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Kvietimas sričiai 
„Esamų sporto bazių 

plėtra, priežiūra ir 
remontas“
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Turinys

Kvietimo tikslas, galimi pareiškėjai ir partneriai

Prioritetai, rodikliai, tikslinė grupė

Reikalavimai teikiamoms paraiškoms

Paraiškų pildymas, paraiškos priedai

Biudžeto pildymas, supaprastinimų taikymas

Tinkamos sporto bazės, išlaidų tinkamumas

Paraiškų vertinimas ir atrankos tvarka
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Aktualūs dokumentai:

 Sporto įstatymas;
 Sporto rėmimo fondo lėšomis

finansuojamų sporto projektų finansavimo
tvarkos aprašas;

 Sporto rėmimo fondo lėšomis
finansuojamų sporto projektų, skirtų
esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir
remontui, finansavimo ir administravimo
taisyklės (toliau – Taisyklės);

 2020 metų kvietimas teikti sporto
projektų, skirtų esamų sporto bazių
plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas
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Kvietimo tikslas, galimi pareiškėjai ir partneriai
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Kvietimo tikslas, galimi pareiškėjai ir partneriai

Kvietimo tikslas - atrinkti ir finansuoti projektus,
gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią
visuomenę remontuojant, atnaujinant
(modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų
sporto bazių infrastruktūrą.

Paskirstoma Fondo lėšų suma – 3 383 869,00
(gali mažėti apie 500 tūkst.) Eur.

Teikiami projektai turi prisidėti prie sporto bazių
prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus
ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo
ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus
didėjimo.



6

Sporto projekto paraišką
teikti (būti pareiškėju) gali
juridinis asmuo arba juridinių
asmenų grupė (partneriai)

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

Kvietimo tikslas, galimi pareiškėjai ir partneriai
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Fondo lėšos negali būti skiriamos, jeigu pareiškėjas ar partneris:

• yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
• nėra teisės aktų nustatyta tvarka įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus

atvejus, kai įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur ir (ar) mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės
nepriemokos mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir
mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

• neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, numatytų Mokesčių administravimo
įstatymo 401 straipsnyje;

• paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė
suklastotus dokumentus;

• yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Fondo gautų lėšų projektui panaudojimą sutartyje ir
Taisyklėse numatyta tvarka arba gautas Fondo lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį;

• atžvilgiu pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros;
• turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo

(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį
ar nepanaikintą teistumą už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei,
turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai;

• buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nepraėjo 10 metų nuo nuosprendžio įsigaliojimo
dienos.

Taisyklių 14 p.
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Tinkamos sporto bazės, išlaidų tinkamumas
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Tinkamos sporto bazės, 
išlaidų tinkamumas

Finansavimas gali būti skiriamas tik
esamoms sporto bazėms Lietuvos
Respublikos teritorijoje.

Esama sporto bazė suprantama kaip
statinys, kuriame leidžiama sportinė veikla,
arba sporto paskirties ir sporto
inžineriniams statiniams skirtas žemės
sklypas, kuriame vyksta arba vyko sporto
pratybos, varžybos ir (arba) kiti sporto
renginiai per pastaruosius metus.
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Ketinama remontuoti, atnaujinti ir (arba)
rekonstruoti sporto bazė pareiškėjui turi
priklausyti nuosavybės teise arba turi būti
perduota valdyti patikėjimo, panaudos arba
nuomos pagrindais ne trumpesniam kaip 3
metų terminui po projekto įgyvendinimo
laikotarpio pabaigos.

Teisė (nuosavybės, panaudos, patikėjimo ar
disponavimo) į nekilnojamąjį turtą turi būti
įgyta iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Tinkamos sporto bazės, 
išlaidų tinkamumas
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PAVYZDYS: Pareiškėjui nuosavybės teise 
priklausantis aikštynas, kuriame nuo 2018 m. 
vyko fizinio aktyvumo veiklos.

Tinkama esama sporto bazė

PAVYZDYS: Jeigu pareiškėjas nori šalia sporto 
salės įrengti krepšinio aikštelę lauke

Netinkama sporto bazė

PAVYZDYS: Naujose projekto partneriui 
prikausiančiose patalpose planuojama įrengti 
sporto bazė

Netinkama sporto bazė

Tinkamos sporto bazės



12 Netinkama sporto bazė
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Esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir
remonto srities projektų tinkamomis gali būti
pripažintos tik nuo projekto įgyvendinimo
pradžios patirtos išlaidos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi prasidėti
nuo projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyto
termino (kuris negali būti ankstesnis nei
sutarties pasirašymo data).

Tinkamos sporto bazės, 
išlaidų tinkamumas
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Tinkamos išlaidos:

1. Projekto vykdymo išlaidos:

 Statybos darbai (remontas, rekonstrukcija,
atnaujinimas (modernizavimas);

 Inžinerinės veiklos;

 Įranga, kuri būtina atnaujinamos sporto
bazės funkcionavimui;

 Viešinimas;

 Kitos būtinos išlaidos.

2. Administravimo išlaidos (≤10 proc.):

 Darbo užmokestis ir netiesioginės išlaidos
arba;

 Projekto administravimo paslaugų išlaidos.

 Sporto inventorius;
 Susigrąžinamas arba atskaitomas PVM;
 Iš kitų finansavimo šaltinių apmokėtos

išlaidos;
 Materialus ir nematerialus turtas tiesiogiai

nesusijęs su projektu;
 Nekilnojamo turto įsigijimas ir jo nuoma;
 Kasdienės išlaidos nesusijusios su projektu;
 Naujos infrastruktūros (objektų (-o)

komplekso arba jo nedalomos dalies)
statyba;

 Veiklų, kurios yra bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ar aukštojo mokslo
studijų programų dalis, išlaidos;

 naudotam turtui įsigyti.
 Kitos Aprašo 68 p. nurodytos išlaidos.

Netinkamos išlaidos:
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Prioritetai, rodikliai, tikslinė grupė
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I. SKATINAMA 
NEĮGALIŲJŲ SPORTO 

PLĖTRA

• Tikslinė grupė – neįgalieji;

• numatomas sporto bazės
prieinamumo didinimas,
organizuojant nuolatinio
pobūdžio fizinio aktyvumo
veiklas ne trumpiau kaip 3 m.
po projekto įgyvendinimo
pabaigos;

• pareiškėjas arba partneris
turi >1 m. patirtį
organizuojant neįgaliųjų
fizinio aktyvumo užsiėmimus,
sporto pratybas, treniruotes,
varžybas ir (arba) kt. sporto
renginius.

II. GYVENAMOSIOS VIETOVĖS 
BENDRUOMENĖS ASMENYS 

ĮTRAUKIAMI Į SPORTO 
PROJEKTŲ VEIKLAS

• Tikslinė grupė – vietos
bendruomenė;

• pagrindžiamas fizinio aktyvumo
veiklų, skirtų vietos bendruomenės
nariams, poreikis.

• numatytas sporto bazės
prieinamumo tikslinei grupei
didinimas, vykdant nuolatinio
pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas
ne trumpiau kaip 3 m. po projekto
įgyvendinimo pabaigos.

III. SKATINAMAS 
VAIKŲ IR (ARBA) 
JAUNIMO FIZINIS 

AKTYVUMAS

• Tikslinė grupė – vaikai ir
(arba) jaunimas;

• pagrindžiamas fizinio
aktyvumo veiklų, skirtų
vaikams ir jaunimui,
poreikis;

• numatytas sporto bazės
prieinamumo didinimas,
vykdant nuolatinio
pobūdžio fizinio aktyvumo
veiklas ne trumpiau kaip 3
metus po projekto
įgyvendinimo pabaigos.

IV. ASMENYS 
SKATINAMI 

REGULIARIAI 
SPORTUOTI

Sporto bazės
prieinamumas (laiko,
kainos ir fizinio
aktyvumo užsiėmimų
pasiūlos prasme)
skatintų tikslinę grupę
reguliariai (2-4 kartus
per savaitę) dalyvauti
fizinio aktyvumo
pratybose.

Prioritetai, rodikliai, tikslinė grupė
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I. SKATINAMA NEĮGALIŲJŲ SPORTO PLĖTRA

 Sporto bazės (>1 patalpa fizinio
aktyvumo užsiėmimams, tualetas,
dušas ir galimybė savarankiškai judėti
šiose patalpose) pritaikymas
neįgaliesiems;

 Sportuojančių ir besimankštinančių
sporto bazėje neįgaliųjų skaičiaus
padidėjimas.

II. GYVENAMOSIOS VIETOVĖS 
BENDRUOMENĖS ASMENYS ĮTRAUKIAMI Į 

SPORTO PROJEKTŲ VEIKLAS

Sporto bazės prieinamumo
bendruomenės nariams trukmės
ilginimas;

Lengvatų gyvenamosios vietovės
bendruomenės nariams taikymas.

III. SKATINAMAS VAIKŲ IR JAUNIMO FIZINIS 
AKTYVUMAS

 Sportuojančių ir besimankštinančių
vaikų ir jaunimo iki 29 metų
skaičiaus padidėjimas;

 Nuolatinio pobūdžio fizinio
aktyvumo užsiėmimų vaikams ir
jaunimui iki 29 metų skaičiaus per
savaitę padidėjimas.

IV. ASMENYS SKATINAMI REGULIARIAI 
SPORTUOTI

Reguliariai sportuojančių ir
besimankštinančių asmenų
skaičiaus padidėjimas;

Reguliariai sportuojančių ir
besimankštinančių moterų ir
merginų skaičiaus padidėjimas.

Prioritetai, rodikliai, tikslinė grupė
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Reikalavimai teikiamoms paraiškoms
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Reikalavimai paraiškoms (I)

1 Paraiškos forma

2
Prašoma Fondo lėšų suma 

Minimali – 8 000 Eur
Maksimali – 450 000 Eur

3

4Nuosavos lėšos
Ne mažiau kaip 10 proc. nuo projekto sąmatos

Ministro nustatyta

5

Administravimo išlaidos iki 10%

Paraiška lietuvių kalba
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Reikalavimai paraiškoms (II)

6

7

Pateikta elektroniniu būdu, 
naudojantis paraiškų surinkimo įrankiu 
(angl. Submittable)

8

9

Tęstinumas: rezultatai naudojami ne 
trumpiau kaip 3 metus pasibaigus projektui

Įgyvendinimo laikotarpis ne ilgesnis nei 4 metai

Projekto trukmė



21

PRIE PARAIŠKOS BŪTINAI TURI BŪTI PRIDĖTA

 Pagal patvirtiną formą užpildyta projekto sąmata

 Pagal patvirtintą formą užpildytas projekto veiklų įgyvendinimo planas

 Dokumento, įrodantis projekto vykdytojo teisėtą su projektu susijusio nekilnojamojo

turto valdymą, naudojimą ar disponavimą juo, kopija

 Projekto vykdytojo laisvos formos įsipareigojimas dėl projekto finansavimo nuosavomis

lėšomis ir (arba), jei yra planuojama gauti kitų šaltinių lėšas nuosavų lėšų

įsipareigojimams padengti, - tokių įsipareigojimų įrodymai. Jei lėšas planuoja skirti

savivaldybė, turi būti pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl konkretaus

projekto finansavimo

 Pareiškėjo patvirtinimas ir deklaracija

 Partnerio (jei pasitelkiamas) deklaracija
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REIKALAUJAMA INFORMACIJAAPIE SPORTO BAZĘ

 Esamai sporto bazės būklei pagrįsti prie paraiškos turi būti pridedamos esamos sporto

bazės nuotraukos (dabartinės būklės, ne daugiau 5 nuotraukų).

 Paraiškoje nurodytų darbų apimčiai pagrįsti privalo būti pateiktos planuojamų darbų

vizualizacijos arba brėžiniai, kuriuose būtų detalizuotos sporto bazės komplekso dalys ar

patalpos, kurioms sutvarkyti prašoma Fondo lėšų. Planuojamų darbų vizualizacijose,

brėžiniuose ar kituose pridedamuose dokumentuose turi būti detalizuota, kokie darbai

kurioje komplekso dalyje (patalpoje) planuojami atlikti.
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INFORMACIJA PRIORITETAMS PAGRĮSTI

 Veiklos dokumentai, lankomumo grafikai, statistika ar kita informacija, pagrindžianti

sportuojančių asmenų (tikslinės grupės) skaičių ir (arba) to skaičiaus padidėjimą.

 Jei pareiškėjas pretenduoja į I prioritetą (Skatinama neįgaliųjų plėtra): pareiškėjo arba

partnerio įrodymai, kad turi ne mažiau nei vienerių metų patirtį organizuojant neįgaliųjų

fizinio aktyvumo užsiėmimus, sporto pratybas, treniruotes, varžybas ir/ar kitus sporto

renginius. Jei šią patirtį turi partneris, privalo būti pateiktas jo įsipareigojimas ar

sutikimas sporto bazėje vykdyti šiame punkte paminėtas veiklas ne trumpiau nei tris

metus po projekto įgyvendinimo
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SVARBU TINKAMAI UŽPILDYTI
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Ar ir kokios inžinerinės veiklos yra privalomos

Nustatoma, ar reikalingas 
statinio projektas

Statybos rūšies nustatymas:
- paprastasis remontas
- kapitalinis remontas
- rekonstravimas

Nustatoma, ar reikalinga 
projekto vykdymo priežiūra  

Statinio kategorijos nustatymas:
- Ypatingas statinys
- Neypatingas statinys
- Nesudėtingas statinys

Nustatoma, ar reikalinga 
projekto ekspertizės

Nustatoma, ar reikalinga 
techninė priežiūra
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VIEŠINIMAS:

 Atminimo lentos įrengimas yra privalomas, jei projektui įgyvendinti Fondo lėšų skirta

daugiau kaip 60 000 Eur;

 Informacija projekto vykdytojo ir partnerio interneto

svetainėse (jei yra);

 Viešinimas projekto dokumentuose.



27

Klausimai - atsakymai
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Paraiškų pildymas, paraiškos priedai
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https://cpva.submittable.com/submit/701de0c5-835f-4fb8-8c20-cce5dd42d564/paraiska-dl-
sporto-rmimo-fondo-lsomis-finansuojamo-sporto-projekto-skirto-esa

Norėdami pradėti pildyti
paraiškos formą, susikurkite savo
paskyrą.
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Vadovaukitės instrukcijomis

Pasirinkite, 
pažymėkite
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Paraiškoje išsamiai aprašyta, kaip projektas susijęs ir kaip 
prisideda prie konkrečių su Lietuvos Respublikos ir 

tarptautinių sporto politikos valdymo sritimi susijusių 
strateginių dokumentų įgyvendinimo, projekto 

prisidėjimas prie konkrečių šiuose dokumentuose 
numatytų tikslų, uždavinių, priemonių ar gairių 

įgyvendinimo atskleistas išsamiai  ir aiškiai (5 balai)
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Projektu ketinama spręsti problema aiškiai apibrėžta, 
išanalizuota, pagrįsta kiekybiškai, problemos sprendimo 

būdai (bent du) išsamiai aprašyti, pagrįstas geriausio 
sprendimo būdo pasirinkimas, atskleidžiamas projekto 

reikalingumas problemai spręsti ir kaip projektas 
sprendžia apibrėžtą problemą (3 balai)
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Paraiškoje aiškiai atskleidžiamas
projektu ketinamos spręsti
problemos aktualumas vietos ir
nacionaliniu lygmeniu,
aiškiai apibrėžta tikslinė grupė
(gali būti kelios grupės),
nustatytas jos dydis (remiantis
ketinamos atnaujinti sporto
bazės lankytojų duomenimis ir
(arba) gyventojų tam tikroje
planuojamoje tikslinėje
teritorijoje (savivaldybėje ar
seniūnijoje) statistika),
problemos aktualumas nurodytai
tikslinei grupei atskleistas,
nurodyta, kokią reikšmę iškelta
problema turi tikslinei grupei (2
balai)



34

Projekto uždaviniai ir rezultatai yra atskleidžiantys
projekto esmę, įvykdomi, kiekybiškai išreikšti ir
matuojami.
Uždavinių kiekybinė išraiška aiški ir susieta su sporto
bazės plėtra, priežiūra, remontu (pvz. renovuoti 1
sporto salę, rekonstruoti 1 sporto aikštyną, kt.),
rezultatai detalizuoti atliekamų statybos darbų
grupėmis ir jų kiekiais (pvz., pakeista sporto aikštelės
danga – 100 kv.m., suremontuotos 2 dušų patapos (20
kv.m.), 4 tualetai (16 kv.m.), 2 persirengimo patalpos
(30 kv.m.))).
Iš pateiktų rezultatų galima suskaičiuoti bendrą
tvarkomų patalpų, aikštynų, aikštelių, kt. plotą
kvadratiniais metrais, aiškiai nustatyti kokie konkrečiai
darbai bus daromi (5 balai)
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Paraiškoje atskleidžiamas planuojamas projekto poveikis tikslinei grupei, projekto
vykdytojui, jei yra, projekto partneriui (-iams), reikšmingumas sporto bazės universalumui
- įgyvendinus projektą atnaujintoje sporto bazėje ne trumpiau kaip 3 metus pasibaigus

projektui bus organizuojamos ne mažiau kaip 4 sporto šakų fizinio aktyvumo pratybos,
treniruotės (3 balai);

- įgyvendinus projektą atnaujintoje sporto bazėje nuolatos sportuos daugiau nei 300
asmenų (3 balai)
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Pateikti argumentus, ar 
įgyvendinant projektą 

ketinama atnaujinti 
sporto bazė (veikianti 
tam tikroje srityje ar 
sričių kompleksinėje 

grupėje) yra vienintelė 
tam tikru atstumu 
(įvardinti, kokiu 

atstumu).
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Nuorodoje esantis dokumentas turi būti 
užpildomas ir įkeliamas tam skirtoje 

vietoje
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Biudžeto pildymas, supaprastinimų taikymas
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Supaprastinimai taikomi

• Tiesioginės išlaidos, pvz.: 
 Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai
 Administravimo paslaugos

• Netiesioginės išlaidos, pvz.:
 Biuro, patalpų, transporto nuoma ir išlaikymas;
 Komandiruotės;
 Trumpalaikis materialusis turtas

Administravimo išlaidoms
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Kaip paskaičiuojama administravimo išlaidos?

Administravim
o išlaidos

Darbo užmokestis 
ir susijusios 

išlaidos

Administravimo
paslaugos

Netiesioginės 
(15% nuo darbo

užmokesčio)

Administravimo 
išlaidoms gali būti 
numatyta ne daugiau 
kaip 10 proc. projektui 
prašomų skirti Fondo 
lėšų.
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Kaip paskaičiuojama administravimo išlaidų norma?

Fiksuotoji norma

Veiklų vykdymo išlaidos 
(darbai, inžinerinės veiklos, 

įranga, viešinimas)

Administravimo išlaidos
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Sąmatos pildymas
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PILDANT SĄMATĄ SVARBU NEPAMIRŠTI

 Jei atsakinga institucija galutinio MP tikrinimo metu nustato, kad projekto įgyvendinimo

metu iš sporto projekto veiklų (įskaitant ir sporto projekto apimtyje įsigytos įrangos)

projekto vykdytojas ir (ar) partneris gavo pelną, šia dalimi mažinama sporto projektui

išmokama Sporto rėmimo fondo lėšų suma.
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Paraiškų vertinimas ir atrankos tvarka



47

Kvietimu paskirstoma Sporto rėmimo 
fondo lėšų suma – 1 318 000 eurų

Projekto sąmata
pateikta pagal nustatytą formą

Bendradarbiavimo sutartis arba kitas dokumentas 
pagrindžiantis veikimą kitais teisiniais pagrindais
pasirašytas įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų. 

Procedūra Terminas

Paraiškų teikimas 2020 kovo 2 d. 17:00 val.

Pateiktų ir užregistruotų paraiškų viešinimas
www.cpva.lt

Ik 2020 kovo 24 d. (pasibaigus paraiškų teikimo 
terminui, ne vėliau kaip per 15 d. d.)

Paraiškų vertinimas Iki 2020 balandžio 29 d.

Pareiškėjai tikslina duomenis (jei taikoma) per 5 d. d. nuo CPVA kreipimosi

Tinkami finansuoti projektai pateikiami Komisija Iki 2020 gegužės 6 d. (pabaigus vertinimą per 5 d. d.)

Komisija teikia siūlymą dėl finansuojamų projektų Iki 2020 birželio 3 d. (per 20 d. d. nuo paraiškų gavimo)

LR ŠMS ministras priima sprendimą Iki 2020 birželio 10 d. (terminas nėra nustatytas)

Pareiškėjai informuojami apie sprendimą Iki 2020 birželio 15 d. (per 3 d. d. nuo sprendimo)

Sutarčių su pareiškėjais sudarymas Iki 2020 birželio 30 d. (per 10 d. d. nuo sprendimo)

! Rekomenduojama paraiškoje projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią numatyti
ne ankstesnę nei 4 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos
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Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti pateiktų sporto projektų

vertinimą sudaro du etapai:

I. Atrankos, kurią atlieka CPVA:

 paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo;

 turinio ir sporto projektų išlaidų pagrįstumo vertinimo.

II. Įvertinimo, kurį atlieka Komisija:

 pritardama CPVA išvadoms ir teikdama siūlymus ministerijai dėl sporto projektų

finansavimo;

 nepritardama CPVA išvadoms ir teikdama motyvuotus siūlymus ministerijai dėl sporto

projektų finansavimo.

*Komisija neteikia siūlymų dėl sporto projektų finansavimo dydžio
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 Jei paraiškos administracinį ir turinio vertinimą atlieka tas pats darbuotojas, paraiškos

administracinis ir turinio vertinimas gali būti atliekamas tuo pačiu metu.

 Jei CPVA paraiškų administracinį ir turinio vertinimą atlieka tuo pačiu metu ir mato, kad

paraiška nesurenka pareinamojo balo, paraiškų tikslinimas dėl administracinių

neatitikimų neatliekamas.

 Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka:

- vienas vertintojas, kai prašoma Fondo lėšų suma mažesnė nei 60 000 Eur;

- du vertintojai, kai prašoma Fondo lėšų suma lygi arba yra didesnė nei 60 000 Eur.

 Bendras paraiškai skiriamas balas paskaičiuojamas išvedant dviejų vertintojų balų

vidurkį.

 Kai vertintojų vertinimas skiriasi daugiau nei 20 balų, skiriamas trečias vertintojas.

Skiriamas balas nustatomas išvedus aritmetinį vidurkį iš dviejų vertintojų, kurių

vertinimo rezultatai yra artimiausi.

VERTINIMAS CPVA (BENDROJI INFORMACIJA): 
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1. Paraiška pateikta per kvietime nurodytą paraiškų pateikimo terminą
2. Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu ir pagal nustatytą formą
3. Paraiška parengta lietuvių kalba

4.
Paraiška ir (ar) pareiškėjo deklaracija pateikta ir yra pasirašyta pareiškėjo įstaigos 
vadovo ar jo įgalioto asmens 

5. Projekto sąmata užpildyta ir pateikta pagal Taisyklėse nustatytą formą

6.
Prašoma skirti Sporto rėmimo fondo lėšų suma yra ne mažesnė nei 8000 Eur ir 
ne didesnė nei 450 000 Eur

7.
Prie projekto pareiškėjas ir (ar), jei yra, partneris (-iai) prisideda nuosavomis 
lėšomis ne mažiau nei 10%. Pateikti tinkami dokumentai 

ADMINISTRACINIAI KRITERIJAI, KURIE NEGALI BŪTI 

TIKSLINAMI (I)
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8. Pareiškėjas (savarankiškai ar kaip partneris) pateikė vieną paraišką

9.
Jei paraiška teikiama su partneriu (-iais), pateikta kiekvieno partnerio deklaracija, 
kuri pasirašyta įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens 

10. Ketinama atnaujinti sporto bazė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje

11.
Ketinama atnaujinti sporto bazė, atitinka esamos sporto bazės apibrėžimą, 
nurodytą Kvietimo sąlygose

12.
Paraiška siekiama atlikti sporto bazės remonto, rekonstrukcijos, modernizavimo ar 
kitus statybos darbus. Paraiškos objektas nėra vien tik sporto įrangos, 
inventoriaus ir (arba) paslaugų įsigijimas.

13.
Per pastaruosius trejus metus nebuvo nustatyta Sporto fondo lėšų dvigubo 
finansavimo atvejų, dėl kurių kaltais pripažinti projekto vykdytojas ir (arba) 
projekto partneris 

14.
Nėra Kvietimo sąlygų 16 punkte nurodytų aplinkybių, dėl ko Sporto fondo lėšos 
negali būti skiriamos

ADMINISTRACINIAI KRITERIJAI, KURIE NEGALI BŪTI 

TIKSLINAMI (II)
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Fondo lėšos negali būti skiriamos, jeigu pareiškėjas ar partneris:

• yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
• nėra teisės aktų nustatyta tvarka įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus

atvejus, kai įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur ir (ar) mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės
nepriemokos mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir
mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

• neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, numatytų Mokesčių administravimo
įstatymo 401 straipsnyje;

• paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė
suklastotus dokumentus;

• yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Fondo gautų lėšų projektui panaudojimą sutartyje ir
Taisyklėse numatyta tvarka arba gautas Fondo lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį;

• atžvilgiu pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros;
• turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo

(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį
ar nepanaikintą teistumą už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei,
turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai;

• buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nepraėjo 10 metų nuo nuosprendžio įsigaliojimo
dienos.

Taisyklių 14 p.
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15. Pareiškėjas yra tinkamas pagal Kvietime nurodytas sąlygas
16. Partneris (-iai) yra tinkamas (-i) pagal Kvietime nurodytas sąlygas
17. Ketinama atnaujinti sporto bazė pareiškėjui priklauso nuosavybės teise arba yra 

perduota valdyti panaudos, arba patikėjimo pagrindais, arba nuomos sutartimis 
(leidžiančiais atlikti planuojamus atnaujinimo darbus). Ši teisė turi būti įgyta iki 
paraiškų pateikimo termino pabaigos.

18. Pateikti nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar nuomos teisę pagrindžiantys 
dokumentai yra tinkami)

ADMINISTRACINIAI KRITERIJAI, KURIE GALI BŪTI TIKSLINAMI (I)
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19. Pareiškėjas tinkamai užpildė paraiškos 1.10 p. (Ar projektui būtinos inžinerinės 
veiklos) ir pateikė tinkamus ir pakankamus argumentus, pagrindžiančius inžinerinių 
veiklų būtinumą

20. Projekto lėšomis planuojamo įsigyti, remontuoti, atnaujinti (modernizuoti) ir 
(arba) rekonstruoti turto naudojimo laikotarpis yra ne mažiau nei 3 metai po
projekto įgyvendinimo pabaigos

21. Pateiktas pareiškėjo įgaliojimas (ne vėlesnės datos nei paskutinė paraiškų 
pateikimo diena), kai paraiška ir (ar) pareiškėjo deklaracija, yra pasirašyta 
pareiškėjo įstaigos vadovo įgalioto asmens

22. Pateiktas (-i) įgaliojimas (-ai), kai paraiška teikiama su partneriu (-iais), o pateikta 
partnerio (-ių) deklaracija (-jos) pasirašyta įstaigos vadovo įgalioto asmens. Šie 
dokumentai turi būti ne vėlesnės datos nei paskutinė paraiškų pateikimo diena.

23. Pateikti visi privalomi paraiškos priedai, nurodyti Kvietimo sąlygų 5 priede

ADMINISTRACINIAI KRITERIJAI, KURIE GALI BŪTI TIKSLINAMI (II)
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ADMINISTRACINIS VERTINIMAS:

 Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumo nepašalina arba trūkumo pašalinti

neįmanoma, CPVA priima motyvuotą sprendimą tokią paraišką pripažinti netinkama ir ją

atmesti.

 Pagrįstais atvejais CPVA gali priimti sprendimą dėl paraiškos administracinės atitikties su

išlyga, kad reikiami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikti iki sutarties pasirašymo

dienos ar kito sutartyje nustatyto termino bei tęsti tokios paraiškos vertinimą. Pareiškėjui

nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) papildomos informacijos per nustatytą terminą,

sutartis nepasirašoma arba pasirašyta sutartis nutraukiama.
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Paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas

Kvietimu paskirstoma Sporto rėmimo 
fondo lėšų suma – 1 318 000 eurų

Projekto sąmata
pateikta pagal nustatytą formą

Kiekvieno partnerio deklaracija
pasirašyta įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens

Bendradarbiavimo sutartis arba kitas dokumentas 
pagrindžiantis veikimą kitais teisiniais pagrindais
pasirašytas įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų. 

Projektų vertinimo kriterijai Balai Praeinamas balas 

Bendrieji projektų vertinimo kriterijai

Projekto aktualumas ir svarba 25 15

Projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas 25 13

Projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas 20 10

Projekto valdymas 15 10

Specialieji projektų vertinimo kriterijai

2020 m. ministro nustatyti specialieji projektų vertinimo 
kriterijai

15 8

Iš viso:   100 56
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1. Projektas padidins reguliariai (2–3 kartus per savaitę) atnaujintoje sporto bazėje

sportuojančių asmenų skaičių (iki 3 balų):

2. Sporto bazė yra savivaldybėje, kurioje yra mažas fizinio aktyvumo rodiklis (iki 3

balų);

3. Sporto bazė yra savivaldybėje, kurioje yra padidintas vaikų antsvorio rodiklis (iki 1

balo).
*Šis kriterijus taikomas tik paraiškoms, kurios pagrindė prioriteto „Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas“ atitikimą ir (arba) kurios

vaikus ir (arba) jaunimą nurodė kaip tikslinę grupę;

4. Projektas prisideda prie sporto infrastruktūros tolygaus plėtojimo Lietuvos regionuose

(iki 3 balų);

5. Atnaujintoje sporto bazėje tikslinei grupei bus organizuojami nemokami fizinio

aktyvumo užsiėmimai, ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį po projekto (iki 1 balo);

6. Atnaujinama sporto bazė tikslinei grupei yra lengvai pasiekiama viešuoju transportu

(ir) arba organizuojamos transporto paslaugos (iki 2 balų);

7. Projektu sudaromos sąlygos kompleksinei sporto plėtrai tam tikrame regione ar sporto

srityje (iki 2 balų).

SPECIALIEJI KRITERIJAI:
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PROJEKTO BIUDŽETO NUSTATYMAS

 Jei paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad sporto projekto išlaidos yra suskaičiuotos

remiantis rinkos kainas viršijančiais įkainiais, vertintojai turi perskaičiuoti sporto projekto

biudžetą naudodami rinkos įkainius ir turi atitinkamai sumažinti sporto projekto tinkamas

finansuoti išlaidas;

 Sporto projektui skirtinas (neviršijant paraiškoje nurodyto) Sporto rėmimo fondo lėšų

dydis turi būti nustatomas kaip didžiausia sporto projektui įgyvendinti būtina lėšų suma,

įvertinus visų kitų finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes.



59

PATIKSLINIMAI

 Jeigu vertinimo metu kyla neaiškumų dėl dviprasmiškos ar neišsamios informacijos,

CPVA kreipiasi į pareiškėją prašydama per nustatytą (ne trumpesnį nei 5 darbo dienos)

pateikti paaiškinimus ir (ar) papildomą informaciją. CPVA negali prašyti paaiškinimų ir

(ar) informacijos, kurie nepaaiškina paraiškos atitikties sporto projektų vertinimo

kriterijams, o tik sustiprina paraiškos atitiktį sporto projektų vertinimo kriterijams.
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ATMETAMOS TOS PARAIŠKOS, KURIOS

 Neatitiko administracinės atitikties vertinimo kriterijų;

 Nesurenka 56 ir daugiau balų (iš 100 galimų);

 Nesurenka bent vieno minimalaus pereinamojo balo nustatyto kiekvienai vertinimo

kriterijų grupei;

 Pareiškėjas arba partneris paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės

neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus, tokia paraiška yra

atmetama.
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EILĖS SUDARYMAS (I)

CPVA paraiškų vertinimo išvadose pateikia paraiškų, kurios dėstomos pagal siūlomą

paraiškų finansavimo eilę (surinkto vertinimo balo mažėjimo tvarka), sąrašus:

I. Paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti finansavimą, sąrašas

 Į sąrašą įrašomos siūlomos finansuoti paraiškos, kurioms užtenka kvietime nurodyto

biudžeto;

 Prioriteto tvarka siūlomos finansuoti neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų

paraiškos. Finansavimo prioritetas suteikiamas tokiam neįgaliųjų sporto plėtrą

skatinančių projektų paraiškų skaičiui, kuris užtikrintų 10 procentų Fondo lėšų skyrimą.

Iš dalies prie neįgaliųjų sporto plėtros prisidedančioms paraiškoms prioritetas (kėlimas į

sąrašo viršų) nesuteikiamas.

II. Paraiškų, kurioms nerekomenduojama skirti finansavimą, sąrašą.

 Į šį sąrašą įrašomos paraiškos, kurioms Fondo lėšų nepakanka, ir (arba) paraiškos, kurios

buvo atmestos.
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Kai paraiškos surenka vienodą balą ir nepakanka finansavimo, pirmenybė

suteikiama:

 surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį bendrąjį sporto projektų vertinimo kriterijų;

 surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą bendrąjį sporto projektų vertinimo

kriterijų;

 surinkusiems daugiau balų pagal specialiuosius sporto projektų vertinimo kriterijus;

 iš eilės siūlomas finansavimas tam sporto projektui, kuriam finansuoti pakanka kvietimui

teikti paraiškas likusios Sporto rėmimo fondo lėšų sumos.

 tuo atveju, jei kvietimui teikti paraiškas likusios Sporto rėmimo fondo lėšų sumos

nepakanka nei vienam iš vienodai įvertintų sporto projektų, tokie sporto projektai

nefinansuojami.
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KUR IR KAIP IEŠKOTI INFORMACIJOS:

 CPVA puslapyje: https://www.cpva.lt/kvietimai/62/k28

 D.U.K

 Rašyti užklausimus el. paštu r.liskute@cpva.lt.

Klausimus galima teikti likus ne mažiau kaip 3 darbo

dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Klausimai atsakomi per 3 darbo dienas.

 Konsultacijos telefonu teikiamos iki kovo 2 d. 17 val.

Rima Liškutė tel. 85 263 97 58
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Klausimai - atsakymai
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Rima Liškutė
Giedrė Vilčinskaitė

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Tarptautinių programų valdymo 

departamentas
Lietuvos ir daugiašalių programų skyrius

85 2639758

85 2107471

S. Konarskio g. 13, 
Vilnius

r.liskute@cpva.lt

g.vilcinskaite@cpva.lt

mailto:g.vilcinskaite@cpva.lt
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