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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/S09/2020 

Mėgėjiško sporto programos ir infrastruktūros inovacijos 

Šiuo kvietimu teikti paraiškas pagal 2020 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimą C(2020) 1194 dėl 

2020 m. metinės darbo programos, skirtos bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems 

veiksmams vykdyti švietimo, sporto ir kultūros srityse1, siekiama įgyvendinti parengiamąjį 

veiksmą „Mėgėjiško sporto programos ir infrastruktūros inovacijos“. 

Sporto ir fizinė veikla Europoje paprastai vyksta sporto klubuose ir organizacijose. Šios 

tradicinės struktūros sporto veiklą vykdo pagal nusistovėjusias taisykles (žaidimo taisykles). 

Daugeliu atveju tokia veikla užsiimti paprastai buvo naudojama didelė ir brangi sporto 

infrastruktūra. 

Tačiau dabar su sportu susiję asmeniniai poreikiai ir prioritetai sparčiai kinta. Iš sporto ir fizinio 

aktyvumo duomenų matyti, kad tai, ką siūlo tradicinės sporto organizacijos ir ko nori pavieniai 

asmenys, vis labiau nesutampa. Siekdamos pritraukti naująsias kartas, sporto federacijos, 

organizacijos ir klubai, pasitelkdami kūrybiškas idėjas, inovacijas ir naujas veiklos formas, turėtų 

patobulinti savo pasiūlą. 

Jie galėtų dirbti dviem kryptimis. Pirma, būtų galima apsvarstyti galimybę išplėsti pasiūlą, kad 

siūlomos paslaugos būtų įvairesnės, neformalesnės ir atviresnės naujoms visuomenės grupėms, 

kartu pirmenybę teikiant demokratizacijai ir integracijai. Antra, būtų galima naudoti ir skatinti 

lengvą ir lanksčią sporto infrastruktūrą, leidžiančią sportuoti įvairesnėse vietose. 

1. Tikslai 

Bendras šio veiksmo tikslas – suteikti sporto organizacijoms galimybę plėtoti ir skatinti naujas 

sporto ir fizinio aktyvumo formas pritaikant infrastruktūrą ir (arba) sporto veiklos ir (arba) 

programų pasiūlą.    

                                                           
1 Bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros srityse įgyvendinimo 2020 m. 
metinė darbo programa  
 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf
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Tai apima naujų sporto ir fizinio aktyvumo formų plėtojimą, informavimą apie šią veiklą ir jos 

naudą, taip pat mažos rekreacinės sporto infrastruktūros plėtojimą. 

Numatomi šio parengiamojo veiksmo rezultatai:  

  

 naujų sporto ir fizinio aktyvumo formų apžvalga ir geresnės žinios apie jas; 

 įvairių subjektų, pavyzdžiui, federacijų, sporto organizacijų ar vietos valdžios institucijų, 

vykdoma veikla ir iniciatyvos, kuriomis skatinamos naujos sporto ir fizinio aktyvumo 

formos;  

 mažos rekreacinės sporto infrastruktūros plėtojimas ir jau esamos infrastruktūros 

pritaikymas; 

 geresnis naujų sporto ir fizinio aktyvumo formų integravimas į esamą tradicinių sporto 

federacijų ir organizacijų pasiūlą; 

 aktyvesnis jaunimo dalyvavimas sporto veikloje. 

 

Paraišką teikianti organizacija turi būti įsisteigusi vienoje iš ES valstybių narių.   

 

Konkretus šio veiksmo tikslas – padėti skatinti fizinį aktyvumą siūlant lanksčius ir šiuolaikiškus 
sportavimo būdus tiek pasiūlos (treniravimosi, veiklos), tiek infrastruktūros atžvilgiu. 

2. Tinkamumo finansuoti kriterijai 

Priimamos tik ES valstybėse narėse įsisteigusių juridinių asmenų paraiškos. 

 

Tam, kad projektai būtų tinkami finansuoti, juos turi pateikti pareiškėjai, atitinkantys šiuos 

kriterijus:  

 turėti juridinio asmens statusą ir būti viešąja arba privačiąja organizacija, kuri daugiausia 
veikia sporto srityje ir reguliariai organizuoja bet kokio lygmens sporto veiklą;  

 turėti registruotą juridinio asmens buveinę vienoje iš ES valstybių narių.  
 

Pasiūlymus gali teikti bet kuris iš šių pareiškėjų (sąrašas nėra išsamus ir tėra pavyzdinis): 

 

 Europos arba nacionalinės sporto federacijos, 

 ne pelno organizacija (privačioji arba viešoji), 

 valdžios institucijos (nacionalinės, regioninės, vietos), 

 tarptautinės arba Europos organizacijos, 

 sporto klubai.  

 

Pagal šį kvietimą teikti paraiškų dėl dotacijos negali fiziniai asmenys. 



3 
 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojus ES ir JK susitarimui dėl išstojimo, 

visų pirma jo 127 straipsnio 6 daliai, 137 ir 138 straipsniams, laikoma, kad nuorodos į Europos 

Sąjungos valstybėje narėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius ar juridinius asmenis taip pat 

reiškia nuorodas į Jungtinėje Karalystėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius ar juridinius 

asmenis. Todėl JK gyventojai ir subjektai turi teisę teikti paraiškas pagal šį kvietimą. 

3. Reikalavimus atitinkanti veikla 

Reikalavimus atitinka tik veikla, kuria siekiama 1 skyriuje nurodyto vieno ar kelių tikslų. 

Konkrečiai, tikimasi, kad pareiškėjai pasiūlys veiksmų, kuriais bus skatinamos naujos sportavimo 

formos ir kurie apims, pavyzdžiui, šiuos elementus (sąrašas nebaigtinis): 

 esamos infrastruktūros pritaikymą; 

 naujų formų fizinės veiklos organizavimą; 

 novatorišką požiūrį į sportavimo programas; 

 įvairias kartas įtraukiančią veiklą; 

 skaitmeninių technologijų naudojimą. 

Įgyvendinimo laikotarpis 

 Veikla negali būti pradedama anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d.; 

 veikla turi būti baigta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Ši veikla turi būti vykdoma ES valstybėse narėse. Trumpiausia projektų trukmė – 12 mėnesių. 

Ilgiausia projektų trukmė – 36 mėnesiai. 

Paraiškos dėl projektų, kurių įgyvendinimo trukmė yra trumpesnė arba ilgesnė, nei nurodyta 

šiame kvietime teikti paraiškas, nebus priimtos. 

4. Dotacijos skyrimo kriterijai 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal toliau nurodytus kriterijus. 

 Projekto aktualumas (1-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų): pagal pirmą kriterijų 

bus taikomas minimalus 20 iš 40 taškų skaičius; paraiškos, įvertintos mažiau taškų, bus 

atmestos. 

Pagal pirmą kriterijų pasiūlymai bus vertinami remiantis tuo: 

 kokiu mastu jais padedama siekti 1 skyriuje aprašyto bendro tikslo, visų pirma 

atsižvelgiant į sporto ir fizinės veiklos formų plėtojimą, ir kiek jie atitinka ES sporto 

politiką; 
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 kokiu mastu jais padedama siekti rezultatų, kurių tikimasi iš 1 skyriuje aprašyto veiksmo 

(t. y. plėtoti mažą rekreacinę sporto infrastruktūrą ir pritaikyti jau esamą; plėtoti veiklą ir 

iniciatyvas, kuriomis skatinamas naujos sporto ir fizinio aktyvumo formos); 

 kokiu mastu jais padedama siekti 1 skyriuje nustatyto konkretaus tikslo (padėti skatinti 

fizinį aktyvumą siūlant lanksčius ir šiuolaikiškus sportavimo būdus). 

 

 Kokybė (2-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų): pagal antrą kriterijų bus taikomas 

minimalus 20 iš 40 taškų skaičius; paraiškos, įvertintos mažiau taškų, bus atmestos. 

Pagal antrą kriterijų pasiūlymai bus vertinami pagal bendrą siūlomos veiklos aprašymo 

kokybę ir jos įgyvendinimo metodiką. Bus atsižvelgiama į šiuos elementus: 

 projekto veikloje dalyvaujančių ir naudą gaunančių asmenų skaičių; 

 užmegztą bendradarbiavimą su įvairiomis ES valstybėmis narėmis ir (arba) susijusį su 
skirtingomis sporto šakomis;  

 išlaidų veiksmingumą (koks yra projekto išlaidų veiksmingumo ir tinkamų išteklių 

paskirstymo kiekvienai veiklai mastas); 

 siūlomos veiklos tvarumą (veiklos vykdymo mastą pasibaigus projektui); 

 siūlomų projekto tikslų, metodikos, veiklos ir biudžeto suderinamumą; 

 siūlomos metodikos kokybę ir tinkamumą. 

 

 Projekto valdymas (3-ias kriterijus) (ne daugiau kaip 20 taškų): pagal trečią kriterijų 

bus taikomas minimalus 10 iš 20 taškų skaičius; paraiškos, įvertintos mažiau taškų, bus 

atmestos. 

Pagal trečią kriterijų, pasiūlymai bus vertinami pagal tai, kokiu mastu pareiškėjai įrodo 

gebėjimą organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti įvairius siūlomos veiklos elementus. Bus 

atsižvelgiama į šiuos elementus: 

 

 bendrą projekto grupės veiklos kokybę; 

 numatomą riziką ir jos mažinimo veiksmus; 

 priemonių, kuriomis siekiama dalytis projekto rezultatais išorės organizacijose ir 

visuomenėje, tinkamumą ir kokybę. 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal 100 taškų skalę, taškus skiriant pagal 

pirmiau nurodytą kriterijų sistemą. Paraiškos, įvertintos mažiau taškų, nei nurodyta, pagal 

kiekvieną kriterijų, bus atmestos. 
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Be to, taikomas mažiausias taškų skaičius už bendrai visus tris kriterijus bus 60. Paraiškos, 

įvertintos mažiau taškų, taip pat bus atmestos. 

5. Skiriamas biudžetas 

Visam projektų bendrojo finansavimo biudžetui pagal šį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti 

1 200 000 EUR.  

ES dotacija negali viršyti didžiausios bendrojo finansavimo dalies, t. y. 80 proc. tinkamų finansuoti 

sąnaudų.  

Turėtų būti atrinkti maždaug 2–4 projektai. 

 
Didžiausia suma vienai dotacijai bus 650 000 EUR. 

Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas. 

 

6. Paraiškų pateikimo terminas 

 

Dotacijų paraiškos turi būti parengtos viena iš oficialiųjų ES kalbų, naudojant elektroninę formą, kurią 

galima rasti kvietimo teikti paraiškas interneto svetainėje. 

Tinkamai užpildyta paraiškos forma turi būti pateikta iki 2020 m. liepos 1 d. 12.00 val. (vidurdienio) 

Briuselio laiku. Popieriuje, faksu, e. paštu ar kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimtos. 

7. Papildoma informacija 

Jei kyla klausimų, kreipkitės e. pašto adresu  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

