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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 60 000 Eur;

➢Du vertintojai, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma SRF lėšų
suma lygi arba yra didesnė nei 60 000 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;

• būti nepriekaištingos reputacijos, nešališki;

• 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
https://sistema.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.



Kvietimo 3-ias priedas
– SRF 2022 metų konkursui
teiktos sporto projekto
paraiškos turinio ir išlaidų
pagrįstumo vertinimo lapas



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.



Paraiškų atitikimas bendriesiems 
reikalavimams

1. Sporto projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos
Lietuvos Respublikos teritorijoje arba turi būti
užtikrinama, kad vykdomų veiklų metu sukurti produktai,
rezultatai ir nauda atitektų Lietuvos Respublikai.

Jei paraiška neatitinka šio kriterijaus, ji toliau nevertinama.



Paraiškų atitikimas bendriesiems 
reikalavimams

2. Sporto projektas turi atitikti BENT VIENĄ Švietimo,
mokslo ir sporto ministro patvirtintą prioritetą bei neturi būti
skirtas aukšto meistriškumo sportui.

Jei paraiška neatitinka šio kriterijaus, ji toliau nevertinama.



Paraiškų atitikimas bendriesiems 
reikalavimams

3. Paraišką teikiant neįgaliųjų sporto plėtros skatinimui, ji turi atitikti šias sąlygas:

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

• Pareiškėjas (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) yra neįgaliųjų
sporto mėgėjų organizacija, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija
arba pareiškėjo (ar bent vieno iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) steigimo
dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo konkrečiai neįgaliųjų kūno kultūros/fizinio
aktyvumo ar sporto veiklą arba pateikė įrodymus, kad per paskutinius 3 metus iki paraiškų
teikimo termino buvo teikiamos paslaugos/organizuojamos veiklos, skirtos neįgaliesiems
arba su neįgaliaisiais dirbantiems fizinio aktyvumo specialistams, ir ši patirtis aprašoma
paraiškos dalyje „Informacija apie projektą“.

Jei paraiška neatitinka nurodomų sąlygų, ji toliau nevertinama.



Paraiškų atitikimas bendriesiems 
reikalavimams

4. Sporto projektas visa apimtimi nepažeidžia Aprašo 68.3
punkto
68.3. sporto projektų veikloms, kurios yra bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar
aukštojo mokslo studijų programų dalis;

Jei paraiška neatitinka šio kriterijaus, ji toliau nevertinama.



Bendrieji sporto 
projektų vertinimo 
kriterijai 85/100 



Eil. 
Nr. Bendrieji sporto projektų vertinimo kriterijai

Maksimalus 
kriterijui 
skiriamas 

balas

Minimalus 
praeinamasis 

balas

1. Sporto projekto aktualumas ir svarba: 25 15

2. Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas: 25 13

3. Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas: 20 10

4. Sporto projekto valdymas: 15 10



1. Sporto projekto aktualumas ir 
svarba (25/15)

1.1. sporto projektas atitinka Lietuvos Respublikos 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 ministro nustatytus prioritetus 0-15



2. Sporto projekto veiksmingumas, 
poveikis, tęstinumas (25/13)

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 sporto projekto tęstinumą ir 

bus naudos gavėjų 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 (20/10)

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 (15/10)

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



Specialieji sporto 
projektų vertinimo 
kriterijai 15/100 



Sporto projektų specialieji vertinimo kriterijai

• Maksimalus balas – 15

• Minimalus pereinamasis balas - 8

• Specialiųjų kriterijų pasirinkimas turi atsispindėti visame
paraiškos turinyje

• Paraiškos teikėjai gali iš viso pasirinkti ne daugiau nei 5
specialiuosius projektų vertinimo kriterijus



Sporto projektų specialieji vertinimo kriterijai

Specialiajam kriterijui maksimalus balas skiriamas tuomet, kai
specialusis kriterijus išsamiai pagrindžiamas visu paraiškos
turiniu, yra tiesiogiai susijęs su projekto veiklomis ir tenkinamos
visos specialiajame kriterijuje aprašytos sąlygos.

Specialiajam kriterijui pusė maksimalaus balo skiriama tuomet, kai
specialusis kriterijus paminimas, tačiau neišsamiai pagrindžiamas
likusiu paraiškos turiniu, yra iš dalies susijęs su projekto veiklomis.



Sporto projektų specialieji vertinimo kriterijai

Specialiajam kriterijui skiriama 0 balų tuomet, kai:

• specialusis kriterijus paminimas, tačiau nepagrindžiamas likusiu
paraiškos turiniu, nesusiejamas su projekto veiklomis arba
neaprašomas kitur paraiškoje;

• tenkinamos ne visos specialiajame kriterijuje aprašytos sąlygos;

• nesiimama aktyvių veiksmų kriterijaus įgyvendinimui (pvz.,
aprašomos galimybės, intencijos, požiūris, bet nėra aktyvių
veiksmų ir aiškaus plano, kaip tai bus pasiekta).



Sporto projektų paraiškų turinio 
ir išlaidų pagrįstumo vertinimo balai

Bendras galimas vertinimo balų skaičius – 100, 

Minimalus pereinamasis – 56:
Prioritetai (min. – turi atitikti bent vieną iš keturių nustatytų Kvietime 
prioritetų);

Bendrieji sporto projektų vertinimo kriterijai – (min. – 48 balai, max. 85 
balai), kiekvienas kriterijus turi surinkti minimalų pereinamą balą;

Specialieji sporto projektų vertinimo kriterijai – (min. – 8 balai, max. – 15 
balų).

Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo forma (Kvietimo 3 
priedas)



Tel. nr. konsultacijoms:

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

El. pašto adresas konsultacijoms:

srf@smpf.lt


