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Trumpai apie ŠMPF
 Švietimo mainų paramos fondas - LR Švietimo ir mokslo
ministerijai pavaldi institucija, veikianti nuo 2007 m.
 Administruoja Europos Komisijos, Šiaurės Ministrų Tarybos ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas
švietimo ir profesinio mokymo srityje – daugiau kaip 50 veiklų.
 2018 m. portfelis: 46.355.439 EUR:
4.280.017,00 4.095.000,00
31.942,00

37.948.480,00
Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetas
Europos Komisijos Generalinis Direktoratas „Švietimas ir kultūra“
Šiaurės Ministrų Taryba
ESF projektai

Mūsų tikslai ir vertybės






Pažangi, besimokanti, nuolat tobulinanti valdymo ir veiklos procesus,
naudojanti naujausias technologijas;
Socialiai atsakinga supančiai aplinkai, klientams, darbuotojams,
užsakovams, bendruomenei;
Atvira darbuotojams ir visuomenei, priimami sprendimai yra skaidrūs ir
aiškiai komunikuojami;
Darbuotojai yra savo srities ekspertai;
Aukštas klientų pasitenkinimo lygis.

Programos ir projektai su kuriais dirbame

Šiuo metu esame šių asociacijų nariai

Informacija teikiama
www.smpf.lt – naujienos, paraiškų kvietimai, kita
aktuali informacija
sportas@smpf.lt - susisiekti

Sporto rėmimo fondo lėšos
• 2019 metais - iki 13,6 mln. Eurų (plg., 2018 m. buvo
skirti 6,6 mln. eurų);
• 2021 metais – beveik 21 mln. Eurų;
• Ne mažiau kaip 10 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų
bus skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems
projektams.
• 4 straipsnis. Sporto sistema
– 1. Sporto sistema apima šias sritis:
• 1) fizinį aktyvumą;
• 2) aukšto meistriškumo sportą.

17 straipsnis. Sporto projektų
finansavimas
1. Šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos
valstybės biudžeto lėšos skirstomos per Sporto rėmimo
fondą ir skiriamos įgyvendinti sporto projektams,
susijusiems su:
1) sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu;
2) sporto renginių organizavimu ;
3) kvalifikacijos tobulinimu;
4) fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio
aktyvumo plėtrą;
5) esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu.

Sporto rėmimo fondo lėšų
paskirstymo proporcijos
LRV nutarimo projekte siūloma nustatyti šias Sporto rėmimo
fondo lėšų paskirstymo proporcijas sporto projektų rūšims:
1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo
plėtrą – 50 procentų;
2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 20 %;
3. sporto renginių organizavimui – 15 %;
4. esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 10 %;
5. kvalifikacijos tobulinimui – 5 %.
Ne mažiau kaip 10 procentų nurodytų proporcijų dalies skiriama
neįgaliųjų sporto plėtrai.

Administratoriai:
• Projektus, susijusius su esamų sporto bazių
plėtra, priežiūra ir remontu administruos viešoji
įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
(CPVA).
• Likusias veiklas administruos Švietimo mainų
paramos fondas (ŠMPF).

CPVA veiklos

ES bei kitų
tarptautinių institucijų
investicijų
administravimas

Viešojo bei privataus
sektoriaus (VPSP)
Kompetencijos centras
Metodinis pagalbos centras

Tarptautinio
bendradarbiavimo
programos ir projektai

CPVA administruojamų investicijų biudžetas
Europos Sąjungos
fondų investicijų
2014-2020 m.
programa
CPVA administruojamos
programos biudžetas:
3,331 mlrd. EUR

66 %

Ignalinos 2014-2020
m. programa
CPVA administruojamos
programos biudžetas:
817,64 mln. EUR

16 %

10 %

Europos
infrastruktūros
tinklų priemonė
CPVA administruojamos
programos biudžetas:
510,98 mln. EUR

2014-2020 m.
Vidaus saugumo
fondas

Lietuvos vystomojo
bendradarbiavimo
projektai

CPVA administruojamos
programos biudžetas:
223,84 mln. EUR

CPVA administruojamos
programos biudžetas:
0,8 mln. EUR

4%

2%

EEE ir Norvegijos
finansiniai
mechanizmai 20142021 m.
CPVA administruojamos
programos biudžetas:
83 mln. EUR

0,01%

4,97 mlrd. EUR

Tinkamumas
5. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš
ES ar EEE valstybių narių. Sutarties pasirašymo metu gavėjas
privalo turėti įsteigimo ar įregistravimo vietą LR.
10. Sporto projekto sąmata negali būti mažesnė kaip 3.000 Eur
(esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto atveju – 5.000
Eur) ir negali būti didesnė kaip 450.000 Eur.
14. Kvietimas finansavimui gauti skelbiamas ne vėliau nei
einamųjų metų IV ketvirtį.
17. Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto
nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų
nuo sporto projekto sąmatos.

Tinkamumas (2)
20. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti ne ilgesnis
nei 4 metai.
21. Sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta
ne daugiau kaip 10 procentų sporto projektui prašomų skirti
Sporto rėmimo fondo lėšų.
24. Vienas pareiškėjas vienai sporto projekto rūšiai gali teikti tik
vieną paraišką. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai
pačiai sporto projekto rūšiai kaip jungtinės veiklos grupės narys
ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris.

SPORTO PROJEKTŲ
VERTINIMAS
25. Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti pateiktų sporto projektų
vertinimą sudaro trys etapai:
25.1. paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo,
kurį atlieka atsakinga institucija vadovaudamasi šiuo Aprašu ir
atsakingos institucijos nustatyta tvarka;
25.2. paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo
vertinimo kriterijus, turinio vertinimo, kurio metu atliekamas ir
išlaidų pagrįstumo vertinimas. Atliekant šio etapo vertinimą,
atsakinga institucija gali pasitelkti atsakingos institucijos
darbuotojus ir (ar) jos pasirinktus ekspertus. Pabaigusi turinio
vertinimą, atsakinga institucija per 3 darbo dienas paraiškas ir jų
vertinimo išvadas teikia sporto projektų komisijai.
25.3. išvadų vertinimo, kurį atlieka komisija...

SPORTO PROJEKTŲ
VERTINIMAS (2)
36. Atliekant sporto projektų, susijusių su fizinio aktyvumo
veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą (17.4), turinio
vertinimą, prioritetas teikiamas sporto projektams, kuriais:
36.1. niekada nesimankštinantys asmenys įtraukiami į sporto
projektų veiklas;
36.2. skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas;
36.3. asmenys skatinami reguliariai sportuoti

SPORTO PROJEKTŲ
VERTINIMAS (3)
37. Paraiškų turinio vertinimas vykdomas pagal Apraše bei
atsakingos institucijos nustatytus vertinimo kriterijus bei
kvietime ir pagal atsakingos institucijos nustatytą, su ministerija
suderintą tvarką. Atsakingoji institucija kvietime nustatydama
vertinimo kriterijus, juos grupuoja ir svorius parenka
vadovaudamasi lentelėje nurodytomis taisyklėmis:
Vertinimo kriterijų grupė

Balai skirti vertinimo
grupei

Galima paklaida

I. Projekto aktualumas ir svarba
II. Projekto veiksmingumas, poveikis,
tęstinumas

30
30

± 5 balai
± 5 balai

III. Projekto finansinis ir ekonominis
pagrindimas

25

nuo 15 iki 30 balų

IV. Projekto valdymas
Bendras galimas balų skaičius

15
100

± 5 balai
50 (38 p.)

SPORTO PROJEKTŲ
VERTINIMAS (4)
42. Paraiškos turinio vertinimo etape, atliekant išlaidų pagrįstumo
vertinimą, nustatomas maksimalus Sporto fondo lėšų, reikalingų sporto
projektui įgyvendinti, dydis:
42.1. jeigu dalis sporto projekto išlaidų yra nepagrįsta, nėra akivaizdaus šių
išlaidų būtinumo sporto projekto veikloms įgyvendinti, atsakinga institucija
raštu pareiškėjo paprašo pagrįsti tokias išlaidas ir (arba) pasiūlo sumažinti
dalį sporto projekto išlaidų. Jei pareiškėjas per atsakingos institucijos
nustatytą ne trumpesnį nei 5 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 darbo dienų
terminą nepateikia prašomos informacijos arba jo pateikta informacija
nepagrindžia išlaidų būtinumo sporto projekto veiklai įgyvendinti,
nepagrįstos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.
43. Vertintojams įvertinus visas jiems pateiktas paraiškas, atsakinga
institucija sudaro paraiškų su vertinimo balais išvadas, kuriose pateikiami ir
motyvuoti vertinimo rezultatai, kartu su siūlymais dėl paraiškų finansavimo
ar nefinansavimo. Šios išvados teikiamos komisijai.

SPORTO PROJEKTŲ
VERTINIMAS (5)
25.3. išvadų vertinimo, kurį atlieka komisija:
25.3.1. pritardama išvadoms ir teikdama siūlymus atsakingai
institucijai dėl sporto projektų finansavimo;
25.3.2. nepritardama išvadoms ir teikdama motyvuotus siūlymus
atsakingai institucijai dėl sporto projektų finansavimo;
25.3.3. nustačiusi, kad atsakinga institucija paraiškų vertinimo
metu galimai nesivadovavo kvietime pareiškėjams numatytais
sporto projektų atrankos kriterijais, nurodydama tokio
sprendimo motyvus, prašo pakartotinai įvertinti konkrečias
paraiškas (pagal visus atrankos kriterijus arba jų dalį).
28. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo ir turinio
vertinimo kriterijai turi būti pateikti kartu su kvietimu.

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
43. Vertintojams įvertinus visas jiems pateiktas paraiškas, atsakinga
institucija sudaro paraiškų su vertinimo balais išvadas, kuriose pateikiami ir
motyvuoti vertinimo rezultatai, kartu su siūlymais dėl paraiškų finansavimo
ar nefinansavimo. Šios išvados teikiamos komisijai.
48. Atsakingos institucijos vadovas, gavęs komisijos siūlymą dėl sporto
projektų finansavimo ir (arba) prašymą dėl paraiškos (-ų) įvertinimo iš
naujo, priima sprendimą dėl lėšų skyrimo sporto projektams ir (arba)
paraiškų pakartotinio vertinimo. Atsakingos institucijos vadovas turi teisę
nesivadovauti komisijos siūlymu. Toks atsakingos institucijos vadovo
sprendimas turi būti motyvuotas.
50. Komisija, nesutikdama su atsakingos institucijos sprendimu dėl
sporto projektų finansavimo, šį sprendimą per 7 dienas gali skųsti
švietimo, mokslo ir sporto ministrui jo nustatyta tvarka. Švietimo, mokslo
ir sporto ministro priimtas sprendimas turi būti motyvuotas ir yra
galutinis.

Preliminarus planas
• Atsakinga institucija ir CPVA skelbia kvietimą teikti paraiškas;
• Paraiškų teikėjams numatoma 30 dienų paraiškų pateikimui;
• Paraiškų teikimo metu vyksta mokymai kaip rengti kokybiškas
paraiškas sporto projektams;
• Paraiškų administracinės atitikties ir turinio vertinimas trunka 60
dienų + laikotarpis, per kurį paraiškų teikėjai, paprašyti, tikslina
informaciją (5-10 d.);
• Sporto projektų komisija svarsto vertinimo rezultatus 30 dienų;
• Galimas pakartotinis pervertimas Komisijos siūlymu iki 30 dienų;
• Priimamas sprendimas dėl finansavimo ir informuojami paraiškų
teikėjai per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo;
• Išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis nuo 2019-01-01.

