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PROJEKTAS



PROJEKTO REALYBĖ





Vadovaukitės paraiška

- Įgyvendinkite tai ką 

suplanavote

- Atsižvelkite į 

ekspertų pastabas



Sporto projekto paraiška





DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI

Sutartis ir jos priedai
LR teisės aktai: 
SRF https://www.srf.lt/
Kvietimai > 2021-metu-kvietimas >1-4-veikla-smpf

ŠMSM https://www.smm.lt/
Sportas > Sporto rėmimo fondas

ŠMPF https://www.smpf.lt/lt/

Sporto programos

TAR https://www.e-tar.lt/portal/index.html

https://www.srf.lt/
https://www.smm.lt/
https://www.smpf.lt/lt/
https://www.e-tar.lt/portal/index.html


MANO PROJEKTAS





FORMOS

Naudokite iš anksto parengtas formas:

• Sporto veiklų tvarkaraštis;

• Tarpinės/galutinės dalykinės ataskaitos forma;

• Tarpinio/ galutinio mokėjimo prašymo forma;

Atmintinės projektų vykdytojams

https://www.srf.lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/1-4-

veikla-smpf/dokumentai/

https://www.srf.lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/1-4-veikla-smpf/dokumentai/






EFEKTYVI KOMUNIKACIJA

• Bendravimas su Jūsų projektui priskirtu projektų 

koordinatoriumi

• Visuose raštuose nurodykite projekto numerį

• Prieš siunčiant oficialų raštą, suderinkite su atsakingu 

projekto koordinatoriumi

• Saugokite susirašinėjimo dokumentus





• Darbų/finansų 

pasidalinimas

• Atsakomybė – sutartys

• Partnerių susitikimai

PARTNERYSTĖ



• Projekto veiklos vyksta ir rezultatai įgyvendinami taip, kaip numatyta 
projekto sutartyje

• Parenkite projektų veiklų tvarkaraštį
• Rekomenduojame suburti projekto darbo grupę
• Projekto administravimo išlaidos naudojamos ir priemonėms, kurios 

užtikrina projekto kokybę

Projekto rizikos valdymo kriterijai ir 
priemonės



PROJEKTO RIZIKOS

• Nukrypimai nuo veiklų 

tvarkaraščio (laiko 

valdymas)

Papildomos išlaidos

• Veiklos ir rezultatų kokybė

• Projekto vadyba



Projekto 
rizikos





SĖKMĖS RECEPTAS

• Asmeninė iniciatyva, 

motyvacija, nebijoti 

iššūkių

• Nuolatinis vadovų 

informavimas ir įtraukimas

• Sklaida bendruomenėje

ir plačiau



SĖKMĖS RECEPTAS

Strateginis požiūris – jau 

nuo pat paraiškos teikimo 

stadijos



SĖKMĖS RECEPTAS

• Darykite poveikį ir jį matuokite

• Įsigilinkite į Sporto rėmimo fondo reikalavimus 

šiandien ir supažindinkite su jais savo organizacijos 

vadovą, finansininką, projekto partnerius

• Vadovaukitės LR teisės aktais

• Klauskite ir bendradarbiaukite su ŠMPF - dalinkitės savo 

pasiekimais ir iššūkiais



2019 M. IR 2020 M. 
SPORTO PROJEKTŲ 

ĮGYVENDINIMO 
PAMOKOS





• Atsakingai pildykite projekto veiklų tvarkaraštį

• Veiklų tvarkaraštis pildomas tik 

www.paraiskos.srf.lt sistemoje

• Galimi veiklų tvarkaraščio pakeitimai, apie tai 

informavus atsakingą projektų koordinatorių ne 

vėliau kaip projekto sutartyje nustatytą terminą

VEIKLŲ TVARKARAŠTIS

http://www.paraiskos.srf.lt/


• Projekto biudžeto planavimas, vykdymas, 

perskirstymas = efektyvus projekto lėšų 

naudojimas

• Buhalterinė apskaitos vedimas vadovaujantis 

teisės aktų nuostatomis visoms organizacijos 

veikloms

• Profesionalūs apskaitos, viešųjų pirkimų 

specialistai

FINANSŲ VALDYMAS



Bendradarbiavimas

• Nuoširdžiai domėkitės savo sporto projektu

• Aiškiai, konkrečiai atsakykite į Jums pateikiamus su 

sporto projekto įgyvendinimu susijusius klausimus 

• Aktyviai dalyvaukite Švietimo, mainų paramos fondo 

organizuojamuose renginiuose ir teikite savo 

dalykiškus siūlymus bendradarbiavimo gerinimui



Kilus klausimų susisiekite

El. paštu 2021SRF@smpf.lt

Telefonu:

8 607 20079

8 674 88618

8 667 59893

mailto:2021SRF@smpf.lt


KLAUSIMAI


