekto paraišką, jei 
įgyvendiname 2019 m. kvietimo sporto 
projektą?

• Taip, galite:

- teikiamos 2020 m. Kvietimui sporto projekto paraiškos turinys, 
veiklos, renginiai, dalyviai, įranga ir pan. privalo būti skirtingi nei 
2019 m. Kvietimo finansuoto sporto projekto

- 2019 m. Kvietimo finansuoto sporto projekto veiklos yra
pasibaigusios



Kada įgyvendinamos sporto projekto 
veiklos?

• ne anksčiau negu nuo 2020 m. sausio 8 d.*
*rekomenduojama paraiškoje projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią numatyti ne ankstesnę nei 3-4 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo 
termino pabaigos

• projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data ne vėlesnė negu 
2020 m. gruodžio 31 d.

• ne vėliau negu iki 2024 m. sausio 7 d. 

• projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė nei 4 metai



Kur įgyvendinamos sporto projekto 
veiklos?

• Lietuvos Respublikos teritorijoje

• jei už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų –
užtikrinti, kad sukurti produktai, rezultatai ir 
nauda atitektų Lietuvos Respublikai



Ar teikiamas sporto projektas skatina 
neįgaliųjų sporto plėtrą? 

• pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti (ir jei taikoma, 
pagrįsti) ar jo paraiška pretenduoja į neįgaliųjų sporto plėtrą 
skatinančių projektų konkursinę eilę

• viena paraiška gali pretenduoti tik vienoje tų pačių metų 
kvietimo atitinkamai finansuojamos sporto projektų srities 
konkursinėje eilėje



Ar teikiamas sporto projektas skatina 
neįgaliųjų sporto plėtrą? 

• į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo 
lėšų 10 % dalį gali pretenduoti:

- projektai, kurių pareiškėjai (ar partneriai) savo organizacijos įstatuose ar 
kituose steigimo dokumentuose nurodo, kad dirba su šia tiksline grupe 
arba jų tiesioginė veikla aiškiai susijusi su neįgaliaisiais, t. y. tokia 
organizacija turi būti arba pareiškėjas, arba bent vienas iš partnerių

- ir (arba) sporto projekto paraiškoje planuojamos kvalifikacijos tobulinimo 
veiklos susijusios su specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kvalifikacijos 
tobulinimu



Dėl kokių priežasčių gali būti neskirtas 
finansavimas?

jeigu yra sąlygų numatytų Sporto įstatymo 20 
straipsnyje (1 dalies 1-5, 7, 8 punktuose)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f585e4e2d85611e8820ea019e5d9ad04?jfwid=-k3id7vg5t


• pareiškėjai (ir partneriai) patvirtina, kad nėra sąlygų apribojančių 
finansavimo skyrimą pasirašydami paraiškos deklaraciją



Ką svarbu žinoti, jei sporto projektui būtų 
skirtas finansavimas*?
• Pareiškėjas, kurio sporto projektui įgyvendinti buvo skirtos Sporto 

rėmimo fondo lėšos ir su kuriuo sudaryta sutartis, laikomas 
sporto projekto vykdytoju

• Projekto vykdytojas atsako už tinkamą projekto įgyvendinimą ir 
tęstinumo įsipareigojimų vykdymą

• Konsultuojantys asmenys projekto vykdytojus konsultuoja 
projektų įgyvendinimo klausimais visą projektų įgyvendinimo 
laikotarpį

*2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties forma 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e7a0ea80c5a111e9840ec0427c781bac


Ką įsipareigoja projekto vykdytojas?
• projektui įgyvendinti skirti numatytą nuosavų lėšų dydį

• neperleisti jokių savo teisių, pareigų, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims

• turėti ir naudoti atskirą banko sąskaitą projekto lėšoms 

• naudojant lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais

• atsiskaityti pilna apimtimi, t. y. už skirtas Fondo lėšas + nuosavą indėlį

• įtraukti projekto lėšas į apskaitą laikantis LR teisės aktų

• kontroliuoti sporto projekto biudžetą - gali būti perkeliama iki 20 % sąmatos lėšų sumos
tarp išlaidų kategorijų

• užtikrinti, kad sporto projekto rodikliai (dalyvių, renginių, veiklų skaičius ir pan.) nesikeistų 
daugiau kaip 20 %



Ką įsipareigoja projekto vykdytojas?
• teikti nustatytos formos tarpines ir galutines ataskaitas, mokėjimo prašymus

• jei projekto vertė viršija 60 000 Eur, vykdomas projekto išlaidų auditas kartu su galutinės 
ataskaitos vertinimu 

• esant poreikiui, motyvuoti ir su Atsakinga institucija laiku suderinti sporto projekto 
esminius/neesminius keitimus (laikotarpio keitimas, lėšų perkėlimas, rodiklių tikslinimas ir 
pan.)

• pateikti sporto projekto veiklų tvarkaraštį 

• grąžinti nepanaudotas, netinkamai panaudotas, nepagrįstai gautas Fondo lėšas

• pasibaigus projekto įgyvendinimui teikti ataskaitas apie ilgalaikio (materialaus, 
nematerialaus) turto naudojimą (3 m.)



Ką svarbu žinoti dėl sporto projekto 
viešųjų pirkimų?
Sporto projekte įsigyjant prekes, paslaugas, darbus būtina laikytis: 

Perkančiosioms organizacijoms (PO)*:
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

_________________________________________________________

Neperkančiosioms organizacijoms (NPO)*:
Neperkančiųjų organizacijų tvarka įsigalios nuo 2020-01-01

PO ir NPO aktualu: Sporto projektų finansavimo ir administravimo Taisyklių IX skyrius 
„Pirkimų priežiūra“

*projekto vykdytojas ar pirkimą vykdantis projekto partneris

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63249f40128b11ea9d279ea27696ab7b


Kokie dokumentai svarbūs pareiškėjams?
Lietuvos Respublikos Sporto įstatymas

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos 
Aprašas

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 Taisyklės

2020 m. Kvietimas teikti paraiškas

2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo 
sutarties forma 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a55037d0dcd611e89a31865acf012092
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/736bc5d011bf11ea9d279ea27696ab7b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63249f40128b11ea9d279ea27696ab7b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1d2c8c012a211ea9d279ea27696ab7b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e7a0ea80c5a111e9840ec0427c781bac


Kokie dokumentai svarbūs pareiškėjams?

• 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategija

• 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos 
įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas

• Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairės

• Baltoji knyga dėl sporto

• Kiti aktualūs dokumentai (rekomenduojamų dokumentų sąrašas)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395701
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0281a57093ed11e38b43fecb1f42c99a?jfwid=-l5uh8x8h7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0d5f572a6eb11e9aab6d8dd69c6da66?jfwid=-y0intm8bt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0391&from=LT
https://www.smm.lt/uploads/documents/Sportas/kvietimas/Rekomenduojami dokumentai SMPF.docx


Paraiškų teikėjai konsultuojami raštu ir elektroniniu paštu 
likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo 
dienos.

Konsultuojantys asmenys:

https://www.smpf.lt/lt/administruojamos-programos/sporto-programos/
https://www.smm.lt/uploads/documents/Sportas/kvietimas/Konsultantai.pdf

https://www.smpf.lt/lt/administruojamos-programos/sporto-programos/
https://www.smm.lt/uploads/documents/Sportas/kvietimas/Konsultantai.pdf
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