2019 metų kvietimo teikti
paraiškas Sporto rėmimo fondo
lėšoms gauti sporto projektų,
skirtų esamų sporto bazių plėtrai,
priežiūrai ir remontui,
įgyvendinimui
2 priedas
PARAIŠKŲ TURINIO IR IŠLAIDŲ PAGRĮSTUMO VERTINIMO PATIKROS LAPAS
I dalis: Paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas
Sporto projektų vertinimo kriterijai
Projekto aktualumas ir svarba
Projekto atitiktis Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniams su sporto
politikos valdymo sritimi susijusiems strateginiams dokumentams

Didžiausias
balas
30

Paraiškoje išsamiai aprašyta, kaip projektas susijęs ir kaip prisideda prie
konkrečių su Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinių sporto politikos
valdymo sritimi susijusių strateginių dokumentų įgyvendinimo, projekto
prisidėjimas prie konkrečių šiuose dokumentuose numatytų tikslų, uždavinių,
priemonių ar gairių įgyvendinimo atskleistas ir suprantamas – 4-5 balai;
Paraiškoje nurodyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinių su sporto
politikos valdymo sritimi susiję strateginiai dokumentai prie kurių
įgyvendinimo projektas prisideda, nurodoma prie kokių šių dokumentų tikslų,
uždavinių, priemonių ar gairių įgyvendinimo prisidedama, tačiau yra
5
netikslumų/neaiškumų – 3 balai;
Paraiškoje nurodyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinių su sporto
politikos valdymo sritimi susiję strateginiai dokumentai prie kurių
įgyvendinimo projektas prisideda, tačiau aiškiai neatskleidžiama prie kokių
šių dokumentų tikslų, uždavinių, priemonių ar gairių įgyvendinimo
prisidedama – 2 balai;
Paraiškoje tik užsimenama, apie Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinių su
sporto politikos valdymo sritimi susiję strateginiai dokumentai prie kurių
įgyvendinimo projektas galimai prisideda – 1 balas;
Paraiškoje su sporto politikos valdymo sritimi susiję strateginiai dokumentai
prie kurių įgyvendinimo projektas prisideda nenurodyti – 0 balų.

Pereinamasis
balas
15

2

Sporto projektų vertinimo kriterijai

Didžiausias
balas

Sprendžiamos problemos apibrėžtumas
Projektu ketinama spręsti problema aiškiai apibrėžta, išanalizuota, pagrįsta
kiekybiškai, problemos sprendimo būdai išsamiai aprašyti, pagrįstas
geriausio sprendimo būdo pasirinkimas, atskleidžiamas projekto
reikalingumas problemai spręsti – 6 balai;
Projektu ketinama spręsti problema aiškiai apibrėžta, išanalizuota, pagrįsta,
problemos sprendimo būdai aprašyti, pagrįstas geriausio sprendimo būdo
pasirinkimas, atskleidžiama projekto reikalingumas problemai spręsti – 4-5 6
balai;
Problema, kuri iškelta paraiškoje aiški, tačiau išanalizuota nepakankamai,
kiti galimi problemos sprendimo būdai neaprašyti ir (ar) nepakankamai
pagrįstas geriausio sprendimo būdo pasirinkimas, ir (ar) neatskleidžiama,
kodėl projektas reikalingas problemai spręsti – 2-3 balai;
Problema paraiškoje apibrėžta neaiškiai, neišanalizuota, nepateikti
alternatyvūs sprendimo būdai ir neargumentuotas projekte numatytų veiklų,
kaip geriausio sprendimo būdo, pasirinkimas, neaišku, kodėl – 0-1 balų.

Problemos aktualumas vietos, regioniniu, nacionaliniu lygmeniu ir
reikšmingumas tikslinei grupei
Paraiškoje aiškiai atskleidžiamas projektu ketinamos spręsti problemos
aktualumas vietos, regioniniu, nacionaliniu lygmeniu, aiškiai apibrėžta
tikslinė grupė (gali būti kelios grupės), nustatytas jos dydis (remiantis
ketinamos atnaujinti sporto bazės lankytojų duomenimis ir (arba) gyventojų
tam tikroje planuojamoje tikslinėje teritorijoje (savivaldybėje ar seniūnijoje)
statistika), problemos aktualumas nurodytai tikslinei grupei atskleistas,
nurodyta, kokią reikšmę iškelta problema turi tikslinei grupei – 6-7 balai;
Paraiškoje apžvelgiamas projektu ketinamos spręsti problemos aktualumas
vietos, regioniniu, nacionaliniu lygmeniu, tikslinė grupė (gali būti kelios 7
grupės) apibrėžta, nustatytas jos dydis, problemos aktualumas nurodytai
tikslinei grupei atskleistas, nurodyta, kokią reikšmę iškelta problema turi
tikslinei grupei – 5 balai;
Paraiškoje tikslinė grupė ir projektu ketinamos spręsti problemos aktualumas
vietos, regioniniu, nacionaliniu lygmeniu apibrėžta iš dalies, neaiškus
tikslinės grupės dydis arba neatskleistas problemos aktualumas tikslinei
grupei – 3-4 balai;
Paraiškoje projektu ketinamos spręsti problemos aktualumas vietos,
regioniniu, nacionaliniu lygmeniu neatskleistas, tikslinė grupė nurodyta,
tačiau neapibrėžta, neaiškus tikslinės grupės dydis, neatskleistas problemos
aktualumas ir reikšmingumas tikslinei grupei – 0-2 balai.

Pereinamasis
balas
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Sporto projektų vertinimo kriterijai

Didžiausias
balas

Problemos sprendimo atitiktis nustatytiems prioritetams
Paraiškoje atskleidžiama, kaip planuojamas įgyvendinti projektas
prisidės prie kvietime nurodytų prioritetų įgyvendinimo, aiškiai
nurodomi planuojami projekto rodikliai, planuojami pasiekti
kiekviename prioritete:
I prioritetas. Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra – 0-3 balai;
1.1. Sporto bazių, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius. Sporto bazė bus
laikoma pritaikyta, jei pritaikyta nemažiau kaip viena patalpa fizinio
aktyvumo užsiėmimams, tualetas, dušas ir galimybė savarankiškai
judėti šiose patalpose neįgaliojo vėžimėliu;
1.2. Sportuojančių ir besimankštinančių sporto bazėje neįgaliųjų
skaičiaus padidėjimas (nurodomas šiuo metu sportuojančių neįgaliųjų
sporto bazėje skaičius ir planuojamas pasiekti skaičius per ne
trumpesnį nei 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo laikotarpio
pabaigos);
II prioritetas. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys
įtraukiami į sporto projektų veiklas – 0-3 balai;
2.1. Sporto bazės prieinamumo gyvenamosios vietovės bendruomenės
asmenims padidėjimas:
2.1.1. Didinant sporto bazės prieinamumą bendruomenės asmenims
trukmę (nurodoma esama sporto bazės prieinamumo bendruomenės
nariams trukmė per savaitę ir planuojama prienamumo trukmė per
savaitę per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį po projekto
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos);
2.1.1. Taikant lengvatas fizinio aktyvumo užsiėmimuose dalyvauti
gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenims (jei planuojama,
nurodomos kokios lengvatos planuojamos pradėti taikyti gyvenamosios
vietovės bendruomenės nariams per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį
po projekto įgyvendinimo pabaigos)
III prioritetas. Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas – 0-3
balai;
3.1. Sporto bazėje sportuojančių ir besimankštinančių vaikų ir jaunimo
iki 29 metų skaičiaus padidėjimas (nurodomas šiuo metu sportuojančių
vaikų ir jaunimo sporto bazėje skaičius ir planuojamas pasiekti
skaičius per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo laikotarpio
pabaigos);
3.2. Sporto bazėje nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo užsiėmimų
organizuojamų vaikams ir (ar) jaunimui iki 29 metų skaičiaus per
savaitę padidėjimas (nurodomas šiuo metu organizuojamų fizinio
aktyvumo užsiėmimų vaikams ir jaunimui iki 29 metų skaičius per
savaitę ir planuojamas pasiekti skaičius per 3 metų laikotarpį po
projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos)
IV prioritetas. Asmenys skatinami reguliariai sportuoti – 0-3 balai;

12

Pereinamasis
balas
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Sporto projektų vertinimo kriterijai
Projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas
Ar projekto tikslas yra aiškus, atitinka kvietimo reikalavimuose
keliamus tikslus projektui

Didžiausias
balas
25

4
Projekto tikslas aiškus, konkretus ir derantis su konkurso tikslu – 4 balai;
Projekto tikslas abstraktus iš dalies derantis su konkurso tikslu – 2-3 balai;
Projekto tikslas nepakankamai aiškus ir derantis su konkurso tikslu – 0-1
balai.
Projekto uždaviniai yra specifiniai, išmatuojami, įvykdomi ir apibrėžti
laiko atžvilgiu
Projekto uždaviniai yra specifiniai atskleidžiantys projekto esmę ir
charakteristikas, įvykdomi, kiekybiškai išreikšti ir matuojami bei aiškiai
apibrėžti laiko atžvilgiu – 4 balai;
Projekto uždaviniai yra atskleidžiantys projekto esmę, įvykdomi, kiekybiškai 4
išreikšti ir matuojami bei apibrėžti laiko atžvilgiu – 3 balai;
Projekto uždaviniai yra abstraktūs, projekto esmę ir charakteristikas
atskleidžia iš dalies, kiekybiškai neišreikšti arba nepakankamai konkrečiai,
nepamatuojami ir (arba) neapibrėžti laiko atžvilgiu – 1-2 balai;
Projekto uždaviniai abstraktūs neatskleidžiantys projekto esmės
charakteristikos, kiekybiškai neišreikšti ir neapibrėžti laiko atžvilgiu – 0 balų;

Vidinės projekto logikos nuoseklumas
Paraiškoje išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, kuomet projekto
rezultatai atitinka išsikeltą (-us) tikslą (-us) ir uždavinius, yra projekto veiklų
padarinys, suplanuotos projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti
projekto uždavinius, o pastarieji - pasiekti nustatytą projekto tikslą – 4-5
balai;

5
Nuosekli vidinė projekto logika paraiškoje išlaikyta iš dalies, ne visos
suplanuotos veiklos prisideda prie projekto uždavinių įgyvendinimo bei
suplanuoto tikslo pasiekimo – 2-3 balai;
Nuosekli vidinė projekto logika paraiškoje neišlaikyta, nėra sąryšio tarp
suplanuotų veiklų ir uždavinių, uždavinių ir projekto tikslo bei rezultato – 0-1
balas.

Pereinamasis
balas
13
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Sporto projektų vertinimo kriterijai

Didžiausias
balas

Projekto poveikis
Paraiškoje atskleidžiamas planuojamas projekto poveikis tikslinei
grupei, projekto vykdytojui, jei yra, projekto partneriui (-iams),
reikšmingumas sporto bazės universalumui - įgyvendinus projektą
atnaujintoje sporto bazėje bus organizuojamos ne mažiau kaip 3 sporto šakų
2
fizinio aktyvumo pratybos, treniruotės – 2 balai;

Paraiškoje numatoma įgyvendinus projektą atnaujintoje sporto bazėje
organizuoti 2 sporto šakų fizinio aktyvumo pratybas, treniruotes – 1 balas;

Paraiškoje numatoma įgyvendinus projektą atnaujintoje sporto bazėje
organizuoti 1 sporto šakos fizinio aktyvumo pratybas, treniruotes – 0 balų.

Ar numatomi rezultatai aiškiai apibrėžti ir užtikrinantys projekto
tęstinumą
Paraiškoje numatomi aiškūs, konkretūs ir išmatuojami projekto rezultatai
(susieti su planuojamais projekto prioritetų rodikliais ir išreikšti kiekybiniais
suplanuotų statybos darbų rodikliais), kurie užtikrintų tinkamas pakankamas
sąlygas tiksliniai grupei naudoti pasiektus rezultatus pasibaigus projektui – 45 balai;
5
Paraiškoje numatomi rezultatai yra aiškūs ir išmatuojami iš dalies. Pasiekti
rezultatai neužtikrina pakankamų sąlygų tiksliniai grupei naudotis jais
pasibaigus projektui – 2-3 balai;
Paraiškoje numatyti rezultatai neišmatuojami, o galimybė tikslinei grupei
rezultatu naudotis pasibaigus projektui nenumatoma ar nepagrindžiama – 0
balų.

Pereinamasis
balas
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Sporto projektų vertinimo kriterijai

Didžiausias
balas

Pereinamasis
balas

Projekto finansinio ir institucinio tęstinumo užtikrinimo gebėjimai ir
galimybės
Paraiškoje aiškiai aprašoma, kaip bus užtikrinamas atnaujintos sporto bazės
naudojimas projekte numatytais tikslais po projekto įgyvendinimo nurodant,
kokios veiklos ir kokiomis apimtimis bus tęsiamos. Nurodomos atsakingos
institucijos bei jų konkretūs įsipareigojimai tęstinumo užtikrinimui ne
trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui po projekto įgyvendinimo pabaigos – 45 balai;
Paraiškoje aprašoma, kaip bus užtikrinamas atnaujintos sporto bazės
naudojimas projekte numatytais tikslais po projekto įgyvendinimo nurodant,
kokios veiklos ir kokiomis apimtimis bus tęsiamos. Nurodomos atsakingos 5
institucijos tęstinumo užtikrinimui ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui po
projekto įgyvendinimo pabaigos – 2-3 balai;
Paraiškoje finansinis ir institucinis tęstinumas aprašytas nepakankamai
išsamiai. Aprašyta, kokios veiklos bus tęsiamos, tačiau neaiškios jų apimtys
arba aiškiai nenurodoma, kokie numatyti institucijų įsipareigojimai projekto
tęstinumui užtikrinti netrumpesnį nei 3 metų laikotarpiui po projekto
įgyvendinimo pabaigos – 1 balas;
Paraiškoje finansinis ir institucinis tęstinumas apžvelgtas paviršutiniškai,
nėra aišku, kokios veiklos bus tęsiamos, nenurodomos atsakingos už tęstinumą
institucijos ir jų įsipareigojimai tęstinumui užtikrinti – 0 balų.

Projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas
20
Sąmatos nuoseklumas ir sąsajų su projekto veiklomis, uždaviniais
aiškumas
Sąmata parengta nuosekliai, tenkina jai keliamus reikalavimus, fiksuotosios
normos pritaikytos tinkamai (kai taikoma). Sąmatoje, matomas aiškus ryšys
tarp projekto veiklų, uždavinių ir suplanuotų išlaidų – 5-6 balai;
Sąmatoje projekto įgyvendinimo išlaidos suplanuotos sąmatai keliamų
reikalavimų laikantis iš dalies (nenuosekliai, netinkamai pritaikytos
fiksuotosios normos, kai taikoma). Nėra aiškaus sąryšio tarp kai kurių išlaidų
6
su projekto veiklomis ir uždaviniais – 3-4 balų;
Sąmatoje projekto įgyvendinimo išlaidos suplanuotos sąmatai keliamų
reikalavimų laikantis iš dalies (nenuosekliai, netinkamai pritaikytos
fiksuotosios normos, kai taikoma), yra klaidų. Nėra aiškaus sąryšio tarp kai
kurių išlaidų su projekto veiklomis ir uždaviniais, arba dalis sąryšių
nepagrįsti – 2-3 balai;
Sąmatoje projekto įgyvendinimo išlaidos suplanuotos nesilaikant sąmatai
keliamų reikalavimų, planuojamos išlaidos nesusietos arba siejamos iš dalies
su projekto veiklomis ir uždaviniais – 0-1 balų.

6
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Sporto projektų vertinimo kriterijai

Didžiausias
balas

Pereinamasis
balas

Projekto įgyvendinimo išlaidų realumas, pagrįstumas, atitikimas
ekonomiškumo principui ir būtinumas rezultatams ir tikslams pasiekti
Projekto sąmatoje suplanuotos projekto įgyvendinimo išlaidos yra būtinos
planuojamam rezultatui pasiekti, yra realios, išlaidos pagrįstos išsamiai ir
atitinka ekonomiškumo principą. Kai paraiška teikiama su partneriu (-iais),
aiškiai nurodyta, kokias išlaidas ketina patirti partneris (-iai) – 5-6 balai;
Projekto sąmatoje suplanuotos projekto įgyvendinimo išlaidos yra būtinos
planuojamam rezultatui pasiekti, yra realios, išlaidos pagrįstos. Kai paraiška
teikiama su partneriu (-iais), nurodyta, kokias išlaidas ketina patirti partneris 6
(-iai) – 3-4 balai;
Sąmatoje pateikiamos išlaidos yra būtinos planuojamam rezultatui pasiekti,
tačiau išlaidos pagrįstos iš dalies arba neatitinka ekonomiškumo principo.
Kai paraiška teikiama su partneriu (-iais), aiškiai neatskirta, kokias išlaidas
patirs partneris (-iai) – 2-3 balai;
Nepagrįstas sąmatoje nurodytų išlaidų būtinumas numatytiems tikslams
pasiekti, išlaidos pagrįstos iš dalies arba nepagrįstos ir (ar) pažeidžiamas
ekonomiškumo principas. Kai paraiška teikiama su partneriu (-iais), neaišku
kokias išlaidas patirs partneris (-iai) – 0-1 balas.

Nuosavų lėšų indėlis į projektą:
Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) nuosavomis lėšomis padengia nuo 7 iki
10 (imtinai) procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – 1 balas;
Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) nuosavomis lėšomis padengia nuo 10
iki 15 (imtinai) procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – 2 balai;
Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) nuosavomis lėšomis padengia nuo 15 iki
20 (imtinai) procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – 3 balai;
Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) nuosavomis lėšomis padengia nuo 20 iki 8
25 (imtinai) procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – 4 balai;
Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) nuosavomis lėšomis padengia nuo 25 iki
30 (imtinai) procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – 5 balai;
Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) nuosavomis lėšomis padengia nuo 30 iki
35 (imtinai) procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – 6 balai;
Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) nuosavomis lėšomis padengia nuo 35 iki
40 (imtinai) procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – 7 balai;
daugiau negu 40 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – 8 balai.

Projekto valdymas

10

5
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Sporto projektų vertinimo kriterijai

Didžiausias
balas

Pareiškėjo patirties ir kompetencijos vykdyti teikiamą projektą
tinkamumas
Pareiškėjas turi pakankamą patirtį veiklose susijusiose su projektu, turi
pakankamą projektų įgyvendinimo patirtį. Projekto komandos nariai turi
reikiamą patirtį ir (ar) kompetenciją įgyvendinti projekte suplanuotas
funkcijas – 3 balai;
Pareiškėjas turi pakankamą patirtį veiklose susijusiose su projektu, turi
projektų įgyvendinimo patirtį. Projekto komandos nariai turi patirtį ir (ar)
kompetenciją įgyvendinti projekte suplanuotas funkcijas – 2 balai;

3
Pareiškėjas turi patirties dalyje veiklų susijusių su projektu, turi projektų
įgyvendinimo patirties. Projekto komandos nariai turi dalį reikiamos patirties
arba kompetenciją įgyvendinti projekte numatytas funkcijas – 1 balas;
Pareiškėjas neturi patirties veiklose susijusiose su projektu. Projekto
komandos narių patirtis ir kompetencija nepagrįsta – 0 balų.
Jei teikiama projekto paraiška priskiriama neįgaliųjų sporto plėtrą
skatinantiems projektams, vertinama ar pareiškėjo organizacijoje dirba
darbuotojų turinčių tinkamą kvalifikaciją organizuoti fizinio aktyvumo
veiklas, skirtas neįgaliesiems, vertinama pareiškėjo patirtis šioje srityje.

Projekto įgyvendinimo atskaitomybės ir priežiūros aiškumas (valdymo
struktūra), partnerystė aiški ir būtina (jei tokia yra)
Projekto valdymo struktūra aiški, aiškios projekto vykdymo komandos narių
funkcijos, atsakomybės ir būtinumas įgyvendinant projektą. Jei projektas
įgyvendinamas su partneriu (-iais), aiškiai aprašytas projekto partnerio (ių)
įtraukimo projekte būtinumas, kaip bus užtikrinamas kokybiškas suplanuotų
veiklų įgyvendinimas, bendradarbiavimas ir komunikacija tarp partnerių – 2
balai;

2
Projekto valdymo struktūra yra aiški iš dalies, ne visų projekto komandos
narių funkcijos ir atsakomybės yra aiškios. Jei projektas įgyvendinamas su
partneriu (-iais) nepakankamai atskleistas partnerio (-ių) dalyvavimo
būtinumas projekte – 1 balas;
Projekto valdymo struktūra neaprašyta arba aprašyta paviršutiniškai,
neaiškios projekto įgyvendinimo komandos narių funkcijos. Jei projektas
įgyvendinamas su partneriu (-iais), neaiškus partnerystės pagrindas ir
būtinumas – 0 balų.

Pereinamasis
balas
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Sporto projektų vertinimo kriterijai

Didžiausias
balas

Pereinamasis
balas

Projekto veiklų įgyvendinimo plano aiškumas, nuoseklumas,
detalumas, realumas ir įgyvendinimo laikotarpio pagrįstumas
Projekto įgyvendinimo planas yra aiškus, nuoseklus, detalus, realus, o jo
įgyvendinimui pasirinktas racionalus laikotarpis – 3 balai;
Projekto įgyvendinimo planas yra iš dalies aiškus ir (ar) nuoseklus, ir (ar)
detalus arba jo įgyvendinimui laikotarpis numatytas neracionaliai – 1-2
balai;

3

Projekto įgyvendinimo planas paviršutiniškas, nenuoseklus, stokojantis
detalumo, numatytas įgyvendinimo laikotarpis nepagrįstas – 0 balų.

Projekto rizikų įvertinimas ir jų valdymo priemonių numatymas
Projekto rizikų vertinimas yra išsamus, numatytas aiškus rizikų valdymo
planas ir tinkamai parinktos priemonės – 2 balai;
Projekto rizikų vertinimas nepakankamai išsamus, rizikų valdymo planas
2
pateiktas iš dalies, numatytos priemonės nėra pakankamos rizikoms užkardyti
– 1 balas;
Projekto rizikų vertinimas paviršutiniškas, rizikų valdymo planas nenumato
konkrečių priemonių arba numato priemones nevisoms apžvelgtoms rizikoms
– 0 balų.

Specialieji kriterijai
15
Projektas prisideda prie sporto infrastruktūros tolygaus plėtojimo
Lietuvos regionuose.
Įgyvendinant projektą ketinama atnaujinti sporto bazė (veikianti tam tikroje
srityje ar sričių kompleksinėje grupėje) yra vienintelė 50 km spinduliu – 3
balai

3
Įgyvendinant projektą ketinama atnaujinti sporto bazė (veikianti tam tikroje
srityje ar sričių kompleksinėje grupėje) yra vienintelė 35 km spinduliu – 2
balai;
Ketinama atnaujinti sporto bazė yra vienintelė veikianti tam tikroje srityje ar
sričių kompleksinėje grupėje) 25 km spinduliu – 1 balas.

Projekte numatyta daugiau nei viena labiau pažeidžiama tikslinė grupė
1
(senjorai, vaikai ir jaunimas, neįgalieji, tautinės mažumos ir kt.)
Atnaujintoje sporto bazėje bus organizuojami nemokami fizinio
aktyvumo užsiėmimai, pratybos, treniruotės ne trumpesnį kaip 3 metų 1
laikotarpį pasibaigus projektui
Planuojama atnaujinti sporto bazė bus prieinama ne tik tikslinei grupei,
bet ir kitiems vietos bendruomenės nariams ne trumpesnį kaip 3 metų 1
laikotarpį pasibaigus projektą

-
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Didžiausias
balas

Sporto projektų vertinimo kriterijai

Pereinamasis
balas

Projektas padidins reguliariai (2-3 kartus per savaitę) atnaujintoje
sporto bazėje sportuojančių asmenų skaičių:
Ne mažiau kaip 50 % - 5 balai;
40-49 % - 4 balai;
30-39 % - 3 balai;
16-30 % - 2 balai;
10-15 % – 1 balas.

5

Atnaujinama sporto bazė tikslinei grupei yra lengvai pasiekiama
viešuoju transportu (ir) arba organizuojamos transporto paslaugos
Paraiškoje aiškiai ir tiksliai aprašyta, kaip tikslinė grupė gali pasiekti sporto 2
bazę. Jei sporto bazė yra sunkiai pasiekiama visuomeniniu transportu,
aprašyta, kaip pareiškėjas organizuoja transporto paslaugas – 1-2 balai;
Jei sporto bazė pasiekiama tik automobiliu – 0 balų.

Projektu sudaromos sąlygos kompleksinei sporto plėtrai tam tikrame
regione ar sporto srityje
Projektu atnaujinamos 2 sporto bazės toje pačioje savivaldybėje arba 2
panašaus profilio sporto bazės – 1 balas, jei atnaujinamos 3 sporto bazės toje
pačioje savivaldybėje arba 3 panašaus profilio sporto bazės – 2 balai.

Bendras balų skaičius

2

100

II dalis: Vertinama, ar paraiškai taikomas neįgaliųjų sporto plėtros prioritetas
Paraiškos vertinimo kriterijai
1.

2.

3.

Ar į paraiškos 1.7. p. (Ar projektas
skatina neįgaliųjų sporto plėtrą)
klausimą pareiškėjas atsakė „Taip“
Ar paraiškoje neįgalieji nurodomi
kaip tiksline grupė ir numatomas
sporto bazės prieinamumo (laiko,
kainos ir (arba) fizinio aktyvumo
užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai
tikslinei
grupei
didinimas
organizuojant nuolatinio pobūdžio
fizinio aktyvumo veiklas ne
trumpiau kaip 3 metus po projekto
įgyvendinimo pabaigos.
Ar
paraiška pilna
apimtimi
priskiriama neįgaliųjų sporto plėtrai

Taip

Ne

Pastabos

☐

☐

Neigiamai atsakius į šį klausimą, žemiau
esantys klausimai neatsakomi

☐

☐

Neigiamai atsakius į šį klausimą, žemiau
esantis klausimas neatsakomas

☐

Žymėti „Taip“, jei paraiška pilna
apimtimi priskiriama neįgaliųjų sporto
plėtrai.
Žymėti „Ne“, jei paraiška dalinai

☐
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priskiriama neįgaliųjų sporto plėtrai. Jei
paraiška priskiriama dalinai, nurodyti
kokia dalimi (nurodomas procentas arba
suma).

__________________

