2019 metų kvietimo teikti paraiškas sporto
rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų,
skirtų fizinio aktyvumo veikloms,
skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą,
sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui,
sporto renginių organizavimui ir
kvalifikacijos tobulinimui
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Vertintojo vardas ir pavardė:

2019 METAIS
SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMO
SPORTO PROJEKTO PARAIŠKOS TURINIO IR IŠLAIDŲ PAGRĮSTUMO VERTINIMO LAPAS

Paraiškos registracijos numeris:
Pareiškėjo pavadinimas:
Projekto pavadinimas:
Veiklos sritis:

Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą
Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
Sporto renginių organizavimas
Kvalifikacijos tobulinimas

Paraiškų turinio vertinimas atliekamas vadovaujantis bendraisiais projekto vertinimo kriterijais (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministras (toliau – ministras) bendruosius projektų vertinimo kriterijus gali detalizuoti) ir ministro nustatytais specialiaisiais projektų vertinimo
kriterijais.
Vertintojų prašoma pakomentuoti kiekvieną konkretaus kriterijaus vertinimo elementą, išskiriant stiprybes ir tobulintinas sritis. Atkreipiame dėmesį,
kad paraiška vertinama kaip visuma, kiekvienas aspektas vertinamas tik vieną kartą. Jei pareiškėjas atsakymą pateikia kitoje paraiškos dalyje, jis turi
būti įvertinamas.
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Sporto projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje (jeigu tai nėra įmanoma dėl sporto projekto specifikos ar
veiklų pobūdžio ir veiklos yra vykdomos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, turi būti užtikrinama, kad vykdomų veiklų metu sukurti
produktai, rezultatai ir nauda atitektų Lietuvos Respublikai).
TAIP, paraiška atitinka šį kriterijų
NE, paraiška neatitinka šio kriterijaus
Jei paraiška neatitinka šio kriterijaus, ji toliau nevertinama.

Eil.
Nr.

Sporto projektų turinio vertinimo kriterijai

Maksimalus balas

Pereinamasis balas

Skiriamas balas

Bendrieji sporto projektų vertinimo kriterijai
1. Sporto projekto aktualumas ir svarba

30

15

Vertinama:
- sporto projekto atitikimas Lietuvos Respublikos ir
Sporto projektas dera su Lietuvos Respublikos (2011–2020 metų valstybinė sporto
tarptautiniams (jei nustatyta Taisyklėse) su sporto politikos plėtros strategija, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, Lietuvos
valdymo sritimi susijusiems strateginiams dokumentams;
Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija, 2011–2020
metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstituciniu veiklos planu,
Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo planu ir kt.) ir tarptautiniais (jei nustatyta
Taisyklėse) sporto politikos valdymo srities strateginiais dokumentais. Pateikiami tokių
dokumentų pavadinimai, akcentuojami tam tikri dokumentų turinio aspektai, glaudžiai
sietini su teikiamu projektu, pagrindžiama kaip projektas prisideda prie minimuose
dokumentuose nustatytų sporto srities tobulinimo krypčių ir pan.
Paraiškoje aiškiai apibrėžta kokia problema bus sprendžiama projekte, paaiškinta kodėl
ji yra svarbi sporto sričiai ir dalyvaujančioms institucijoms. Įvertinamos sprendžiamos
problemos sąsajos su sporto projekto tikslu, uždaviniais, veiklomis ir planuojamais
rezultatais.
-

sporto projektu sprendžiamos problemos aktualumas,

Sporto projekto tikslas aiškiai atsako į klausimą, kokių rezultatų ir (arba) poveikio

3

-

reikšmingumas;

norima pasiekti. Suformuluotas tikslas atitinka šiuos „SMART“ principus:
- konkretus
- išmatuojamas
- pasiekiamas
- realus, prasmingas
- savalaikis

sporto projekto atitikimas Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) nustatytiems
prioritetams (pažymėkite):
gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys
įtraukiami į sporto projekto veiklas;

Vertinamas sporto projekto problematikos, uždavinių ir veiklų atitikimas nustatytiems
prioritetams bei jų pasirinkimo pagrįstumas. Pareiškėjas gali pasirinkti vieną ar kelis
prioritetus. Pasirinktų prioritetų kiekis projekto aktualumo ar kokybės neatspindi.
Svarbiausia – motyvuotas pagrindimas, kad projektas atitinka pasirinktus prioritetus.

skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas;
asmenys skatinami reguliariai (2–4 kartus per
savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose
Paraiškoje į šiuos klausimus atsakoma 3 dalies „Sporto projekto aktualumas ir svarba“ papunkčiuose 3.1–3.5.
Stiprybės:
Tobulintinos sritys:
2. Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas

25

13

Vertinama:
- ar sporto projekto uždaviniai ir rezultatai yra išmatuojami ir Sporto projekto uždaviniai yra aiškūs, įvykdomi ir proporcingi projekto tikslo
įvykdomi;
pasiekiamumui ir numatytos problemos sprendimui.
Planuojami sporto projekto rezultatai atspindi projekto veiklas.
Numatytos bei aprašytos priemonės, būdai, kurių pagalba bus matuojamas projekto
uždavinių bei planuojamų rezultatų įvykdomumo mastas.
Paraiškoje aiškiai atskleista, kad sporto projekto rezultatai yra projekto veiklų
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-

ar išlaikoma nuosekli vidinė sporto projekto logika;

padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o
pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.
Sporto projekto veiklų planas yra aiškus ir detalus bei paremtas efektyvumo ir
ekonomiškumo principais.

-

Paraiškoje aiškiai suplanuotas numatytų projekto rezultatų efektyvus
panaudojimas/pritaikymas siekiant užtikrinti projekto tęstinumą. Aiškiai įvardinti
ar numatomi rezultatai užtikrins sporto projekto tęstinumą ir projekto naudos gavėjai, kurie naudos sporto projekto rezultatus jam pasibaigus.
bus naudos gavėjų naudojami pasibaigus sporto projektui; Parinktos tinkamos ir efektyvios sporto projekto, jo rezultatų sklaidos priemonės.
Įvardintos projekto sklaidos tikslinės grupės, pateiktas sklaidos planas, kuriame
sklaidos veiklos išdėstytos laike.
Paraiškoje aiškiai pagrįsti sporto projekto vykdytojo/partnerių gebėjimai tęsti projekte
pradėtas veiklas bei naudoti rezultatus pasibaigus projekto finansavimo laikotarpiui.

-

ar pakankami sporto projekto vykdytojo gebėjimai tęsti
pradėtas veiklas, naudoti įgyvendinto sporto projekto
rezultatus.
Paraiškoje į šiuos klausimus atsakoma 4 dalies „Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas“ papunkčiuose 4.1–4.3.

Stiprybės:
Tobulintinos sritys:
3. Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas

20

10
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Vertinama:
- sporto projekto vykdytojo nuosavų lėšų indėlis į sporto
projektą;

Paraiškoje tinkamai pagrįstas ir užtikrintas sporto projekto vykdytojo indėlis
nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) (ne mažiau kaip 7
procentai nuo projekto sąmatos).

-

sporto projekto biudžeto nuoseklumas ir jo ryšys su sporto
projekto veiklomis ir uždaviniais;

Planuojamas sporto projekto biudžetas tiesiogiai susijęs su numatytomis veiklomis ir
uždaviniais.
Nuosekliai suplanuotas sporto projekto biudžetas, kiekvienai numatomai veiklai
tinkamai pasirinktos išlaidų kategorijos.

-

sporto projektų išlaidų realumas, būtinumas, pagrįstumas,
atitikimas ekonomiškumo principui.

Atkreipkite dėmesį, kad šio vertinimo metu nustatomas maksimalus Fondo lėšų,
reikalingų projektui įgyvendinti, dydis. Projektui skirtinas (neviršijant paraiškoje
nurodyto) Fondo lėšų dydis turi būti nustatomas kaip didžiausia projektui įgyvendinti
būtina suma, įvertinus visų kitų finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes.
Suplanuotos projekto išlaidos leis pilnai įgyvendinti numatytas sporto projekto veiklas.
Planuojamų sporto projekto išlaidų ir laukiamų rezultatų santykis yra realus, t. y.
planuojamų projekto išlaidų vertė atitinka siekiamų rezultatų vertę.
Paraiškoje užtikrintas tiesioginis ryšys tarp sporto projekto veiklų ir planuojamų
projekto išlaidų.
Projekto išlaidos yra suskaičiuotos remiantis rinkos kainų neviršijančiais įkainiais.
Sporto projektas yra ekonomiškai efektyvus.

Paraiškoje į šiuos klausimus atsakoma paraiškos 4 dalies „Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas“ papunktyje 4.1., paraiškos 7 dalyje
„Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas“ (projekto sąmata/biudžetas) ir paraiškos 8 dalies „Informacija“ papunkčiuose 8.1 ir 8.2.
Stiprybės:
Tobulintinos sritys:
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4. Sporto projekto valdymas

15

7

Vertinama:
- sporto projekto vykdytojo patirtis ir kompetencija įgyvendinti Pateikiama informacija atskleidžia sporto projekto vykdytojo gebėjimą kokybiškai ir
sporto projektą;
sėkmingai valdyti projektą bei jam skirtą finansavimą. Pateikiama struktūruota
informacija, kuri atskleidžia aktualią organizacijos veiklą projekto temos kontekste.
Paraiškoje aiškiai aprašytos pagrindinių sporto projekte dirbsiančių asmenų
kompetencijos, patirtis. Tinkamai pagrįsta, kad projekto vykdytojo organizacija ir joje
dirbantys specialistai projektą įgyvendins kokybiškai.

-

sporto projekto valdymo struktūra;

Paraiškoje įvardijama atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį turinti projekto vykdymo
komanda su aiškiai apibrėžtomis funkcijomis ir nustatytomis atsakomybėmis.

-

projekto įgyvendinimo laikotarpio, įgyvendinimo plano
optimalumas ir realumas;

Pasirinktas sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis yra optimalus numatytų projekto
veiklų ir planuojamų rezultatų atžvilgiu, t. y. paraiškoje aiškiai pagrįsta, kad numatytos
projekto veiklos bus tikrai įgyvendintos ir planuojami rezultatai bus pasiekti per
pasirinktą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

-

sporto projekto rizikos ir jų valdymo planas;

Įvardintos galimos sporto projekto rizikos, numatytas jų poveikis projekto
įgyvendinimui ir laukiamam rezultatui. Parinktos tinkamos rizikų valdymo priemonės,
numatyti už projekto rizikų valdymą atsakingi asmenys.

-

sporto projekto partnerystės pagrįstumas;

Aiškiai pagrįstas sporto projekto partnerių pasirinkimas (kiekvieno partnerio įtraukimo
pridėtinė vertė), aprašytas kiekvienos organizacijos veiklos pobūdis ir patirtis veiklose,
susijusiose su projektu.

-

sporto projekto finansinio ir institucinio tęstinumo
užtikrinimo galimybės.

Paraiškoje aiškiai įvardintos ir pagrįstos galimybės tęsti projektą bei naudoti jo metu
sukurtus rezultatus finansavimo laikotarpiui pasibaigus.
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Paraiškoje į šiuos klausimus atsakoma 1 dalies „Pareiškėjo duomenys“ papunktyje 1.2., 2 dalies „Projekto partnerių duomenys“ papunktyje 2.2 ir 5
dalies: „Sporto projekto valdymas“ papunkčiuose 5.1–5.5.
Stiprybės:
Tobulintinos sritys:

Specialieji sporto projektų vertinimo kriterijai
5. Specialieji sporto projektų vertinimo kriterijai
Komentarai:

10

2

Skiriamas balas
Jei paraiška nesurenka 50 balų iš 100 galimų, ji atmetama.
Nesurinkus kiekvienoje vertinimo kriterijų grupėje nustatyto pereinamojo balo, paraiška yra atmetama.

BENDROS PASTABOS PAREIŠKĖJUI:
Prašome pateikti išvadas, motyvuotai pagrindžiančias Jūsų galutinį paraiškos įvertinimą. Nurodykite pagrindinius projekto privalumus / stiprybes,
trūkumus / tobulintinas sritis ir pateikite rekomendacijas projekto kokybės gerinimui.
Taip pat nurodykite projekto sąmatos / biudžeto klaidas ir trūkumus. Visi siūlomi biudžeto pakeitimai turi būti aiškiai pagrįsti. Prašome konkrečiai
parašyti, kurioje išlaidų kategorijoje, kokia apimtimi (kiek) ir kodėl siūlote mažinti planuojamą biudžetą.
Šie komentarai bus siunčiami pareiškėjui, tad privalo būti aiškūs, konkretūs, motyvuotai pagrįsti ir neprieštaraujantys vienas kitam. Venkite asmeninio
pobūdžio nuomonės ir vartokite neutralią kalbą.

____________________
Data

________________________________________________
Vertintojo vardas ir pavardė, parašas

