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Šiame tyrime pateikiama autoriaus (-ių) informacija ir nuomonės, kurios 

nebūtinai atitinka oficialią Komisijos ir (arba) Švietimo, garso ir vaizdo bei 
kultūros vykdomosios įstaigos (angl. EACEA) nuomonę. Komisija ir (arba) 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga neužtikrina šiame tyrime 

pateikiamų duomenų tikslumo. Nei Komisija, nei Švietimo, garso ir vaizdo bei 
kultūros vykdomoji įstaiga, nei joks Komisijos ir (arba) Švietimo, garso ir vaizdo 

bei kultūros vykdomosios įstaigos vardu veikiantis asmuo negali būti laikomas 
atsakingu už galimą naudojimąsi šiame tyrime pateikiama informacija. 
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1. Įvadas 
 
Žmonės sportuoja ir užsiima fizine veikla dėl įvairių priežasčių, įskaitant paprasčiausią 

mėgavimąsi šia veikla, siekiant didinti ištvermę, gerinti sveikatą ir gerai jaustis. 
Skatinti sportuoti, norint padėti žmonėms pasiekti šiuos tikslus, yra svarbu savaime, 

tačiau, be tiesioginės asmeninės naudos, yra ir kitų priežasčių skatinti sportą ir fizinį 
aktyvumą.  

 
Šiuolaikinėje ekonomikoje sportas daro tiesioginį teigiamą poveikį ekonominei veiklai: 

juo galima naudotis kaip priemone dar įvairesnei verslo ir socialinei veiklai plėtoti, be 

to, sportas turi daug privalumų, nes padeda skatinti daug įvairių asmenų ir grupių. 
Trumpai tariant, sportas ir fizinis aktyvumas gali daryti labai didelį ekonominį ir 

socialinį poveikį, ypač vietos ar regionų lygmeniu. 
 

Yra keletas informacijos apie pagalbą, Europos lygmeniu teikiamą sporto srities 
intervenciniams veiksmams plėtoti, šaltinių. Šiuose leidiniuose, kuriuose taip pat 

pateikiama nemažai patikimų rekomendacijų, paprastai nagrinėjama daug įvairių 
teikiamos paramos klausimų. Šie leidiniai yra: 

 

Europos olimpinių komitetų ES biuro paskelbtas leidinys „Sporto finansavimas 
Europos Sąjungoje“ ir  

 
anglų ir prancūzų kalbomis parengtas „Turizmo sektoriaus finansavimo ES 

lėšomis vadovas“, kuris pirmiausia skirtas turizmo sektoriui, tačiau jame taip pat 
pateikiama daug sporto sektoriui svarbios informacijos.  

 
Naudingos informacijos taip pat galima rasti nacionaliniu lygmeniu. Pavyzdžiui, 

Prancūzijos Miesto reikalų, jaunimo ir sporto ministerija neseniai paskelbė sporto 

veiklos finansavimo šaltinių vadovą, į kurį įtraukti ir ESI fondai, ir programa 
„Erasmus+“. Jo pavadinimas yra: 

 
„Guide des financements européens pour le sport“. 

 
Vokietijos olimpinis komitetas (vok. DOSB) ankstesniu laikotarpiu taip pat yra 

paskelbęs informacijos apie iš struktūrinių fondų teikiamą paramą sporto projektams, 
kuri tebėra aktuali ir dabar:  

 

„Sportstättenförderung durch die EU“. 
 

Be to, galima naudotis Komisijos parengtomis bendromis rekomendacijomis „Gairės, 
skirtos Europos struktūrinių ir investicijų fondų bei susijusių ES priemonių 

paramos gavėjams“. 
 

Vis dėlto šiose praktinėse rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama 
klausimams, kaip gauti paramą sporto ir fizinio aktyvumo projektams, kuriais 

siekiama daryti ekonominį ir socialinį poveikį pasitelkiant Europos 

struktūrinius ir investicijų fondus. 
 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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Todėl jose daugiausia dėmesio skiriama sporto projektams, kuriems parama teikiama 

iš: 
 

 Europos regioninės plėtros fondo (ERPF),  

 Europos socialinio fondo (ESF),  

 Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP),  

 Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). 

 

1.1 Kas gali naudotis šiuo vadovu  

 

Šios rekomendacijos skirtos asmenims arba dažniau organizacijoms, besidominčioms 
galimybėmis plėtoti sporto veiklą, kuri, jų manymu, gali daryti teigiamą poveikį jų 

bendruomenei, miestui, regionui ar netgi visai šaliai. Tai gali būti sporto organizacijos 
ar federacijos arba sporto srities įmonės ir klubai, taip pat nacionalinės, regionų ar 

vietos valdžios institucijos, tačiau šios rekomendacijos taip pat gali būti aktualios 

savanoriškoms, mokymo ir su ekonomine plėtra susijusių profesinių interesų 
turinčioms organizacijoms. 

 
Iš pradžių šiose rekomendacijose bus kalbama apie dabartiniu programavimo 

laikotarpiu, t. y. 2014–2020 m., įgyvendinamus projektus. Ilgalaikės perspektyvos 
pateikiamos paskutiniame skyriuje.  

1.2 Kaip naudotis šiuo vadovu  

 
Bet kuris asmuo, norintis parengti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis 

remiamą projektą, turi nusiteikti, kad šis procesas bus šiek tiek sudėtingas, ypač, 
jeigu norima parengti sėkmingą projektą.  

 

Siekiant užtikrinti, kad šiomis rekomendacijomis besinaudojantys asmenys nepaklystų 
informacijos sraute, pirmojoje šio dokumento dalyje apžvelgiami pagrindiniai projekto 

rengimo proceso etapai, o tam tikri būtini aspektai aptariami vėliau. Todėl, kol 
susidarys gana išsamus vaizdas, du kartus pasitelkiamas pakartojimų metodas. Pirmą 

kartą jis padės nustatyti 10 pagrindinių sėkmingo projekto parengimo dabartiniu 
laikotarpiu etapų. Antrą kartą šis metodas bus taikomas nagrinėjant išsamesnes 

pastabas, į kurias reikia atsižvelgti, ir konkrečios informacijos, su kuria reikia 
susipažinti, šaltinius.  

 

Paskutiniame skyriuje bus svarstoma, kaip užtikrinti, kad su sportu susijusiai veiklai 
būtų suteikiama daugiau svarbos ilguoju laikotarpiu, t. y. kitais programavimo 

laikotarpiais.  
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2. 10 sėkmingo projekto parengimo etapų 

2.1 1 etapas. Tikėjimas, kad sportas gali pakeisti padėtį 

 

Pirmasis etapas – reikia būti įsitikinusiam, kad sportas gali iš tikrųjų pakeisti padėtį ir 
kad jam būdingi ypatumai, dėl kurių sportas tampa naudinga priemone tikrai 

ekonominei ir socialinei plėtrai užtikrinti.  

 
Pagrindinėje šio tyrimo ataskaitoje pateikiama daug įrodymų, kaip sportas gali padėti 

pakeisti padėtį, tačiau apskritai taip pat reikia nepamiršti toliau išvardytų dalykų. 
 

 Sportas padeda tiesiogiai skatinti verslo veiklą – nuo didžiulių futbolo įmonių iki 
vietos sporto klubų ir sporto salių.  

 Sportinei veiklai reikalingas žmogaus įnašas, todėl sportas yra gera darbo vietų 
kūrimo vietos lygmeniu priemonė ne tik dėl pačios veiklos, bet ir dėl įrenginių 

statybos bei techninės priežiūros. Trumpai tariant, sportas užimtumo srityje daro 

didelį didinamąjį poveikį.  

 Sportas, kaip pagrindinė patirties ekonomikos sudedamoji dalis, padeda sėkmingai 

pritraukti talentus ir skatinti naujas bei naujoviškas patirties formas: nuo naujų 
sporto šakų iki naujų veiklos rezultatų vertinimo ir stebėsenos būdų.  

 Sportas labai padeda kurti turinį IRT plėtrai ir, visų pirma naudojantis veiklos 
rezultatų stebėsenos sistemomis, atlieka vis svarbesnį vaidmenį IRT taikomųjų 

programų srityje. 

 Sporto renginiai ir veikla gali ne tik daryti didelį tiesioginį poveikį vietos 

ekonomikai, bet ir suteikti išskirtinių įvairių gaminių – nuo konkrečių produktų iki 

užsienio investicijų – rinkodaros ir reklamos galimybių. 

 Sportas įvairiais ryšiais susijęs su kita ekonomine veikla, visų pirma – turizmu, ir 

gali būti svarbi platesnės plėtros strategijos dalis. 

 Sportas ir fizinis aktyvumas gali padėti greitinti mąstymą ir didinti fizinę ištvermę, 

o šie du privalumai gali daryti teigiamą poveikį našumui ir galimybėms įsidarbinti, 
taigi ir didinti vyresnių žmonių aktyvumą bei gerinti jų sveikatą. 

 Sportas – gera žmonių skatinimo ir gerovės bei socialinės sanglaudos propagavimo 
priemonė. 

 Sportas itin padeda palaikyti ryšius su atskirtomis visuomenės grupėmis ir ugdyti 

pagrindinius universalius gebėjimus, taip pat suteikti daugiau galimybių įsidarbinti. 

 Didesnis fizinis aktyvumas gali būti paskata rečiau naudotis anglies dioksidą 

išskiriančiomis transporto priemonėmis ir daryti kitokį teigiamą poveikį aplinkai. 

 

Visų pirma sporto organizacijos, bet taip pat sporto sektoriaus įmonės, net jeigu jos ir 
neketina rengti konkrečių ESI fondų lėšomis finansuojamų projektų, gali tapti 

sumanymo suteikti sportui svarbesnį ekonominį ir socialinį vaidmenį šalininkėmis. 

2.1.1 Svarstytini klausimai  

 

 Kurie jūsų organizacijos ypatumai daro ekonominį ir socialinį poveikį? 

 Kurie iš pirmiau išvardytų sporto ypatumų būdingi jūsų organizacijai? 
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2.2 2 etapas. Organizacijos pranašumų ir galimybių peržiūra 

 
Šiuo etapu taip pat reikia išsamiau išnagrinėti iš pradžių apsvarstytą galimą 

organizacijos indėlį pasitelkiant sportą ir fizinį aktyvumą ir jį palyginti su esamomis 
galimybėmis. 

 

Atminkite, kad įgyvendinant projektus galima dalyvauti įvairiais lygmenimis. 
 

 Pagal kai kurias veiksmų programos paprogrames dotacijos įmonėms ir kitoms 
organizacijoms skiriamos moksliniams tyrimams atlikti, jų naudojimuisi IRT gerinti 

arba aplinkosauginiam veiksmingumui didinti. Dalyvaujant tokiose programose 
taikomos gana paprastos procedūros, ir sporto sektoriaus įmonės bei klubai gali 

jomis pasinaudoti. 

 Be to, sporto arba savanoriškos organizacijos neretai gali kreiptis dėl gana 

nedidelių dotacijų ESF veiksmų programų lėšomis finansuojamiems projektams 

rengti. 

 Kita parama gali būti netiesioginė, pavyzdžiui, konsultavimo paslaugų teikimas 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). 

 Be to, gali atsirasti galimybių prisidėti prie atitinkamų grupių ar kitų didesnio 

masto projektų, kuriems reikalingas vietos įmonių ir organizacijų indėlis. 

 

Vis dėlto dabartiniu laikotarpiu esama tendencijos skirti mažiau individualių dotacijų ir 
paramą nukreipti didesnį poveikį darantiems projektams. Todėl apsvarstykite, ar jūsų 

organizacija negalėtų prisidėti prie platesnio užmojo projekto. 

 
Visų pirma apsvarstykite, ar bendradarbiaudami su kitomis organizacijomis, 

pavyzdžiui, vietos valdžios institucijomis arba savanoriškomis organizacijomis, 
negalėtumėte lengviau pasiekti tikslo daryti tokį didesnį poveikį. Tokio pobūdžio 

bendradarbiavimas vertinamas palankiai. 

2.2.1 Svarstytini klausimai  

 

 Kokio lygio dalyvavimas įgyvendinant ESI fondų lėšomis finansuojamus projektus 

būtų tinkamas jūsų organizacijai? 

 Kokiu mastu sumanymas parengti ESI fondų lėšomis finansuojamą projektą 
atitinka strateginius jūsų organizacijos tikslus? 

 Ar jūsų organizacija turi išteklių ir ar gali įsipareigoti parengti projektą?  

 Ar jūsų organizacija pajėgtų parengti ir pateikti pasiūlymą ir vėliau įgyvendinti 

projektą?  Ar jums šiuo klausimu reikalinga išorės pagalba?  

 Ar jūsų organizacija pasirengusi rengiant projektą bendradarbiauti su vietos arba, 

galbūt, visos Europos partneriais? 
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2.3 3 etapas. Projekto idėjos suformulavimas  

 
Atsižvelgiant į bendrąją ESI fondų politiką, santykinius jūsų organizacijos pranašumus 

ir kryptį, kuria siekiama daryti pažangą, naudinga suformuluoti keletą pradinių idėjų, 
kurios galėtų tapti jūsų projekto pagrindu.  

 

Formuluojant šias idėjas galbūt reikėtų atsižvelgti į atliekant šį tyrimą nustatytus 
sporto srities iniciatyvų bendruosius tikslus ir sporto srities intervencinių 

veiksmų kategorijas (daugiau informacijos pateikiama 3 skyriuje). Sporto srities 
intervencinių veiksmų kategorijomis visų pirma nustatomos poveikio, kurį gali daryti 

sporto ir fizinio aktyvumo projektai, rūšys. Tai gali padėti ne tik nustatyti pagrindinį 
galimo projekto tikslą, bet ir atrasti papildomų sričių, kuriose intervenciniai veiksmai 

tuo pat metu gali daryti keleriopą teigiamą poveikį. 
 

Pagrindinėje tyrimo ataskaitoje išdėstyti gerosios patirties pavyzdžiai ir kiti įvairūs 

projektai galėtų suteikti įkvėpimo.  
 

Nustačius bendrą projekto koncepciją, jau būtų naudinga pradėti formuluoti 
konkretesnius jo tikslus ir svarstyti, kaip šiuos tikslus būtų galima pasiekti, kokius 

subjektus reikėtų įtraukti į projektą ir kaip jis būtų valdomas, taip pat kuriuo 
laikotarpiu ir kaip būtų stebimas projekto įgyvendinimas. Galiausiai svarbu aiškiai 

apibrėžti numatomus rezultatus, taip pat rezultatų, kuriuos reikia pasiekti, bei 
poveikio, kurį siekiama daryti, pobūdį. 

2.3.1 Svarstytini klausimai  

 

 Kokį projektą, remiantis jūsų organizacijos pranašumais, būtų tinkamiausia pradėti 

įgyvendinti? 

 Ar šie tikslai atitinka bendrąją dabartinio laikotarpio ESI fondų politiką? 

 Peržiūrėkite sporto srities intervencinių veiksmų kategorijas, kad galėtumėte 
aiškiau išdėstyti idėjas ar įtraukti papildomų sričių. 

 Apsvarstykite, gal projekto tikslus būtų galima veiksmingiau pasiekti 
bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis.  

 Paklauskite savęs, kokia yra konkretesnė jūsų idėjų reikšmė: kokius tikslus 

išsikėlėte, kaip projektas būtų įgyvendinamas ir kiek laiko truktų jo įgyvendinimas, 
kokius subjektus reikėtų įtraukti, kokių tikslų tikitės pasiekti? 

 

2.4 4 etapas.  Esamos padėties nustatymas 

 

Projekto idėjas reikia patikrinti, jas palyginant su atitinkamiems finansavimo 
šaltiniams nustatytais tikslais, ir galbūt pakeisti. Atminkite, kad tikslus didžiosios 

dalies paramos iš ESI fondų pobūdis apibrėžiamas nacionaliniu arba regionų lygmeniu.  
 

Pirma, reikia apsvarstyti daug įvairių galimybių. Apie kokį projektą galvojate? Ar tai – 
regioninės plėtros projektas, o gal jis susijęs su užimtumo ir socialiniais klausimais? 

Gal būtų tikslinga kreiptis dėl paramos iš EŽŪFKP arba EJRŽF, jeigu esate įsikūrę 

kaimo vietovėje arba pakrantės regione? 
 

Atminkite, kad kai kurie finansavimo šaltiniai iš dalies sutampa, todėl sistemoje 
numatyta šiek tiek lankstumo.  

 
Tuomet jums tikriausiai reikės išnagrinėti atitinkamas veiklos programas. 
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Jums aktualias veiklos programas lems tokie veiksniai kaip šalis, kurioje esate įsikūrę, 

ir tai, ar veiklą vykdote nacionaliniu, ar regionų lygmeniu. 
 

Kitame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip nustatyti atitinkamas veiklos 
programas. 

 
Nustačius aktualias veiklos programas, būtų labai naudinga perskaityti atitinkamus 

dokumentus. Juose rasite informacijos apie tai, kokius tikslus valdžios institucijos 
stengiasi pasiekti jūsų vietovėje, kuris iš ES prioritetų išskiriamas kaip svarbiausias ir 

kaip atitinkama programa bus įgyvendinama; be to, sužinosite daug dalykų apie vietos 

sąlygas. 
 

Skaitydami veiklos programos dokumentus, išsiaiškinsite, ar jūsų idėja galėtų būti 
naudinga, kokiu mastu ją reikės pritaikyti ir ar jums reikės grįžti prie idėjos 

formulavimo etapo. 
 

Kitais atvejais galėtų būti tikslinga išnagrinėti Komisijos koordinuojamas, tačiau taip 
pat neretai tam tikrose vietovėse įgyvendinamas Europos teritorinio bendradarbiavimo 

programas, pavyzdžiui, INTERREG. Ir tokiu atveju bus būtina suderinti tam tikrus 

aspektus.  

2.4.1 Svarstytini klausimai  

 

 Ar jūsų projekto idėjos labiau susijusios su regionine plėtra, ar su socialiniu fondu? 

Esate įsikūrę kaimo vietovėje, o galbūt pakrantės regione?  

 Galbūt jums tiktų Komisijos tiesiogiai koordinuojamų Europos teritorinio 

bendradarbiavimo programų paprogramės?  

 Šiuo etapu taip pat reikia išnagrinėti keletą galimybių. 

 Nustatykite savo padėčiai aktualius dokumentus (žr. kitą skyrių). 

 

2.5 5 etapas. Atitinkamo programavimo ciklo etapo nustatymas 

 
Atminkite, kad programos įgyvendinamos cikliškai ir kad pagrindinės galimybės 

atsiranda įvairiais šio ciklo etapais.  

 
Dabartinis programavimo laikotarpis apima 2014–2020 m. Šiuo etapu, t. y. 2016 m., 

iš esmės jau susitarta dėl pagrindinių nacionaliniu ir regionų lygmenimis įgyvendinamų 
programų ir kai kurios vadovaujančiosios institucijos jau pradėjo skelbti kvietimus 

teikti paraiškas.  
 

Kai kurie kvietimai tebegalioja, be to, neretai bus skelbiama papildomų kvietimų teikti 
paraiškas, kurių galutiniai terminai baigsis vėlesniais šio ciklo etapais. 

 

Vis dėlto svarbu nustatyti, kada galima teikti pasiūlymus. 

2.5.1 Svarstytini klausimai  

 

 Kuris programų įgyvendinimo etapas svarbus būtent jums? 

 Kokios yra svarbiausios kvietimų skelbimo datos ir paraiškų teikimo pagal šiuos 
kvietimus galutiniai terminai? 

 Kokių galimybių atsiras vėlesniais šio ciklo etapais? 
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2.6 6 etapas. Konsultavimasis su subjektais, galinčiais patarti 

projekto rengimo klausimais 

 
Įvairiais lygmenimis galima rasti daug įvairių patarimų (nurodyta kitame skyriuje). 

Tikimasi, kad Veiksmų sporto srityje tinklas (angl. Sport Action Network) aktyviai 
padės rengti sporto srities pasiūlymus.  

 
Vis dėlto svarbu pasikonsultuoti su subjektais (jeigu tai įmanoma), kurie valdo 

atitinkamą veiksmų programą arba kitą programą, pagal kurią norite pateikti 

pasiūlymą. Šie subjektai paaiškins, ar jūsų idėjos gali būti remiamos tos programos 
lėšomis, taip pat galbūt pasiūlys alternatyvių metodų ar atkreips dėmesį į aspektus, į 

kuriuos turite atsižvelgti. 
 

Daug vadovaujančiųjų institucijų mielai aptaria idėjas arba teikia konsultacijas 
ankstyvaisiais pasiūlymo rengimo etapais, tačiau tokiai pagalbai taikomi aiškūs 

apribojimai, kai kvietimas teikti paraiškas jau paskelbtas. 
 

Taip pat atminkite, kad veiksmų programų valdymo užduotys neretai pavedamos 

kitoms organizacijoms. Atitinkamos veiklos programos dokumentuose rasite 
informacijos apie programos valdymo aspektus ir jos valdymo procese dalyvaujančias 

organizacijas. Jums gali prireikti, užuot tiesiogiai kreipusis į vadovaujančiąją 
instituciją, pasikonsultuoti su šiomis kitomis organizacijomis. 

 
Be to, dažnai naudinga kreiptis į kitas vietos ir nacionaliniu lygmeniu veikiančias 

organizacijas, kurios gali būti susijusios su jūsų svarstoma sritimi. Šioje srityje neretai 
gali padėti regioninės plėtros ar miesto valdžios institucijos, taip pat verslo paramos 

organizacijos, pavyzdžiui, prekybos rūmai. Jos taip pat gali tapti partnerėmis, ypač kai 

įgyvendinami pažangiosios specializacijos ir miestų plėtros, taip pat kitų didelės 
svarbos strategijų projektai.  

2.6.1 Svarstytini klausimai  

 

 Nustatykite, kurios organizacijos yra tinkamiausios jūsų projekto idėjoms aptarti. 

 Nustatykite atitinkamus šių organizacijų pareigūnus ir susitarkite su jais (susitikti 

ir) pasikalbėti.  

 Apsvarstykite, su kuriomis kitomis organizacijomis gali būti būtina arba naudinga 

bendradarbiauti ir aptarkite su jomis savo idėjas. 

 

2.7 7 etapas. Pasiūlymo rengimo pradžia  

 
Nustatę svarstomo projekto galimybes ir numatę įgyvendinamą veiklos planą, 

pradėkite svarstyti, kaip rengsite savo pasiūlymą. Būtų geriau nelaukti, kol bus 

paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. 
 

Tolesniuose 3.7 ir 3.8 skyriuose atkreipiamas dėmesys į keletą aspektų, į kuriuos 
galbūt norėsite atsižvelgti, ir nurodomi su jais susijusios informacijos šaltiniai. 

 
Savo organizacijoje sudarykite už pasiūlymo rengimą atsakingą grupę. 

Užmegzkite ryšius su galimais partneriais ir pateikite jiems aiškų siūlomo 
bendradarbiavimo pasiūlymą. 

 

Pasistenkite gauti kitų (ankstesnių) kvietimų teikti paraiškas ir pasiūlymų kopijas, kad 
pamatytumėte, kokie subjektai dalyvauja tokiuose procesuose.  
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Pasistenkite pasikonsultuoti su kitais subjektais, kurie turi patirties pasiūlymų teikimo 

srityje, pavyzdžiui, vietos universitetu, ir paprašykite jų pagalbos. 

2.7.1 Svarstytini klausimai  

 
 Kas bus atsakingas už pasiūlymo rengimą? 

 Kokiems partneriams siūlote bendradarbiauti? 

 Pasistenkite suprasti su pasiūlymo rengimu susijusius aspektus: ką teikiant 

pasiūlymą reikia pasakyti, kokia turi būti pasiūlymo struktūra ir t. t. (galbūt 
išnagrinėjant ankstesnius kvietimus teikti paraiškas ir pasiūlymus). 

 Kiek pagalbos jums prireiks ir kas ją turi suteikti? 

 

2.8 8 etapas. Pasiūlymo rengimas ir teikimas 

 
Kai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas, atidžiai jį perskaitykite ir ypač atkreipkite 

dėmesį į tai, ko šiame kvietime prašoma.  

 
Įsitikinkite, kad atitinkate visus pagrindinius tame kvietime teikti paraiškas nustatytus 

reikalavimus. Visų pirma atkreipkite dėmesį į tai, kokių tikslų šiuo kvietimu siekiama, 
ir užtikrinkite, kad siūlomas projektas padėtų juos pasiekti. 

 
Skirkite pakankamai laiko pasiūlymui parengti, taip pat jam peržiūrėti ir atitinkamiems 

aspektams patobulinti. 
 

Parenkite pasiūlymo pateikimo planą, kad būtų laikomasi pasiūlymo formato 

reikalavimų ir galutinio termino. Pavyzdžiui, užtikrinkite, kad visi organizacijos teisiniai 
atstovai galėtų pasirašyti reikiamus dokumentus. 

2.8.1 Svarstytini klausimai  

 

 Pasiūlymo rengimas turi būti suplanuotas ir griežtai apibrėžtas procesas, nustatant 
vidaus galutinius terminus ir skiriant pakankamai laiko pasiūlymui oficialiai 

parengti prieš pasibaigiant galutiniam kvietimo teikti paraiškas terminui.  

 Ar pasiūlymas kiek įmanoma tiesiogiai atitinka kvietimo teikti paraiškas 

reikalavimus?  

 

2.9 9 etapas. Projekto įgyvendinimas  

 

Patvirtintas pasiūlymas jūsų organizacijai tikriausiai darys tam tikrą teigiamą poveikį. 
Tokiam poveikiui reikėtų skirti dėmesio iš karto, kai tik sužinosite, kad jūsų pasiūlymas 

patvirtintas.  
 

Projekto įgyvendinimo sudėtingumo lygis priklausys nuo jūsų pasiūlytų idėjų, tačiau 
visais atvejais bus svarbu stebėti pagrindinius tikslus ir daromą pažangą. 

 
Esama tam tikrų taisyklių, kurias reikia taikyti projekto įgyvendinimo etapu, visų 

pirma susijusių su finansuoti tinkamomis išlaidomis ir atskaitomybės reikalavimais. 

Svarbu laikytis šių taisyklių. 
 

Tikriausiai pamatysite, kad įgyvendinant projektą atsiras naujų galimo sporto įnašo į 
ekonominę ir socialinę plėtrą perspektyvų.  
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2.9.1 Svarstytini klausimai  

 

 Patikslinkite savo organizacijos grupės atsakomybės ribas – patvirtinus pasiūlymą, 

neretai prireikia apsvarstyti tam tikrus klausimus ir suplanuoti tam tikrus aspektus. 

 Įsitikinkite, kad susipažinote su oficialiomis taisyklėmis, kurios taikomos vykdant 

sutartį. 

 Stebėkite pagrindinius projekto tikslus, tačiau taip pat neatsiribokite nuo naujų 

idėjų ir metodų. 
 

2.10 10 etapas. Projekto vertinimas ir ataskaitų teikimas  

 
Įgyvendinant projektą svarbu pagalvoti apie jo išliekamąją vertę.  

 
Viena vertus, reikia užtikrinti, kad padaryta pažanga būtų teisingai įvertinta ir, jeigu 

tai įmanoma, išmatuota taikant atitinkamus rodiklius. Oficialūs vertinimai gali 

palengvinti šį procesą.  
 

Kita vertus, labai svarbu užtikrinti projektų intervencinių veiksmų tęstinumą ir didinti 
sporto ir regioninės plėtros sričių suinteresuotųjų subjektų informuotumą apie 

padarytą pažangą. 
 

Šiuo etapu tam tikra prasme svarbu aktyviai įsitraukti į ataskaitų teikimo procesus. 
Taip pat svarbu kitais mažiau oficialiais būdais didinti projektų ir jų laimėjimų 

matomumą, taip pat padėti gilinti tiek sporto, tiek regioninės plėtros bendruomenių 

žinias ir kaupti jų patirtį.   
 

Taigi atkreipkite dėmesį į savo laimėjimus.  

2.10.1   Svarstytini klausimai  

 

 Kaip užtikrinsite savo laimėjimų žinomumą nacionalinėje ir regioninėje bei sporto 

bendruomenėse? 

 Ar galite įgytomis žiniomis ir patirtimi pasidalyti su kitais?  

 

 



 

 Praktinės rekomendacijos dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) lėšomis finansuojamų 

sporto ir fizinio aktyvumo projektų rengimo 

2016 m. liepos mėn.   10 

3. Išsami informacija 
 
Reikia tikėtis, kad dešimt ankstesniame skyriuje išdėstytų etapų padės ESI fondų 

lėšomis finansuojamų sporto ir fizinio aktyvumo projektų rengimu besidomintiems 
asmenims susidaryti bendrą vaizdą apie atitinkamus procesus ir suprasti, ką reikia 

nuveikti. 
 

Vis dėlto ankstesniame skyriuje tam tikri klausimai sąmoningai apžvelgti tik 
prabėgomis. Šiame skyriuje siekiama ištaisyti šį trūkumą ir pateikti rekomendacijų 

apie tai, kaip gauti išsamią informaciją, kurią būtina turėti norint parengti sėkmingus 

projektus. Šis skyrius suskirstytas į keletą poskyrių, kad būtų galima greitai susidaryti 
bendrą vaizdą apie dalykus, kuriuos reikia išsiaiškinti. Jame taip pat pateikiama 

nuorodų į pagrindinius informacijos šaltinius. 
 

Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad nebūtina perskaityti visos šiame skyriuje nurodytos 
informacijos. Nemažą dalį šios informacijos galima laikyti papildoma informacija, kuri 

gali būti naudinga siekiant išsamiau išsiaiškinti įvairius ES finansavimo aspektus 
tuomet, kai jau gerai suprantami pagrindiniai visos sistemos veikimo principai.  

 

Greičiausiai visų pirma bus naudingiausi 3.1, 3.4, 3.5 ir 3.9 skyriai. 

3.1 Naudingi vadovai  

 
Verta dar kartą atkreipti dėmesį į toliau išvardytus dokumentus. 

 

Europos olimpinių komitetų ES biuro paskelbtas leidinys „Sporto finansavimas 
Europos Sąjungoje“.  

 
Anglų ir prancūzų kalbomis parengtas „Turizmo sektoriaus finansavimo ES 

lėšomis vadovas“, kuris pirmiausia skirtas turizmo sektoriui, tačiau jame taip pat 
pateikiama daug sporto sektoriui svarbios informacijos.  

 
Naudingos informacijos taip pat galima rasti nacionaliniu lygmeniu. Pavyzdžiui, 

Prancūzijos Miesto reikalų, jaunimo ir sporto ministerija neseniai paskelbė sporto 

veiklos finansavimo šaltinių vadovą, į kurį įtraukti ir ESI fondai, ir programa 
„Erasmus+“. Jo pavadinimas yra: 

 
„Guide des financements européens pour le sport“. 

 
Vokietijos olimpinis komitetas (vok. DOSB) ankstesniu laikotarpiu taip pat yra 

paskelbęs informacijos apie iš struktūrinių fondų teikiamą paramą sporto projektams, 
kuri tebėra aktuali ir dabar:  

 

„Sportstättenförderung durch die EU“. 
 

Taip pat galima naudotis Komisijos parengtomis bendrosiomis gairėmis „Gairės, 
skirtos Europos struktūrinių ir investicijų fondų bei susijusių ES priemonių 

paramos gavėjams“. 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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3.2 ES politikos pagrindas 

 
3.2.1 Sporto politika  

 
Pastarojo meto ES sporto politikos pokyčių apžvalgą ir informaciją apie tam tikrų 

ekspertų grupių, sudarytų pagal 2014–2017 m. ES darbo planą sporto srityje, atliktą 

darbą galima rasti pagrindinėje tyrimo „Sporto įnašas į regioninę plėtrą pasitelkiant 
struktūrinius fondus“ ataskaitoje. 

 
Galima apsilankyti sporto reikalams skirtoje Europos Komisijos interneto svetainėje, 

kurioje pateikiama informacija apie politikos pokyčius ir apibūdinami pastarojo meto 
veiksmai: 

 
http://ec.europa.eu/sport/  

 

ir http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm.  
 

Su diskusijos apie naujausius pokyčius įžvalgomis galima susipažinti interneto 
svetainėje, kurioje pateikiami 2016 m. Europos sporto forumo rezultatai, adresu 

 
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm.  

 
ES sporto politikos vadovą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis taip pat galima rasti 

Europos olimpinio komiteto ES biuro interneto svetainėje   

 
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy.  

3.2.2 Europos struktūriniai ir investicijų fondai 

 

Informacija apie naujausius pokyčius, susijusius su Europos struktūriniais ir investicijų 
fondais (ESI fondais), pateikiama pagrindinėje tyrimo „Sporto įnašas į regioninę plėtrą 

pasitelkiant struktūrinius fondus“ ataskaitoje. 
 

Europos struktūrinių ir investicijų fondų plėtojimo apžvalgą, informaciją apie diskusijas 

su valstybėmis narėmis, teisėkūros procedūra priimtus aktus, kuriais sukuriami įvairūs 
dabartinio finansavimo laikotarpio fondai, ir daug nuorodų į kitą naudingą aiškinamąją 

informaciją galima rasti  
 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_lt.htm.  

3.3 Pagrindiniai finansavimo šaltiniai 

 

Pagrindinę informaciją apie skiriamas lėšas ir jų paskirstymo principus žr. 
 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/.  
 

Pagrindinis informacijos šaltinis, kuriame išaiškinama daug ESI fondų ir visų 

pirma regioninių fondų aspektų, yra interneto svetainė 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/what/investment-policy/. 
 

Ši interneto svetainė tikriausiai yra viena bendra naudingiausia šios srities 
priemonė; tolesniuose šio dokumento skyriuose bus pateikiama nuorodų į 

įvairias jos dalis.  
  

http://ec.europa.eu/sport/
http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_lt.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/what/investment-policy/
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Europos socialinio fondo interneto svetainė: 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=lt.   

 
Šiose dviejose interneto svetainėse informacija pateikiama visomis 

pagrindinėmis ES kalbomis. 
 

Pradinę informaciją apie bendrąją dabartinio laikotarpio EŽŪFKP politiką galima rasti 
adresu 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lt.htm.  
 

Vis dėlto išsamesnę informaciją apie tai, kaip įgyvendinti su galimais pasiūlymais 
susijusias idėjas, galima rasti 2014–2020 m. Kaimo plėtros portale  

 
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-

2014-2020.  
 

Kalbant apie jūrų reikalus, informaciją apie EJRŽF lėšų administravimą ir valstybių 

narių kontaktinius duomenis galima rasti adresu  
 

http://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/index_lt.htm.  
 

Informaciją apie iniciatyvą INTERREG, kuria skatinamas Europos teritorinis 
bendradarbiavimas ir sudaromos palankesnės sąlygos įvairių valstybių narių 

nacionaliniams, regionų ir vietos subjektams imtis bendrų veiksmų bei keistis 
informacija politikos klausimais, galima rasti adresu 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/european-territorial/.  
 

Be to, šioje interneto svetainėje pateikiama daug įvairios labai naudingos informacijos 
(tam tikra šios informacijos dalis bus nurodyta vėliau). 

 
„ES fondų kontrolinis sąrašas“ – tai internetinė priemonė, kuria siekiama padėti 

sumažinti konkretiems tikslams (susijusiems su bendrais teminiais tikslais) skiriamo 
ES finansavimo šaltinių skaičių. Šią priemonę žr. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/checklist/.  

3.4 Sportas ir jo ekonominis bei socialinis poveikis 

 
Atlikus tyrimą „Sporto įnašas į regioninę plėtrą pasitelkiant struktūrinius fondus“ 

nustatyta nemažai pavyzdžių, kai sporto ir fizinio aktyvumo projektai padarė didelį 

teigiamą poveikį ekonominei ir socialinei plėtrai regionų lygmeniu. Šiame tyrime taip 
pat atkreiptas dėmesys į tai, kaip sporto projektai gali būti itin veiksmingi, visų pirma 

dėl sporto teikiamų galimybių įtraukti daug įvairių socialinių grupių, taip pat dėl jo 
atliekamo vaidmens plėtojant patirties ekonomiką. Vis dėlto, atliekant šį tyrimą, taip 

pat išnagrinėtas įvairių rūšių sporto ir su juo susijusios veiklos daromas poveikis ir 
pateikta šio įvairaus poveikio gerosios patirties pavyzdžių. Tyrimo ataskaitos 3-iame 

skyriuje pateikiama ši analizė ir išvardijami 33 gerosios patirties pavyzdžiai, kurie 
atskirai pristatomi priede. Kartu iš šių įrodymų matyti, kad sportas gali padėti siekti 

visų teminių tikslų, kurie sudaro ESI fondų modelio pagrindą.  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=lt
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lt.htm
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/index_lt.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/checklist/
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Be to, kalbant apie svarstymus, kaip sportas gali atlikti savo vaidmenį sprendžiant 

svarbiausius ESI fondams dabartiniu programavimo laikotarpiu keliamus klausimus, iš 
šio tyrimo 4 skyriaus matyti, kad sporto projektai jau įtraukti į keletą pažangiosios 

specializacijos strategijų ir suteikia daug galimybių padėti įgyvendinti miestų plėtros 
procesus; kartu sporto srityje galima imtis integruotų veiksmų keliuose susijusiuose 

sektoriuose, ypač − turizmo srityje.  
 

Ši analizė grindžiama įspūdingų užmojų darbu, kurį atlikti pavedė Europos Komisijos 
Kultūros ir švietimo GD arba per kelerius metus atliko pagal darbo planus sporto 

srityje sudarytos ekspertų grupės. Šią analizę žr. 

 
http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm.  

 
Labai svarbu tai, kad, rengiant sportui skirtą ekonomikos statistinę bazę, 

bendradarbiaujama su Eurostatu. Šio bendradarbiavimo rezultatus žr. 
 

http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm.  
 

Apskritai ekonominio ir socialinio sporto srities iniciatyvų poveikio analizė – tai itin 

didelė parama visiems subjektams, norintiems sparčiau įgyvendinti naujus šio 
sektoriaus projektus ir iniciatyvas. 

3.5 Atitinkamų programų jūsų vietovėje nustatymas 

 

Būtina nustatyti jums tinkamas programas. Atlikti šią procedūrą iš esmės reiškia 

nustatyti, kurios veiksmų programos yra įgyvendinamos vietovėje, kurioje vykdote 
veiklą. Atminkite, kad vienos veiksmų programos gali būti nacionalinės, o kitos – 

įgyvendinamos konkrečiuose regionuose.  
 

Pavyzdžių, kaip pavienės valstybės narės programavimo laikotarpio pradžioje siūlo 
įgyvendinti ESI fondų programas, apžvalga pateikiama šiame dokumente: 

 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf.  

 

Susipažinti su informacija apie konkrečias jūsų šalyje įgyvendinamas ERPF 
programas galima adresu 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/atlas/programmes/?search=1&keywords=&cou

ntryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&peri
odId=3.  

 
Šiame pirmiau nurodytos interneto svetainės poskyryje pateikiamas visų kiekvienoje 

šalyje įgyvendinamų veiksmų programų sąrašas ir trumpas kiekvienos veiksmų 

programos aprašymas, įskaitant teminius prioritetus ir biudžetą. Vis dėlto veiksmų 
programos tekstas nepateikiamas. Veiksmų programų tekstus dažnai galima rasti 

internete atlikus bendrą paiešką. 
 

Europos socialinio fondo veiksmų programas galima nustatyti ESF interneto svetainės 
skyriuje „Parama jūsų šalyje“ adresu 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=lt.  

 

Šiuo atveju pateikiama kiekvienoje šalyje įgyvendinamų ESF programų apžvalga, 
veiksmų programų ir nacionalinių informacijos centrų sąrašas, taip pat galima 

susipažinti su atitinkamų veiksmų programų dokumentų tekstu.  
 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=lt
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Panašią informaciją apie Europos teritorinio bendradarbiavimo programas galima rasti 

adresu 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/lt/atlas/programmes?search=1&keywor
ds=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL.  

3.6 Informacija apie atitinkamas jūsų vietovėje įgyvendinamas 

programas 

 

Nustačius atitinkamas įgyvendinamas veiksmų arba INTERREG programas, būtina 

atlikti tam tikrus parengiamuosius darbus, susijusius su programų įgyvendinimo 
pobūdžiu.  

 
Ankstesniame skyriuje nurodytose interneto svetainėse pateikiama informacija apie 

jūsų šalyje įgyvendinamų programų vadovaujančiąsias institucijas. Šiuo atžvilgiu 
naudingos informacijos galima rasti adresu 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/atlas/managing-authorities/. 

 

Vis dėlto atsakomybė už išsamų programų įgyvendinimą gali būti perduota kitoms 
agentūroms. Kiekvienu atveju padėtis išaiškinama išsamiame dokumente, kuriame 

išdėstoma atitinkama veiksmų programa. Į institucijas, atsakingas už konkrečių 
veiksmų programų įgyvendinimą, galima kreiptis norint aptarti projekto idėjas; jose 

neretai veikia konsultavimo tarnybos. 
 

Interneto svetainėse taip pat teikiama informacija apie ES lėšų gavėjus, kuri gali 
padėti nustatyti, kuriems projektams parama teikiama vietos lygmeniu.  

 

Svarbu tai, kad šiose interneto svetainėse taip pat pateikiama nuorodų į valstybių 
narių interneto svetaines, kurių turinys nevienodas, tačiau jose neretai galima rasti 

labai naudingos informacijos, ypač apie kitus konsultacijų ir pagalbos šaltinius ir 
apie kvietimus teikti paraiškas bei jų galutinius terminus. Be to, valstybių narių 

interneto svetainėse taip pat teikiama informacija apie ekonominės ir socialinės plėtros 
srityje veiklą vykdančias nacionalines ir regionines organizacijas, taigi ji gali būti 

naudinga ieškant galimų partnerių. 
 

Būtina nustatyti, kokių galimybių suteikiama įgyvendinant tikslinę veiksmų programą. 

Vadovaujančiosios institucijos arba jų agentūros skelbia kvietimus teikti paraiškas ir 
paprastai teikia informaciją apie numatomus skelbti kvietimus. Panaši informacija 

teikiama ir apie INTERREG programas. Akivaizdu, kad tokia informacija svarbi 
veiksmingam projektų planavimui užtikrinti. 

 
Keletas informacijos šaltinių, kaip galima gauti konsultacijas ir pagalbą visais šiais 

klausimais, nurodyta tolesniame 3.9 skyriuje.  
 

Be to, ypač jei rengiamas projektas susijęs su sporto srities inovacijomis arba indėliu į 

miestų plėtrą, įgyvendinant ESI fondų lėšomis finansuojamus projektus, bus būtina 
atsižvelgti į tame regione priimtus sprendimus dėl pažangiosios specializacijos 

strategijos arba jame patvirtintą požiūrį į miestų plėtrą.  
 

Pažangiosios specializacijos platformoje teikiama informacija apie regionuose 
dabartiniam laikotarpiui parengtas strategijas, taip pat pateikiama daug įvairios kitos 

informacijos, duomenų ir išteklių. Ši svetainė pirmiausia skirta regioninės valdžios 
institucijoms ir ekonominės plėtros politikos formuotojams, todėl subjektams, kurie 

pirmą kartą susiduria su šiais klausimais, gali pasirodyti pernelyg sudėtinga.  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/lt/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/lt/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/atlas/managing-authorities/
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Vis dėlto, jei norite šioje srityje toliau plėtoti savo idėjas, pasirinktinai naudodamiesi 

šioje svetainėje pateikiama informacija galite susidaryti bendrą vaizdą apie jūsų 
regionui nustatytus prioritetus ir regiono lygmeniu užmegzti atitinkamus ryšius.  Į šią 

interneto svetainę galima patekti adresu 
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home.  
 

Europos regionai šiame projekte dalyvauja savanoriškai, ir kai kurie iš jų nusprendė 
prie šios iniciatyvos neprisijungti. Todėl šioje svetainėje pateikiama informacija nėra 

išsami.  

 
Be to, informacija apie miestų valdžios institucijų pasitelkiant ESI fondus vykdomą 

miestų plėtrą teikiama Miestų plėtros tinklo interneto svetainėje  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/themes/urban-development/network/. 
 

Vis dėlto veiksmai, kurių miestų plėtros srityje imamasi visoje Europoje, išsamiau 
išaiškinami miestų plėtros tinklo programos (URBACT) interneto svetainėje. URBACT 

yra INTERREG programa, apie kurią daugiau informacijos žr. 

 
http://urbact.eu/urbact-glance.  

 
Iš pirmo žvilgsnio URBACT iniciatyva taip pat gali pasirodyti truputį sudėtinga; ši 

programa iš esmės susijusi su sporto projektų integracija į miesto plėtros projektus. 
Vis dėlto šios programos interneto svetainėje šia sritimi besidomintys subjektai gali 

rasti svarbios informacijas apie esamas galimybes. 

3.7 Projekto rengimas  

 

Plėtojant idėjas projektui, reikia skirti dėmesio jums aktualios (-ų) programos (-ų) 
tikslams ir prioritetams. Svarbiausias dalykas teikiant bet kokį pasiūlymą – nurodyti, 

kaip jūsų projektas gali padėti pasiekti nustatytus tikslus.  
 

Reikia tikėtis, kad šio tyrimo ataskaita bus keleto tolesnių iniciatyvų įkvėpimo 

šaltinis. Joje pažymima, kad sporto srities iniciatyvų bendrieji tikslai yra naudingas 
atspirties taškas; be to, šios ataskaitos priede išdėstyti gerosios patirties 

pavyzdžiai yra tam tikros informacijos apie tai, kaip sporto ir fizinio aktyvumo srities 
projektais buvo naudojamasi praeityje struktūrinių fondų tikslams pasiekti, šaltinis. 

Kaip matyti, šie pavyzdžiai susiję su įvairiais bendrosios politikos tikslais ir suskirstyti į 
šias kategorijas:  

 
 tiesioginis poveikis užimtumui; 

 inovacijos; 

 sporto infrastruktūra ir regioninė strategija; 
 sportas ir regioninė strategija (bendrieji tikslai); 

 sportas ir miestų atnaujinimas bei plėtra; 
 sportas ir kaimo plėtra; 

 integracija į turizmo strategiją; 
 integracija į kultūros ir kūrybos sektorius; 

 sporto darbuotojų mokymas. Tiesioginių gebėjimų ugdymas; 
 galimybės įsidarbinti ir universalieji gebėjimai; 

 teigiamas poveikis sveikatinimui; 

 teigiamas poveikis aplinkai; 
 socialinė sanglauda ir susitaikymas.  

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/themes/urban-development/network/
http://urbact.eu/urbact-glance
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Platesniame pagal kiekvieną valstybę narę išvardytų projektų sąraše galima rasti 

keletą pavyzdžių tų iniciatyvų, kurios buvo remiamos jūsų šalyje. 
 

Atlikus šių pavyzdžių ir nustatytos gerosios patirties analizę, ataskaitoje nustatytos 
sporto srities intervencinių veiksmų kategorijos, kuriomis siekiama atskirti įvairų 

galimą sporto ir fizinio aktyvumo srities projektų poveikį.  
 

Buvo nustatytos toliau išvardytos intervencinių veiksmų kategorijos. 
 

3.1 lentelė. Sporto srities intervencinių veiksmų kategorijos 

 

1. Tiesioginė parama sporto sektoriaus 

MVĮ  

10. Sporto technologijų pokyčių ir kitų 

inovacijų skatinimas  

 

2. Fizinės aplinkos gerinimas 11. Platesnės sporto srities strategijos 

sisteminė plėtra 

3. Tvaraus transporto skatinimas 12. Veiksmų sporto srityje ir turizmo arba 
kultūros ir kūrybos sektorių plėtros 

sąsajos 

4. Kitos priemonės, kuriomis 
mažinamas poveikis aplinkai 

13. Sporto įgūdžių ir kompetencijos 
ugdymas 

 

5. Užsienio investicijų skatinimas  14. Sporto pritaikymas platesnio pobūdžio 
darbui reikalingiems gebėjimams ugdyti 

6. Darbo vietų kūrimas sporto ir fizinio 

aktyvumo sektoriuje 

15.  Dalyvavimas visuomenės gyvenime  

 

7. Poveikis užimtumui   16. Valdymo ir administracinių gebėjimų 
stiprinimas 

8. Netiesioginis poveikis užimtumui 17. Sveikatos ir kitų socialinių problemų 

sprendimas ir teigiamas poveikis 
pasitenkinimo lygiui ir gerovei 

9. Verslo plėtra ir kitas ekonominis 

poveikis  

 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad įgyvendinant bet kokį faktinį projektą gali būti siekiama 
vienu metu daryti kelių rūšių tokį poveikį. Vis dėlto skirtingos kategorijos gali padėti 

išryškinti pasiūlyme padarytus analitinius skirtumus ir iš tikrųjų atrasti papildomų 
atitinkamo pasiūlymo aspektų, taigi ir aiškiai nurodyti visą siūlomo intervencinio 

veiksmo poveikį. Sporto srities intervencinių veiksmų kategorijos išvardytos ir 
aptariamos galutinės ataskaitos 5.2 skyriuje.  

 

Kūrybingai naudojantis šiame tyrime pristatytomis idėjomis bus galima parengti 
patrauklų pasiūlymą, tačiau tikslūs reikalavimai, be jokios abejonės, bus žinomi tik 

paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Reikėtų pabrėžti, kad visi pasiūlymai turi 
atitikti kvietimo teikti paraiškas dokumentuose išdėstytas specifikacijas. Kai 

bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, reikėtų atidžiai išnagrinėti šias 
specifikacijas, itin daug dėmesio skiriant dokumentų pateikimo galutiniams terminams. 

Vis dėlto, įmanoma pasirengti kvietimams teikti paraiškas ir prieš jų paskelbimą. 
 

Reikėtų imtis atitinkamų parengiamųjų veiksmų, be kita ko, perskaityti atitinkamą 

veiksmų programą, siekiant suprasti, kokius tikslus valdžios institucijos stengiasi 
pasiekti ir kokias problemas jos ketina išspręsti. 
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Taip pat reikėtų apmąstyti pagrindinius tikslus, projekto partnerius ir kitokį indėlį, 

projekto valdymo būdus ir pažangos stebėsenos bei ataskaitų teikimo sistemą, 
įskaitant rodiklių, kurie bus pasiūlyti, pobūdį. Visus šiuos aspektus reikės pritaikyti 

atsižvelgiant į faktines kvietimo teikti paraiškas specifikacijas, tačiau jie visi 
greičiausiai turi bendrų ypatumų. Kitame skyriuje pateikiama keletas pasiūlymų, kur 

galėtumėte rasti informacijos apie veiksnius, į kuriuos atsižvelgę parengsite gerą 
pasiūlymą.  

3.8 Kiti pasiūlymai ir ataskaitos 

 
Gali būti įmanoma rasti anksčiau teiktų pasiūlymų pavyzdžių. Šiuos pasiūlymus arba 

vertinimo tikslais naudojamas santraukas kartais galima rasti internete arba su jais 
galima susipažinti vietos lygmeniu – organizacijose, kurios yra pasirengusios dalytis 

tokio pobūdžio dokumentais. Vis dėlto atminkite, kad ankstesniu programavimo 
laikotarpiu rengtuose pasiūlymuose gali būti neatsižvelgiama į aspektus, susijusius su 

naujais dabartinio programavimo laikotarpio ypatumais. 

 
Yra parengta nemažai ankstesnio laikotarpio, o kartais ir tebevykdomos veiklos, kuri 

remiama struktūrinių fondų lėšomis, vertinimo ataskaitų. Kartais rengiamos konkrečių 
projektų įgyvendinimo ataskaitos, tačiau apskritai jos apima regionų, nacionaliniu ir 

Europos lygmenimis įgyvendinamas programas ar tam tikrus jų aspektus.  
 

Kalbant apie Europos lygmenį, daug įvairių ankstesniu programavimo laikotarpiu 
įgyvendintų programų vertinimo ataskaitų galima rasti šiose interneto svetainėse: 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=701 

https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation.  
 

Taip pat atlikta nemažai iniciatyvos INTERREG vertinimų, su kuriais galima susipažinti 
regioninės politikos vertinimo interneto svetainėje. 

 
Kai kuriose iš nurodytų interneto svetainių taip pat galima susipažinti su nacionaliniu 

lygmeniu atliktais įvertinimais (tiesiogiai arba paspaudžiant nuorodas į valstybių narių 

vertinimo interneto svetaines).  
Teikiamos visų projektų įgyvendinimo ataskaitos; kai kurias iš šių ataskaitų galima 

rasti projektų interneto svetainėse. 

3.9 Pagalba ir parama  

 

Šiuo metu kuriamas Veiksmų sporto srityje tinklas, kuris bus sudarytas iš asmenų ir 
organizacijų, besidominčių galimybėmis sparčiau plėtoti ESI fondų lėšomis remiamus 

sporto srities projektus. Šis tinklas – tai vieno įgyvendinto projekto rezultatas. Iš 
esmės tai bus tarpusavio pagalbą teikianti grupė, kuri padės savo nariams ir sporto 

organizacijoms spręsti rengiant pasiūlymus ir projektus kylančias problemas. Tinklo 
narių indėlis bus nevienodas, tačiau tarp jų bus narių, kurie, dažniausiai kaip projekto 

partneriai, bus pasirengę aktyviai bendradarbiauti ir padėti parengti pasiūlymą.  

 
Rengiant šį dokumentą vis dar vyko diskusijos su organizacijomis, besidominčiomis 

galimybėmis priglobti šį tinklą. Daugiau naujienų apie šiuos įvykius bus paskelbta 
konsultacinės įmonės „CSES“ projekto interneto svetainėje  

 
http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/.  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=701
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation
http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/
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Be šio specializuoto tinklo, dar yra daugybė kitų organizacijų, galinčių padėti plėtoti 

pasiūlymus.  
 

Europos įmonių tinklas yra įsteigęs biurus visoje ES. Juose įmonėms ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, norintiems veiksmingai pasinaudoti europinėmis 

galimybėmis, teikiamos konsultacijos ir pagalba. Šie biurai paprastai įkurdinami 
didelėse regioninėse organizacijose, taigi jų darbuotojai gerai susipažinę su regioniniu 

plėtros aspektu.  
 

Norėdami surasti savo vietovėje dirbantį Europos įmonių tinklo narį, apsilankykite 

adresu 
 

http://een.ec.europa.eu/. 
 

Kaip minėta pirmiau, nacionalinėse ERPF ir ESF interneto svetainėse dažnai 
nukreipiama į organizacijas, kurios gali suteikti pagalbą nacionaliniu ar regiono 

lygmeniu, įskaitant vadovaujančiųjų institucijų konsultavimo tarnybas. 
 

Savo biurus valstybėse narėse yra įsteigusi ir organizacija „INTERREG Europe“. Šie 

biurai gali padėti įgyvendinti visas INTERREG programas. Daugiau informacijos galima 
rasti adresu  

 
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/.  

 
Gali būti naudinga žinoti, kad su organizacijomis dirba ir nemažai konsultantų, kurie 

padeda rengti pasiūlymus.  

http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/
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4. Ilgalaikės perspektyvos 
 
Šiuo metu laikotarpiui iki 2020 m. tiek Europos, tiek nacionaliniu ir regionų lygmenimis 

iš esmės jau nustatyti ESI fondų tikslai, prioritetai ir įgyvendinimo procedūros. Jau 
priimti sprendimai dėl investavimo prioritetų ir plačiąja prasme – dėl veiksmų, kuriems 

teikiama pirmenybė, rūšių. Be to, jau paskelbti kvietimai teikti paraiškas ir patvirtinti 
bei įgyvendinami projektai, taip pat jau paskirstyta didelė dalis biudžeto lėšų.  

 
Šiuo metu taip pat baigiamos ankstesnio programavimo laikotarpio programų 

vertinimo procedūros, o Komisija jau pradėjo diskusijas dėl ESI fondų struktūros kitu 

programavimo laikotarpiu. Vykstant šiems procesams tiek Europos, tiek nacionaliniu 
lygmeniu bus surengtos konsultacijos. 

 
Todėl reikėtų pagalvoti apie galimybes sporto ir fizinio aktyvumo projektus finansuoti 

ESI fondų lėšomis po 2020 m., taip pat apie galimybę daryti įtaką jų formai ir turiniui 
taip, kaip šiuo metu to daryti neįmanoma.  

 
Atrodo gana tikėtina, kad ateityje bus savaime labiau pripažįstamas vis svarbesnis 

sporto vaidmuo ekonominės ir socialinės plėtros srityje, nes sportas ir su juo 

susijusios sritys tampa vis labiau neatsiejami nuo šiuolaikinės patirties ekonomikos; 
be to, sukaupiama vis daugiau įrodymų, kad sportas ir fizinis aktyvumas yra 

veiksminga ekonominių ir socialinių problemų sprendimo priemonė. Vis dėlto šiuos 
įrodymus dar reikia pagrįsti įvairiais lygmenimis.  

 
Tyrimu „Sporto įnašas į regioninę plėtrą pasitelkiant struktūrinius fondus“ buvo 

siekiama pateikti įrodymų, kad, teikiant paramą iš ESI fondų, sportui reikia skirti 
didesnį vaidmenį, tačiau jo rezultatus ir atliktą analizę reikia pritaikyti ir naudoti sporto 

teikiamos naudos argumentams pagrįsti. Visų pirma kaip tvirtu argumentu galima 

pasinaudoti sukaupta gerąja patirtimi, nes ji yra aiškus ir konkretus tikslų, kuriuos 
galima pasiekti, pavyzdys. 

 
Prieš keletą metų panaši padėtis buvo susiklosčiusi kultūrinės ir kūrybinės veiklos 

sektoriuje, kai valstybių narių už kultūrą atsakingų ministerijų atstovai nacionaliniu 
lygmeniu savo kolegoms iš finansų ir ekonomikos ministerijų pateikė svarių savo 

sektoriaus teikiamos naudos įrodymų. Panašios už sportą atsakingų ministerijų 
pastangos galėtų būti svarbus žingsnis į priekį, ypač jeigu bus sutelktos ir nacionalinės 

sporto organizacijos.  

 
Taip pat būtina pateikti įrodymų regionų lygmeniu, siekiant ne tik įtikinti regioninėse 

veiksmų programose sportui skirti daugiau dėmesio, bet ir duoti peno diskusijoms 
pažangiosios specializacijos bei šios srities strategijų klausimais. Šį tikslą būtų galima 

pasiekti kartu plėtojant diskusijas dėl sporto srities projektų aprėpties.  
 

Veiksmų sporto srityje tinklo paskirtis – remti veiksmus, kuriais siekiama suteikti 
sportui didesnę reikšmę regionų lygmeniu, taip pat padėti rengti konkrečius projektų 

pasiūlymus.   

 
Kartu reikia pripažinti, kad argumentai neretai gali būti įtikinamesni, jeigu jie 

pateikiami kartu su kitų panašių sričių, pavyzdžiui, turizmo ir kultūros bei kūrybos 
sektorių, pavyzdžiais. Nors iš gerosios patirties pavyzdžių matyti, kad patikimą 

regioninę plėtrą visiškai įmanoma grįsti vien tik sporto srities projektais, dažniau dėl 
susiklosčiusių vietos aplinkybių yra prasmingiau sporto sektoriaus plėtros planus 

įtraukti į platesnio masto turizmo arba patirties ekonomikos strategiją.  
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