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2021 m. kvietime 1-4 veiklų sritims

16,5 mlj. EUR

SPORTO RĖMIMO FONDO BIUDŽETAS



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. Pažymėtina, kad 
asmens fizinės veiklos įgūdžiams ugdytis reikalingas 
reguliarus veiklų pasikartojimas.

Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio 
aktyvumo plėtrą (FAV)



Sporto inventorius ir (arba) įranga įsigyta projekte turi būti 
panaudojami pasirinktų tikslinių grupių fizinio aktyvumo 
skatinimo veikloms

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas (SIĮ)



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).

Sporto renginių organizavimas (SRO)



Kvalifikacijos tobulinimo veiklos suprantamos kaip 
asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, 
žinių ir įgūdžių gilinimas ir dvikryptės sportininkų karjeros 
galimybių plėtra. Sporto informacijos sklaida suprantama 
kaip visuomenės švietimas sporto, fizinio aktyvumo ir jais 
pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais.

Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto 
srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto 
informacijos sklaida (KT)



40 proc.

Biudžetas 1-4 veiklų sritims

20 proc. 15 proc.

FAV SIĮ SRO KT

5 proc.

Ne mažiau kaip 10 proc. lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrai



Paraiškos teikiamos

https://www.srf.lt/

2021 m. sausio 5 d. 

17:00 val. (GMT+2) 

https://www.srf.lt/


Procedūra Terminas

Paraiškų teikimas 2021 sausio 5 d. 17:00 val. (23 d.d.)

www.srf.lt viešinami gautų (ir tinkamų)

paraiškų sąrašai
per 15 d.d.

Vertinamas paraiškų turinys ir išlaidų

pagrįstumas
per 40 d.d. (+10 d.d.)

Pareiškėjai tikslina duomenis (jei taikoma) 5 d. d. nuo prašymo el. sistemoje

Tinkami finansuoti projektai pateikiami

sporto projektų komisijai
2021 m. kovo-balandžio mėn.

Komisija teikia siūlymą 20 d. d. nuo paraiškų gavimo dienos

Ministras priima sprendimą dėl projektų

finansavimo
~ 2021 m. gegužės-birželio mėn.

Pareiškėjai informuojami apie sprendimą per 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos

Sutarčių su pareiškėjais sudarymas per 10 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos

http://www.srf.lt/


Gautos paraiškos
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Finansuoti projektai
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Konsultacijos el. paštu:

2021srf@smpf.lt

Konsultacijos telefonu:

8 658 78 304, 8 658 78 352 ir 8 658 78 496.

mailto:2021srf@smpf.lt

