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LR sporto įstatymas

• 2018 m. spalio 18 d. priimtas Sporto įstatymas, kuris įsigaliojo 
2019 m. sausio 1 d.

• Sporto sritį kuruoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija.

• Įstatymu (be kitų klausimų) reglamentuojamas sporto projektų 
finansavimas



Sporto rėmimo fondo lėšos

2019 m. sporto projektams skirta 13,6 mln. Eur.

2019-01-23 LRV nutarime Nr. 85 nustatytos šios Sporto rėmimo 
fondo lėšų paskirstymo proporcijas sporto projektų rūšims:

1. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 20 %;
2. sporto renginių organizavimui – 15 %;
3. kvalifikacijos tobulinimui – 5 %.
4. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio 

aktyvumo plėtrą – 50 procentų;
5. esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 10 %.

Ne mažiau kaip 10 procentų nurodytų proporcijų dalies skiriama 
neįgaliųjų sporto plėtrai. 



Administratoriai:

• Projektus, susijusius su esamų sporto bazių 
plėtra (5 veiklos rūšis), priežiūra ir remontu 
administruos viešoji įstaiga Centrinė projektų 
valdymo agentūra (CPVA). 

• Likusias 4 veiklas administruos Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija.



Tinkamumas

• Paraiškas gali teikti tik juridiniai asmenys.

• Sporto rėmimo fondo dotacija negali būti mažesnė kaip 3.000 
Eur (esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto atveju 
– 5.000 Eur) ir negali būti didesnė kaip 450.000 Eur. 

• Sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta 
ne daugiau kaip 15 % sporto projektui prašomų skirti Sporto 
rėmimo fondo lėšų.

• Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto 
nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 7 % nuo 
sporto projekto sąmatos.

• Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti ne ilgesnis 
nei 4 metai.



Aktualumas

Atliekant sporto projektų turinio vertinimą, aktualumas bus 
vertimas pagal tai, kaip:

• gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į 
sporto projektų veiklas; 

• skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas; 

• asmenys skatinami reguliariai sportuoti.

Vienas pareiškėjas vienai sporto projekto rūšiai gali teikti tik 
vieną paraišką. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai 
pačiai sporto projekto rūšiai kaip jungtinės veiklos grupės narys 
ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. 



Sporto projektų vertinimas

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

• paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo;

• paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo 
vertinimo kriterijus, turinio vertinimo, kurio metu atliekamas ir 
išlaidų pagrįstumo vertinimas;

• vertinimo, kurį atlieka Sporto komisija.



Sporto projektų vertinimas (2)

Paraiškų turinio vertinimas vykdomas pagal kriterijus bei 
kvietime ir pagal atsakingos institucijos nustatytą, su ministerija 
suderintą tvarką. Atsakingoji institucija kvietime nustatydama 
vertinimo kriterijus, juos grupuoja ir svorius parenka 
vadovaudamasi lentelėje nurodytomis taisyklėmis:

Bendri vertinimo kriterijai Balai skirti vertinimo 
grupei

Galima paklaida 

I. Projekto aktualumas ir svarba 30 ± 5 balai

II. Projekto veiksmingumas, poveikis, 
tęstinumas

25 ± 5 balai

III. Projekto finansinis ir ekonominis 
pagrindimas

20 nuo 15 iki 30 balų

IV. Projekto valdymas 15 ± 5 balai
V. Specialieji kriterijai 10 ± 5 balai
Bendras galimas balų skaičius 100 50 (37 p.)



Informacija teikiama

www.smm.lt, www.kksd.lt, www.cpva.lt, 
www.smpf.lt – naujienos, paraiškų kvietimai, kita 
aktuali informacija

sportas@smpf.lt - susisiekti

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

