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PILDYDAMI PROJEKTŲ PARAIŠKAS, 
PAREIŠKĖJAI TURI VADOVAUTIS:

SPORTO RĖMIMO FONDO 2022 METŲ KONKURSUI TEIKTOS SPORTO PROJEKTO 

PARAIŠKOS TURINIO IR IŠLAIDŲ PAGRĮSTUMO VERTINIMO LAPAS

SPORTO RĖMIMO FONDO KONKURSUI PATEIKTOS SPORTO PROJEKTO PARAIŠKOS 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO FORMA

https://www.srf.lt/kvietimai/2022-metu-kvietimas/1-4-veiklu-sritys-smpf/dokumentai/

✓

✓

https://www.srf.lt/kvietimai/2022-metu-kvietimas/1-4-veiklu-sritys-smpf/dokumentai/


PARAIŠKŲ TEIKIMO BŪDAS IR TERMINAS

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir 

teikiamos elektroniniu būdu Elektroninėje 

paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje 

adresu https://sistema.srf.lt (būtina 

vartotojo registracija)

Paraiškos teikiamos iki 2021 m. gruodžio 

23 d. 16:00 val.

https://sistema.srf.lt/


PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio 

pradžios data ne ankstesnė negu 2022-01-01 ir ne vėlesnė 

negu 2022-12-01

Rekomenduojama projekto įgyvendinimo pradžia 2022-07-01

Paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio 

pabaigos data ne vėlesnė negu 2026-06-30 ir projekto 

įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė nei 4 metai 



SVARBIAUSI PARAIŠKOS PILDYMO ASPEKTAI

Vienoje paraiškoje pateikiami susisteminti visų 4-ių veiklų sričių aspektai

Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip 
jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto 
partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos 
veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas, 
pateikdamas paraišką, raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos)

Paraiškoje turite pasirinkti bent vieną prioritetą, kuris atspindi šio sporto projekto 
turinį, ir pagrįskite prioriteto (-ų) pasirinkimą

Paraiškoje galima pasirinkti ne daugiau nei 5 specialiuosius kriterijus



SVARBIAUSI PARAIŠKOS PILDYMO ASPEKTAI

Būtina pateikti privalomus ir papildomus dokumentus, kurie įvardyti administracinės atitikties 
tinkamumo vertinimo formoje ir paraiškoje (deklaracijos, įgaliojimai, JAR pažymėjimas/išrašas,
projekto sąmatos 2-oje išlaidų kategorijoje „Ilgalaikio turto (sporto inventoriaus ir įrangos, 
kurio vieneto vertė yra didesnė arba lygi 500 Eur) įsigijimo išlaidos“ suplanuotų išlaidų kainų 
pagrindimo dokumentai ir kt.)

Jeigu paraiška teikiama į neįgaliųjų sporto plėtros konkursą dėl Fondo lėšų 10 procentų 
dalies, dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo (ar partnerio) organizacijos tinkamumą, kaip 
nurodyta kvietime

Paraiškoje pateikiamuose kituose dokumentuose negali būti teikiama paraiškos tęstinė 
informacija. Ten turi būti teikiama informacija, skirta patvirtinti paraiškos faktus, be ne pateikti 
išsamesnius atsakymus į klausimus ir vertinama nebus



SVARBIAUSI PARAIŠKOS PILDYMO ASPEKTAI

Projekto sąmata yra paraiškos sudedamoji dalis

Sporto projektui įgyvendinti prašoma Sporto rėmimo fondo lėšų suma yra ne 
mažesnė nei 3 000 EUR ir ne didesnė nei 450 000 EUR

Pareiškėjas prisideda prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis
ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos

Sporto projektui įgyvendinti būtinos viešinimo (ne daugiau kaip 5 procentai 
nuo sporto projektui planuojamų (ir patvirtintų) tiesioginių išlaidų) ir 
administravimo (ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų 
skirti Fondo lėšų) išlaidos apmokamos supaprastintai, kaip nurodyta 
Taisyklių VIII skyriuje



SVARBIAUSI PARAIŠKOS PILDYMO ASPEKTAI

Kiekviename paraiškos tekstiniame pildymo laukelyje 
nustatytas minimalus ir maksimalus simbolių skaičius

Paraiška vertinama kaip visuma, tačiau svarbu atsakyti į 
klausimą jam skirtame paraiškos laukelyje

Svarbu neatsitraukti nuo kompiuterio neišsaugojus pildomos 
paraiškos bei pildant naudoti mygtukus „Išsaugoti“, 
„Išsaugoti ir tęsti“ arba „Išsaugoti ir atgal“

Užpildę paraišką pasitikrinkite – „Patikrinti paraišką“
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Tel. nr. konsultacijoms:

+370 6 587 8352; +370 6 5878 496; +370 6 587 8304

El. pašto adresas konsultacijoms:

srf@smpf.lt


