SPORTO RĖMIMO FONDO KONKURSUI PATEIKTOS SPORTO PROJEKTO PARAI
ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO FORMA
Paraiškos registracijos numeris
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projekto pradžios data
Projekto pabaigos data
Projekto trukmė (mėnesiais)
Projekto paraiškos pateikimo data ir laikas
Sporto projekto paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo
kriterijai
1

Paraišką teikia juridis asmuo

2

Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos

3

Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu ir forma

4

Paraiška užpildyta lietuvių kalba

5

Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys

Pateikta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta paraiškos
deklaracija
Pateiktos visų projekto partnerių vadovų arba jų įgaliotų asmenų pasirašytos
7
paraiškos deklaracijos (jeigu taikoma)
Sporto projektui įgyvendinti prašoma Sporto rėmimo fondo lėšų suma yra ne
8
mažesnė nei 3 000 EUR ir ne didesnė nei 450 000 EUR
Pareiškėjas prisideda prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis
9 (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto
sąmatos.
Paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data ne
10
ankstesnė negu 2022-01-01 ir ne vėlėsnė negu 2022-12-01
Paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos data ne
11 vėlesnė negu 2026-06-30 ir Sporto projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė
nei 4 metai (taikoma 2022 m. kvietimui teikti paraiškas)
Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba dalyvauja tik vienoje partnerystėje
12
vienoje projektų veiklos srityje 2022 m. kvietime.
6

Pateiktas pareiškėjo įgaliojimas, jei paraiškos deklaracija pasirašyta įgalioto
asmens
Pateikti visų projekto partnerių įgaliojimai, jei paraiškos deklaracijos
14
pasirašytos įgaliotų asmenų (jeigu taikoma)
Pateikta pareiškėjo Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija arba
15
Juridinių asmenų registro išrašas
Jeigu paraišką teikia užsienyje registruotas juridinis asmuo, pateiktas
atitinkamas išrašas iš toje valstybėje išduoto atitinkamo dokumento su vertimu
16
į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas pareiškėjo vadovo arba jo
įgalioto asmens parašu) (jeigu taikoma)
Jeigu paraiška teikiama į neįgaliųjų sporto plėtros konkursą dėl Fondo lėšų 10
17 procentų dalies, pateikti dokumentai pagrindžiantys pareiškėjo (ar partnerio)
organizacijos tinkamumą
13

Jei paraiška neatitinka bent vieno kriterijaus nuo 1 iki 12, ji pripažįstama netinkama
Jei paraiška neatitinka 13–17 kriterijų , pareiškėjui suteikiamas terminas trūkumams pašalinti. Trūkumų nepaša
pripažįstama netinkama ir finansavimo sutartis nepasirašoma.

Paraiška tinkama:

2022 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 asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas
sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai
2 priedas

IKTOS SPORTO PROJEKTO PARAIŠKOS
KAMUMO VERTINIMO FORMA

TAIP

NE

NETAIKOMA

netinkama ir toliau nevertinama.
rminas trūkumams pašalinti. Trūkumų nepašalinus iki nurodyto termino, paraiška

TAIP
NE
Paraiška tinkama su išlyga, t.y. reikalingas patikslinimas

