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Kas dažniausiai supainiojama



Programa / Nuolatinė veikla

Projekto administravimo 
komandos darbai: įrangos 
įsigijimas, (viešųjų) pirkimų 
atlikimas, projekto viešinimas

Viešinimas apie projektą, jo 
veiklas, kvietimas ateiti

Projektas: 
- ribota laike, 
- nauja, kitaip,
- konkretūs rezultatai, pasiekiami 
per tą laiką

Veikla: fizinio aktyvumo pratybos 
(„treniruotės“), stovyklos, sporto 
renginiai, mokymai, konferencijos, 
tinklalaidės ir t.t. – tiesiogiai 
įsitraukia / būna aktyvios tikslinės 
grupės

Sporto informacijos sklaida 
(turinys: visuomenės švietimas 
sporto, fizinio aktyvumo ir jais 
pasiekiamos fizinės ir psichinės 
gerovės klausimais) 



Netiesioginės išlaidos:

viešinimo: atlygis maketuotojui, 
renginio filmuotojui, fotografui, 
viešinimo straipsnių parengimui ir 
paskelbimui...

administravimo: atlyginimai 
projekto koordinatoriui, vadovui, už 
pirkimus atsakingam asmeniui, 
finansininkui, šių žmonių 
komandiruotės ir kuro išlaidos...

Tiesioginės išlaidos: 

atlygis fizinio aktyvumo 
specialistams, teisėjams, 
lektoriams ir kt. 

maitinimas dalyviams / 
savanoriams, dalyvių (ne 
savanorių!) maistpinigiai, 
nakvynė, kelionės išlaidų 
kompensavimas... 

inventorius, įranga, jų atvežimas 
ir montavimas...



Hierarchinė struktūra

Tikslas skaidomas į uždavinius, 
uždaviniai skaidomi į veiklas.

Projekto logika SRF

Tikslas

1 uždavinys

1 veikla

2 veikla

2 uždavinys

3 veikla



Inventoriaus įsigijimas nėra nei veikla, 
nei uždavinys, nei tikslas. 

Tai priemonė veikloms vykdyti

Dar kartą: inventoriaus įsigijimas



Kas dažniausiai pamirštama



Dirbtinai skaidomas projektas: SIĮ paraiška inventoriui, FAV –
tiems užsiėmimams, kur inventorius bus naudojamas

Kvalifikacijos tobulinimas: negali tobulinti tai, ko neturi
(Sporto įstatymo 11 straipsnis. Teisė dirbti fizinio aktyvumo ar 
sporto specialistu ar instruktoriumi, ar teikti fizinio aktyvumo ar 
sporto specialisto paslaugas)

Projekto planas: veiklos pirma, inventorius po to

Prioritetai / spec. kriterijai pasirenkami, bet tolimesnis paraiškos 
turinys to nepatvirtina / paneigia

Pamiršti, kad projektas yra viena...



Jei pasirenkate, kad FA pratybos bus reguliarios ir truks 3 mėn., po 2 
užsiėmimus per savaitę (150 min.), tai reiškia, kad ta pati, nuolatinė tikslinė 
grupė visą tą laiką ir sportuoja. Už tai ir atsiskaitysite ataskaitose

Jei pratybos nereguliarios – kiekvieną kartą gali būti vis skirtingi asmenys.

Naujovė: Reguliaru / Nereguliaru



Projekto planas: kai projekto trukmė ir veiklos trukmė 
nesusiję (pvz., projekto trukmė 4 metai, o veiklų numatoma 
1 metams / projektas trunka 3 dienas, nenumatant laiko 
pasirengimui)

Inventorius neaprašomas prie veiklų, bet atsiranda 
sąmatoje. Nepaaiškinama, kodėl reikia tiek ir tokios
įrangos, inventoriaus.

Atlygis treneriams: tiesiogiai nesusijęs su veiklų apimtimi

Pamiršti, kad projektas yra viena...



Kaip dar suklysti

Neskaityti 
Kvietimo, 

Taisyklių, Aprašo

Nepasinaudoti 
vertintojų 

komentarais 
tobulinant paraišką



Sąrašą galima tęsti ir tęsti

Pasitikrinkite 
vertinimo lape 
(Kvietimo priedas)



JŪS TIKRAI ŠIŲ KLAIDŲ NEDARYSITE, TAIP?
White Bridge Games 2020 nuotr.


