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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. ir/arba 2020 m. kvietimų 
sporto projektą/ -us?

• Taip, galite

• Teikiamos 2021 m. kvietimui sporto 
projekto paraiškos turinys, veiklos, 
renginiai, dalyviai, įranga ir pan.
privalo būti skirtingi nei 2019 m. ir 
2020 m. kvietimo finansuoto sporto 
projekto.



Kur įgyvendinamos sporto projekto 
veiklos?

• Lietuvos Respublikos teritorijoje

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



Kada įgyvendinamos sporto projekto veiklos?

• Rekomenduojama pradėti nuo 2021 m. birželio 1 d. 

(ne vėliau nei 2021 m. gruodžio 1 d.), o vėliausia 

projekto pabaiga- 2025 m. gegužės 31 d. 

• Projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė nei 4 

metai





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



Projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto 
projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys;

Projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje 

nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

• yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas);

• 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);

• steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo arba organizuoja 
neįgaliųjų kūno kultūros / fizinio aktyvumo ar sporto veiklą.

Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų 

Fondo lėšų 10 procentų dalį gali pretenduoti:



Dėl kokių priežasčių gali būti neskirtas 
finansavimas?

Jeigu yra sąlygų numatytų 

Sporto įstatymo 20 straipsnyje 

(1 dalies 1-5, 7, 8 punktuose)



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

* 2021 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties forma

https://www.srf.lt/wp-content/uploads/2020/12/4-priedas-1-4-s._Sutartis.docx


Projektų vykdytojo įsipareigojimai

• projektui įgyvendinti skirti numatytą nuosavų lėšų dydį

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

• naudojant Fondo 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

• užtikrinti, kad sporto projekto rodikliai (dalyvių, renginių, veiklų skaičius ir pan.) 

nesikeistų daugiau kaip 20 %



Projektų vykdytojo įsipareigojimai

• teikti nustatytos formos tarpines ir galutines ataskaitas, mokėjimo prašymus

• esant poreikiui, motyvuoti ir su Atsakinga institucija laiku suderinti sporto projekto 

esminius/neesminius keitimus (laikotarpio keitimas, lėšų perkėlimas ir pan.)

• pateikti sporto projekto veiklų tvarkaraštį 

• grąžinti nepanaudotas, netinkamai panaudotas, nepagrįstai gautas Fondo lėšas

• pasibaigus projekto įgyvendinimui teikti ataskaitas apie ilgalaikio (materialas, 

nematerialaus) turto naudojimą (3 m.)



Sporto projekto pirkimai

Sporto projekte įsigyjant prekes, 
paslaugas, darbus būtina laikytis: 

Perkančiosioms organizacijoms (PO)*:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

_____________________________________

Neperkančiosioms organizacijoms (NPO)*:

Neperkančiųjų organizacijų tvarka

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/d1276a9032a711eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63249f40128b11ea9d279ea27696ab7b


Rekomenduojami dokumentai

• Dokumentai teikiantiems
paraišką

• Kiti rekomenduojami
dokumentai

https://www.srf.lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/1-4-veikla-smpf/dokumentai/
https://www.srf.lt/wp-content/uploads/2020/12/Rekomenduojami-dokumentai.docx


Taip, žinoma...
... raštu ir elektroniniu paštu likus ne mažiau 
kaip 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo 
dienos

Konsultacijos el. paštu:
2021srf@smpf.lt

Konsultacijos telefonu:
8 658 78 304, 8 658 78 352 ir 8 658 78 496

„Laba diena. Rengiame sporto 

projekto paraišką. Ar galime 

pateikti keletą klausimų?“

mailto:2021srf@smpf.lt

