Kvietimo teikti paraiškas 2022 metų Sporto rėmimo
fondo lėšomis finansuojamiems projektams,
skirtiems esamų sporto paskirties pastatų ir sporto
paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir
remontui, atrinkti
4 priedas
PRIDEDAMŲ PRIE PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Privalomi pateikti priedai, kurių nepateikus paraiška atmetama (vertinimo metu nebus prašoma pateikti)
Pareiškėjo patvirtinimas ir deklaracija (paraiškos 3 priedas)

Partnerio deklaracija (paraiškos 4 priedas)

Pagal patvirtiną formą užpildyta projekto sąmata (paraiškos 1 priedas)
Statybą leidžiantis dokumentas (toliau – SLD), o jei toks dokumentas neprivalomas gauti pagal Lietuvos Respublikos statybos
įstatymą – argumentuotas pagrindimas, kad SLD neprivalomas
Subjektų įsipareigojimą užtikrinti sporto projekto rezultatų naudojimą pagrindžiantys dokumentai (sutartys, įsipareigojimo raštai ir
pan.)
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Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas

Informacija apie esamoje sporto bazėje 2019–2021 m. vykusias pratybas, varžybas ar kitus sporto renginius (Kvietimo 5 priedas)

Paraiškos priedai
Dokumento, patvirtinančio projekto vykdytojo juridinį statusą, kopija. Jeigu paraišką teikia užsienyje registruotas juridinis asmuo,
taip pat pateikiamas dokumento vertimas į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas notaro arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto
asmens parašu)
Dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių) projekto partnerio (-ių) juridinį statusą, kopija (-os). Jeigu paraišką teikia užsienyje registruotas
juridinis asmuo, taip pat pateikiamas dokumento vertimas į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas notaro arba pareiškėjo
vadovo ar jo įgalioto asmens parašu)
Projekto vykdytojo laisvos formos įsipareigojimas dėl projekto finansavimo nuosavomis lėšomis ir (arba), jei yra planuojama gauti
kitų šaltinių lėšas nuosavų lėšų įsipareigojimams padengti, - tokių įsipareigojimų įrodymai.
Paraiškos 5 priedas „Pareiškėjo ir (ar) partnerio ir projekto komandos narių patirtis“
Dokumento, įrodančio projekto vykdytojo teisėtą su projektu susijusio nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ar disponavimą juo,
kopija
Taisyklių 7–13 punktuose nurodytų dokumentų, įrodančių nekilnojamojo turto perdavimo projekto vykdytojui valdyti patikėjimo
arba panaudos teise, kopijos. Jei turtas perduotas valdyti nuomos pagrindu, pateikiama nuomos sutarties kopija
Projekto vykdytojo vadovo įgaliojimas (ne vėlesnės datos nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) pasirašyti projekto paraišką (jei
paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas)
Projekto partnerio vadovo įgaliojimas (ne vėlesnės datos nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) pasirašyti projekto partnerio
deklaraciją (jei ją pasirašo ne organizacijos vadovas)
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Pagal patvirtintą formą užpildytas projekto veiklų įgyvendinimo planas (paraiškos 2 priedas)
Esamos sporto bazės nuotraukos (dabartinės būklės). Pateikiam ne daugiau 5 nuotraukų.
Paraiškoje nurodytų darbų apimčiai pagrįsti, privalo būti pateiktas statinio projektas, o jei toks neprivalomas pagal Lietuvos
Respublikos statybos įstatymą – planuojamų darbų vizualizacijos arba brėžiniai, kuriuose būtų detalizuotos sporto bazės komplekso
dalys ar patalpos, kurių sutvarkymui prašoma lėšų, plotas. Planuojamų darbų vizualizacijose, brėžiniuose arba kituose pridedamuose
dokumentuose turi būti detalizuota, kokie darbai kurioje komplekso dalyje / patalpoje planuojami atlikti, pagrindžiamas plotas
Jei pareiškėjas pretenduoja į I prioritetą (Skatinama neįgaliųjų plėtra): pareiškėjo arba partnerio įrodymai, kad turi ne mažiau nei
vienerių metų patirtį organizuojant neįgaliųjų fizinio aktyvumo užsiėmimus, sporto pratybas, treniruotes, varžybas ir/ar kitus sporto
renginius. Jei šią patirtį turi partneris, privalo būti pateiktas jo įsipareigojimas ar sutikimas sporto bazėje vykdyti šiame punkte
paminėtas veiklas ne trumpiau nei tris metus po projekto įgyvendinimo
Tiekėjų komerciniai pasiūlymai ir raštas potencialiems tiekėjams arba sutarčių kopijos
Privalomi pateikti priedai, kurių nepateikus paraiškų vertinimo metu gali būti 1 neprašoma pateikti
Veiklos dokumentai, lankomumo grafikai, statistika ar kita informacija, pagrindžianti sportuojančių asmenų (tikslinės grupės) skaičių
ir planuojamą pasiekti sportuojančių asmenų skaičių ir (arba) to skaičiaus padidėjimą.
Dokumentai (bendradarbiavimo sutartys, įsipareigojimo raštai ar kt.) pagrindžiantys partnerių ar kitų subjektų įsipareigojimą dėl
esamos sporto bazės naudojimo užtikrinimo, finansinių ir administracinių išteklių užtikrinimo
Projekto vykdytojo įstatų/nuostatų/statuto kopija (išskyrus biudžetines įstaigas)
Projekto partnerio (-ių) įstatų / nuostatų / statuto kopija (-os) (išskyrus biudžetines įstaigas)
Kiti dokumentai
Priedai, kurių bus/gali būti prašoma pateikti tik tų pareiškėjų, kurių projekto paraiškoms bus rekomenduojam skirti finansavimą
Jei lėšas nuosavam indėliui planuoja skirti savivaldybė arba savivaldybės biudžetinė įstaiga, turi būti pateikiamas savivaldybės
tarybos sprendimas dėl konkretaus projekto finansavimo
Kvietimo 17.7 ir 17.8 punktuose nurodytų aplinkybių nebuvimą pagrįsti pateikiant Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą, kuri turi būti išduota ne anksčiau kaip
60 dienų iki projekto paraiškos pateikimo termino pabaigos. Šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms
Kvietimo 17.2 ir 17.3 punktuose nurodytų aplinkybių nebuvimą pagrįsti, pateikiant Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, kuri
būtų išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki projekto paraiškos pateikimo dienos. Šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms
_________________________________
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Privalomų pateikti priedų neprašoma pateikti tais atvejais, jei jų pateikimas vertinimo išvados nepakeistų.

