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Sporto projektų paraiškų vertintojai-
ekspertai

Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka:
➢Vienas vertintojas, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma SRF 

lėšų suma mažesnė nei 30 000 Eur;

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



Sporto projektų paraiškų vertintojai-
ekspertai

Ekspertai turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

• turėti aukštąjį išsilavinimą, 

• tinkamą kompetenciją (t. y. vertinamos srities kvalifikaciją arba ne 
mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį toje sporto srityje, kurios sporto 
projektus ekspertas pasitelkiamas vertinti), 

• būti nepriekaištingos reputacijos, nešališkiems;

• neturėti pareiškėjo ar partnerio įstatinio kapitalo dalies arba turtinio 
įnašo jame, negauti iš pareiškėjo ar partnerio bet kokios rūšies 
pajamų. 



Sporto projektų paraiškų vertintojai-
ekspertai

• Ekspertai sporto projektų paraiškų vertinimus atlieka 
www.srf.lt sistemoje

• Ekspertas sistemoje mato tik jam vertinimui priskirtas 
paraiškas

• Ekspertas nevertina tos srities paraiškų, kurioje galimas 
interesų konfliktas

• Kai paraiška vertinama dviejų ekspertų, skiriamas 
konsoliduojantis ekspertas, kuris mato abiejų ekspertų 
vertinimus ir atlieka konsoliduojamąjį vertinimą 

http://www.srf.lt/


SPORTO PROJEKTŲ 
PARAIŠKŲ 
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Sporto projektų paraiškų turinio 
ir išlaidų pagrįstumo vertinimas

Kvietimo 

3 priedas



Sporto projektų paraiškų turinio 
ir išlaidų pagrįstumo vertinimas

Sporto projektų paraiškų turinio vertinimas atliekamas 
vadovaujantis bendraisiais projekto vertinimo kriterijais 
ir ministro nustatytais specialiaisiais projektų vertinimo 
kriterijais.

Taip pat vertinimas sporto projekto paraiškos atitikimas 
šiam kvietimui taikomiems Švietimo, mokslo ir sporto 
ministro nustatytiems prioritetams. 



Kada sporto projekto paraiška 
nebevertinama?

Sporto projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos 
Lietuvos Respublikos (LR) teritorijoje.

Jeigu tai nėra įmanoma dėl sporto projekto specifikos ar veiklų 
pobūdžio ir veiklos yra vykdomos už LR teritorijos ribų, turi būti 
užtikrinama, kad vykdomų veiklų metu sukurti produktai, rezultatai ir 
nauda atitektų LR.

Jei paraiška neatitinka šio kriterijaus, ji toliau nevertinama.



Kada sporto projekto paraiška 
nebevertinama?

Sporto projektas turi atitikti BENT VIENĄ Švietimo, mokslo 
ir sporto ministro patvirtintą prioritetą.

Pagrindimas – aiškus, tikslus, argumentuotas. 

Jei paraiška neatitinka šio kriterijaus, ji toliau nevertinama.



Kada sporto projekto paraiška 
nebevertinama?

Jei sporto projekto paraiška teikiama neįgaliųjų sporto plėtros 
skatinimui, t. y. pretenduoja į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių 
sporto projektų SRF lėšų 10 procentų dalį, sporto projekto paraiška 
turi atitikti šias sąlygas:

• Projekte ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto 
projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys.

Jei paraiška neatitinka šio kriterijaus, ji toliau nevertinama.



Kada sporto projekto paraiška 
nebevertinama?

Jei sporto projekto paraiška teikiama neįgaliųjų sporto plėtros skatinimui, 
ji taip pat turi atitikti vieną iš šių sąlygų:
• pareiškėjas (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) yra neįgaliųjų 

sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, 
vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportuojančius asmenis;

• pareiškėjas (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) yra neįgaliųjų 
socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija, labdaros ir 
paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus 
viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė);

• pareiškėjo (ar bent vieno iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) steigimo 
dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno 
kultūros/fizinio aktyvumo ar sporto veiklą.

Jei paraiška neatitinka nei vienos iš nurodytų sąlygų, ji toliau nevertinama.



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: Max. - 25 Min. - 15

1.1 sporto projektas atitinka LR 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 ŠMS ministro nustatytus prioritetus 0 – 15

2. Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas: Max. - 25 Min. - 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 projekto tęstinumą ir naudos gavėjų bus 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: Max. - 20 Min. - 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: Max. - 15 Min. - 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



1. Sporto projekto aktualumas ir 
svarba:

Max. - 25 Min. - 15

Sporto projektas atitinka LR 

ir

tarptautinius su sporto politikos valdymo sritimi susijusius 

strateginius dokumentus

0 – 5

Sporto projektu sprendžiama problema yra aktuali 

ir 

reikšminga

0 – 5

Atitinka ŠMS ministro nustatytus prioritetus 0 – 15



2. Sporto projekto veiksmingumas, 
poveikis, tęstinumas:

Max. - 25 Min. - 13

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

Numatomi rezultatai užtikrins projekto tęstinumą 

ir 

naudos gavėjų bus naudojami pasibaigus sporto projektui 

0 – 10

Pareiškėjo pakankami gebėjimai tęsti pradėtas veiklas, 

naudoti įgyvendinto sporto projekto rezultatus

0–5



3. Sporto projekto finansinis ir 
ekonominis pagrindimas:

Max. - 20 Min. - 10

Sporto projekto biudžetas nuoseklus, 

atitinka sporto projekto veiklas

ir uždavinius

0 – 10

Sporto projekto išlaidos realios, 

būtinos, 

pagrįstos, 

atitinka ekonomiškumo principą

0 – 10



4. Sporto projekto valdymas:
Max. - 15 Min. - 10

Pareiškėjas turi patirties 

ir

kompetencijos įgyvendinti sporto projektą

0 – 5

Sporto projekto valdymo struktūra, 

įgyvendinimo laikotarpis

ir įgyvendinimo planas

optimalus ir realus

0 – 3

Nustatytos sporto projekto rizikos 

ir 

pateiktas jų valdymo planas

0 – 2

Partnerystė pagrįsta (jei taikoma), 

pareiškėjas turi finansinius, 

administracinius išteklius

ir organizacinius gebėjimus

tęsti sporto projekto veiklas

0 – 5



Specialieji sporto 
projektų vertinimo 
kriterijai 15/100 



Sporto projektų specialieji vertinimo kriterijai -
10 (15/100)

1. Fizinio aktyvumo skatinimui naudojamos informacinių komunikacinių technologijų
(IKT) priemonės (pvz., nuotolinės treniruotės, programėlės, vaizdo įrašai ir pan.)
(maksimalus balas – 4);

2. Fizinio aktyvumo veiklose kartu dalyvauja skirtingų amžiaus grupių atstovai arba
šeimos (maksimalus balas – 4);

3. Projektu prisidedama prie socialinės įtraukties: į fizinio aktyvumo veiklas įtraukiama
ne mažiau kaip 25% dalyvių, patiriančių socialinę atskirtį * ir dėl to turinčių mažiau
galimybių dalyvauti tokiose veiklose (maksimalus balas – 4);

4. Skatinamas darbuotojų fizinis aktyvumas darbo vietoje, mažinant sėdėjimo laiką
(maksimalus balas – 4);

5. Sporto projektu prisidedama prie skatinimo dalyvauti savanoriškoje sporto veikloje:
savanoriai prisideda prie sporto projekto veiklų organizavimo (maksimalus balas –
2) arba asmenys savanoriškais pagrindais vykdo fizinio aktyvumo veiklas
(maksimalus balas – 4);

6. Ne mažiau kaip 50 proc. sporto projekto dalyvių yra vyresni kaip 65 m. asmenys,
kurie ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę lavina aerobinį pajėgumą, jėgą, judesių
koordinaciją ir/ar pusiausvyrą (maksimalus balas – 4);



Sporto projektų specialieji vertinimo kriterijai -
10 (15/100)

7. Į sporto projekto veiklas įtraukiami sporto lyderiai (pvz., esami ir buvę aukšto
sportinio meistriškumo sportininkai, bendruomenėje ar visuomenėje žinomi
asmenys, žurnalistai ir kt.) kaip lektoriai, švietėjai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai;
paraiškoje pagrindžiamas jų pasirinkimas (maksimalus balas – 4);

8. Visos sporto projekto veiklos yra nemokamos dalyviams (maksimalus balas – 4);

9. Ne mažiau kaip 50 proc. sporto projekto dalyvių yra jaunesni nei 18 metų, ir
projektu siekiama kryptingai gerinti konkrečių jų fizinių ypatybių lygį, ištvermės
rodiklius, siekiant gerinti širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumą, mažinti
antsvorio paplitimo šioje amžiaus grupėje problemą (paraiškoje nurodomi
konkretūs planuojami gerinti rodikliai, suplanuotas pokyčių vertinimas)
(maksimalus balas – 4);

10.Sporto projektu siekiama sudaryti lygias galimybes dalyvauti vyrams ir moterims:
moterų skaičius projekte sudaro ne mažiau nei 50 proc. (maksimalus balas – 4);



Sporto projektų specialieji vertinimo kriterijai -
10 (15/100)

Specialiajam kriterijui maksimalus balas – 4 – skiriamas tuomet, kai 
specialusis kriterijus išsamiai pagrindžiamas paraiškoje.

Specialiajam kriterijui pusė maksimalaus balo – 2 – skiriama tuomet, kai 
specialusis kriterijus paminimas, tačiau nepakankamai, neišsamiai 

pagrindžiamas paraiškoje.

Specialiajam kriterijui skiriama 0 balų tuomet, kai specialusis kriterijus 
nepagrindžiamas, neaprašomas paraiškoje.



Sporto projektų specialieji vertinimo kriterijai -
10 (15/100)

Skaičiavimo išimtis – 5 kriterijus: 

5. Sporto projektu prisidedama prie skatinimo dalyvauti savanoriškoje sporto 
veikloje: 

savanoriai prisideda prie sporto projekto veiklų organizavimo
(maksimalus balas – 2) 

arba 

asmenys savanoriškais pagrindais vykdo fizinio aktyvumo veiklas
(maksimalus balas – 4).



Sporto projektų paraiškų turinio 
ir išlaidų pagrįstumo vertinimo balai

Bendras galimas vertinimo balų skaičius – 100, 

minimalus – 56:
Prioritetai (min. – turi atitikti bent vieną iš keturių nustatytų Kvietime 
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 3 
priedas)




