
 

 

 
 

NACIONALINĖS SPORTO AGENTŪROS  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2023 METŲ KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS NACIONALINIAMS FIZINIO 

AKTYVUMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS SPORTO RĖMIMO FONDO 

LĖŠOMIS, PATVIRTINIMO 

 

2023 m. kovo 24 d. Nr. V-2023/23 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir 

atsižvelgdamas į Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio 

aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-327 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 68 punktą: 

1. T v i r t i n u  2023 metų kvietimą teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo 

projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. kovo 27 d. 

 

 

 

Direktorius Mindaugas Špokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Nacionalinės sporto agentūros 

prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos direktoriaus 

2023 m. kovo   d. įsakymu Nr.  

 

 

2023 METŲ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NACIONALINIAMS FIZINIO 

AKTYVUMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS SPORTO RĖMIMO FONDO 

LĖŠOMIS 

 

 

I SKYRIUS 

KVIETIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nacionaliniai 

fizinio aktyvumo projektai (toliau – projektas) finansuojami sudarius Sporto rėmimo fondą (toliau – 

Fondas). Fondo lėšos konkurso būdu skiriamos skelbiant 2023 metų kvietimą teikti paraiškas 

nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis (toliau 

– Kvietimas).  

2. Projektas turi būti vykdomas ne mažiau kaip dviejose Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne 

mažiau kaip penkias Lietuvos savivaldybes.  

3. Sprendimą dėl projektų finansavimo priima Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – NSA) direktorius. Fondo lėšas 

projektams išmoka NSA. 

  

II SKYRIUS 

KVIETIMO DYDIS 

 

4. Vadovaujantis Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių 

fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-327 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 22 punktu, šiuo Kvietimu planuojama paskirstyti Fondo lėšų suma 

yra ne mažiau kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur. 

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS 

 

5. Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai 

asmenys.  

6. Juridinis asmuo, kaip pareiškėjas arba projekto partneris, gali teikti (arba dalyvauti teikiant 

kaip projekto partneris) tik vieną paraišką šiam Kvietimui. Juridiniam asmeniui pateikus (arba 
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dalyvaujant teikiant kaip projekto partneriui) daugiau kaip vieną paraišką, šios pateiktos paraiškos 

nevertinamos (nebent pareiškėjas, pateikdamas paraišką, raštu atsisako kitų pateiktų paraiškų arba iki 

paraiškų pateikimo termino pabaigos raštu pasirenka vieną paraišką ir atsisako kitų pateiktų paraiškų).  

7. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti (ir, jei taikoma, pagrįsti), ar jo paraiška 

pretenduoja į neįgaliųjų fizinio aktyvumo plėtrą skatinančių projektų Fondo finansavimo dalį. Į 

neįgaliųjų fizinio aktyvumo plėtrą skatinančių projektų Fondo lėšų 10 proc. dalį gali pretenduoti: 

7.1. projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (projekto veiklų dalyvių) yra 

neįgalieji asmenys arba projektas yra skirtas sporto specialistų, dirbančių arba ketinančių dirbti su 

neįgaliaisiais asmenimis sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti; 

7.2. projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) 

atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: 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 

fizinio aktyvumo ar sporto veiklą (sprendžiama iš pateikiamų steigimo dokumentų arba priklausymo 

neįgaliųjų integracijos / neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijų tinklui dokumentų ir pan.). 

8. Rengdami projektų paraiškas, pareiškėjai turi vadovautis: 

8.1. Sporto įstatymu; 

8.2. Aprašu; 

8.3. kitais aktualiais nacionaliniais ir tarptautiniais sporto srities dokumentais. 

 

IV SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS 

 

9. Paraiškos su priedais teikiamos iki 2023 m. balandžio 24 d. 24.00 val. Lietuvos laiku.  

 

V SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMO BŪDAS 

 

10. Paraiška lietuvių kalba teikiama elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų pateikimo, 

vertinimo ir projektų administravimo sistemoje (toliau – Sistema) adresu https://sistema.srf.lt.  

 

VI SKYRIUS 

VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

11. Projekto įgyvendinimo laikotarpis prasideda nuo sutartyje nurodyto termino ir tęsiasi iki 

projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. 

12. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė negu 2023 m. 

liepos 1 d. ir vėlesnė negu 2023 m. gruodžio 1 d. 

https://sistema.srf.lt/
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13. Projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė nei 2 biudžetiniai metai. Projekto 

įgyvendinimo laikotarpio pabaiga negali būti vėlesnė negu 2024 m. gruodžio 31 d.  

14. Projektui įgyvendinti prašomų skirti tinkamų Fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 

50 000 Eur ir negali būti didesnė kaip 200 000 Eur. 

15. Jei projekto paraiškos sąmata neatitinka šio Kvietimo 14 punkto ir 17.2 papunkčio 

reikalavimų, vadovaujantis Aprašo 17 punktu projektas nevertinamas.  

16. Pareiškėjas, sudarydamas projekto sąmatą, vadovaujasi Aprašo 19 ir 20 punktais bei šio 

Kvietimo nuostatomis. 

17. Projekto paraiškos sąmatai rengti aktualios procentinės išraiškos: 

17.1. tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos tokia apimtimi, kuri įvardyta 

projekto sąmatoje, tačiau ne daugiau nei 90 procentų nuo pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidų 

sumos; 

17.2. projekto vykdytojai turi prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis 

(toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 10 procentų nuo projekto sąmatos; 

17.3. projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų 

projektui prašomų skirti Fondo lėšų; 

17.4. projektui viešinti gali būti numatyta ne daugiau kaip 5 procentai nuo projektui 

planuojamų (ir patvirtintų) tiesioginių išlaidų (tinkamos tiesioginės išlaidos nurodytos Aprašo 70.1 

papunktyje). 

18. Tinkamos ir netinkamos Fondo lėšomis finansuoti projekto išlaidos nurodytos Aprašo 

70 ir 71 punktuose. 

19. Projektui įgyvendinti būtinos viešinimo ir administravimo išlaidos apmokamos 

supaprastintai, kaip nurodyta Aprašo VII skyriuje. 

 

VII SKYRIUS 

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO,  

TURINIO IR IŠLAIDŲ PAGRĮSTUMO REIKALAVIMAI 

 

20. Paraiškų administracinės atitikties tinkamumo, turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo 

reikalavimai pateikiami Aprašo IV skyriuje.  

21. Paraiškos, kurios neatitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų, 

išskyrus Aprašo 40 punkte numatytus atvejus, NSA motyvuotu sprendimu pripažįstamos 

netinkamomis. 

22. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų 

taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų 

pateikimo yra negalimas. 
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23. Paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas atliekamas vadovaujantis bendraisiais 

projektų vertinimo kriterijais, nurodytais Sporto įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje ir detalizuotais 

Aprašo 44 punkte ir Aprašo 3 priede, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2023 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-355 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. 

įsakymo Nr. V-326 „Dėl 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės 

biudžeto lėšomis prioriteto ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo“ pakeitimo“1 nustatytu 

prioritetu ir specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais. 

 

VIII SKYRIUS 

PROJEKTŲ PRIORITETAS IR SPECIALIEJI VERTINIMO KRITERIJAI 

 

24. Paraiška turi atitikti bendruosius projektų vertinimo kriterijus ir specialiuosius projektų 

vertinimo kriterijus, surenkant minimalų pereinamąjį balą, nustatytą Aprašo 45 punkte. 

25. Šiam Kvietimui taikomas prioritetas: veiklos, skirtos vaikų fiziniam aktyvumui didinti. 

Ne mažiau kaip 75 procentų projekto dalyvių yra vaikai (iki 18 metų). Jei projekto veiklose dalyvauja 

kitų amžiaus grupių atstovai (pvz., šeimos nariai), jie fizinio aktyvumo veiklose kartu su vaikais turi 

dalyvauti tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje. 

26. Šiam Kvietimui taikomi specialieji projektų vertinimo kriterijai: 

26.1. fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams savo gyvenamoje 

vietovėje. Siekiama fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie kasdieninio gyvenimo, fiziniam 

aktyvumui didinti panaudojamos arti esančios erdvės (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų). 

Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 2; 

26.2. didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems 

asmenims. Aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei 

kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas (ne mažiau nei 60 procentų 

projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 3; 

26.3. asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio 

aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį (ne mažiau nei 60 procentų 

projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 4; 

26.4. dalyviams siūlomos visos projekto veiklos yra nemokamos, taip užtikrinant finansinį 

prieinamumą (ne mažiau nei 100 procentų projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 6. 

27. Minimalus pereinamasis specialiųjų projektų vertinimo kriterijų balas – 7. 

 
1 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. V-355 „Dėl švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų 

finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioriteto ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo“ pakeitimo“: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/830a3b80c7b411ed9978886e85107ab2  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/830a3b80c7b411ed9978886e85107ab2
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28. Maksimali galima balų suma už atitiktį specialiesiems projektų vertinimo kriterijams – 

15 balų. 

 

IX SKYRIUS 

KITA INFORMACIJA PARAIŠKŲ TEIKĖJAMS 

 

29. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų 

skelbiama NSA interneto svetainėje kaip nurodyta Aprašo 24.8 papunktyje.  

30. Projektų įgyvendinimo laikotarpiu NSA savo interneto svetainėje taip pat skelbia 

informaciją apie projektų įgyvendinimo rezultatus, Fondo lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą. 

31. Projektų paraiškų vertinimo ir kiti terminai nurodyti Apraše. 

32. Mokymų pareiškėjams medžiaga prieinama NSA interneto svetainėje nuo 2023 m. 

balandžio 7 d. 

33. Konsultacijos teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–

17 val., penktadieniais 8–12 ir 13–16 val., telefono numeriais +370 640 25 420 ir +370 640 25 421, 

el. paštu faprojektai@ltusportas.lt  

 

______________________ 

 

mailto:faprojektai@ltusportas.lt

