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
1
priedas

2019 METAIS
SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMO SPORTO
PROJEKTO PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES
TINKAMUMO VERTINIMO LENTELĖ

Paraiškos registracijos numeris
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projekto pradžios data
Projekto pabaigos data
Projekto trukmė (mėnesiais)
Projekto paraiškos pateikimo data ir laikas
Sporto projektų tinkamumo vertinimo kriterijai
1

Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto paraiškų
teikimo termino pabaigos

2 Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu
3 Paraiška užpildyta lietuvių kalba
4 Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys
5

Pateikta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pasirašyta paraiškos deklaracija

6 Paraiška pateikta kvietime nustatyta forma
7

Pridėta nustatytos formos užpildyta projekto
sąmata

8

Prašoma finansuoti projekto suma yra ne mažesnė
nei 3000 EUR ir ne didesnė nei 450 000 EUR

9

Užtikrintas ne mažesnis nei 7 procentų nuosavas
indėlis

TAIP

NE

Paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo pradžia
ne ankstesnė negu 2019-01-01 ir projekto
10
įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2022-12-31
(taikoma 2019 m. kvietimui teikti paraiškas)
Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba
11 dalyvauja tik vienoje partnerystėje vienoje
projektų srityje
Pateiktas įgaliojimas, jei paraiškos deklaracija
12
pasirašyta įgalioto asmens
Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija,
jeigu paraišką teikia užsienyje registruotas
juridinis asmuo, atitinkamą išrašą iš toje valstybėje
13
išduoto atitinkamo dokumento su vertimu į lietuvių
kalbą (vertimas turi būti patvirtintas pareiškėjo
vadovo arba jo įgalioto asmens parašu)
Jei paraiška teikiama su partneriu, pateikta
14 bendradarbiavimo sutartis ar kitas teisinis
pagrindas

Jei paraiška neatitinka bent vieno kriterijaus nuo 1 iki 11, ji pripažįstama netinkama ir toliau
nevertinama. Jei paraiška neatitinka 12-14 kriterijų, pareiškėjui suteikiamas terminas (iki 10 d. d.)
trūkumams pašalinti. Trūkumų nepašalinus iki nurodyto termino paraiška pripažįstama netinkama ir
toliau nevertinama.
.

Paraiška tinkama:

_______________________
Data

TAIP
NE
REIKALAUJA PATIKSLINIMO

__________________________________
Vertintojo vardas ir pavardė, parašas

kvietimo teikti paraiškas sporto
ndo lėšoms gauti sporto projektų,
io aktyvumo veikloms,
oms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto
us ir įrangos įsigijimui, sporto
ganizavimui ir kvalifikacijos
i
1

stama netinkama ir toliau
eikiamas terminas (iki 10 d. d.)
raiška pripažįstama netinkama ir

EIKALAUJA PATIKSLINIMO

_____________________
rdas ir pavardė, parašas

