ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROGRAMOS AUKŠTO
MEISTRIŠKUMO SRITIES 2022 M. SPORTINIŲ RENGINIŲ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS
SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
2021 m. lapkričio 12 d. Nr. DV-1224
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu,
t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės sporto programos aukšto meistriškumo
srities 2022 m. sportinių renginių projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto kvietimo teikti
paraiškas sąlygų aprašą (pridedama).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorė

Ona Balevičiūtė

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. lapkričio 12 d.
įsakymu Nr. DV-1224
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROGRAMOS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SRITIES 2022 M. SPORTINIŲ RENGINIŲ
PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠAS
Eil.
Nr.

Sąlygos

Aprašymas

1.
2.

Sporto sritis
Priemonė

Aukšto meistriškumo
25.01.01.04. Organizuoti tradicinius ir tarptautinius sporto renginius

3.

Finansuojamos
veiklos rūšys
Tinkamos išlaidos

Finansuojami tradiciniai, Alytaus mieste vykdomi, sportiniai renginiai

4.

Tinkamos projekto išlaidos yra:
1. Faktiškai patirtos per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės
aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos
atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose
teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus.
2. Proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka
skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus.
3. Pagal savo paskirtį atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas.
4. Realios, atitinkančios rinkos kainas.
5. Projekto vykdymo išlaidos (projektui įgyvendinti reikalingų prekių, kurios sunaudojamos per projekto vykdymo
laikotarpį, įsigijimo išlaidos (pvz., medžiagos, priemonės, reklaminė atributika ir pan.), projektui įgyvendinti reikalingų
paslaugų pirkimo išlaidos (pvz., transporto, technikos nuomos, reklamos, spaudos, projekto dalyvių maitinimo, leidybos,
sporto bazės nuomos ir kt. paslaugos). Įgyvendinant projektą galima įsigyti tik tas prekes, kurios dėl savo pobūdžio ir
paskirties atitinka projekto veiklos rūšis, neturi išliekamosios vertės ir yra sunaudojamos (nurašomos į sąnaudas) iš
karto.
6. Projekto administravimo išlaidos (projekto vadovo, finansininko ir kitų projektą tiesiogiai vykdančių juridinio

5.
6.

7.

asmens darbuotojų, susijusių su projekto įgyvendinimu, ir kt. panašios išlaidos, socialinio draudimo įmokų ir įmokų į
Garantinį fondą išlaidos, taip pat buhalterinės apskaitos ir banko paslaugos).
Finansavimo
Projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 80 proc. tinkamų finansuoti projekto
intensyvumas
išlaidų.
Netinkamos išlaidos
Skirtos lėšos negali būti naudojamos:
1. Išlaidoms pagal sutartis su konsultantais arba tarpininkais.
2. Baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų
padengimo išlaidoms.
3. Investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti.
4. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu, įsigyti.
5. Pastatų ir patalpų remontui.
6. Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos padengti projektų išlaidoms, finansuojamoms iš kitų
finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos investicijos, valstybės biudžeto ar kitos viešojo sektoriaus lėšos).
Projektų vertinimo
Pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:
kriterijai ir jų balai
1. administracinės atitikties vertinimas;
2. tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimas.
Administracinę atitiktį vertina Sporto programos koordinatorius. Vertinant administracinę atitiktį nustatoma, ar
paraiška pateikta laikantis kvietime nustatytų formaliųjų reikalavimų.
Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška neatitinka nustatytų reikalavimų, paraiška
tolimesniam vertinimui neteikiama.
Nustačius, kad paraiška atitinka visus kvietime nustatytus reikalavimus, vertinamas tinkamumas finansuoti, nauda ir
kokybė – tai atlieka 5 narių projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisija. Komisija užpildo paraiškų vertinimo
anketą:
Eil
Vertinimo kriterijai
Galimas
Skirtų balų
.
vertinimas
skaičius
Nr.
balais
pagal
kriterijų
Vertinimo kriterijai
balais
balais
1. Sporto projekto aktualumas ir svarba – vertinamos sporto projektu
1–25
sprendžiamos problemos aktualumas ir reikšmingumas Alytaus miestui ir
alytiškiams
2. Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas – vertinama, ar sporto
1–20
projekto uždaviniai ir rezultatai yra pamatuojami ir įvykdomi. Taip pat gali būti
vertinama, ar numatomi rezultatai užtikrins sporto projekto tęstinumą

3.

8.

9.

Galimi pareiškėjai
ir reikalavimai
jiems bei
privalomai teikiami
dokumentai

Paraiškų teikimo
tvarka

Sporto projekto viešinimas – vertinama informacija apie panašius įgyvendintus
1–15
(-amus) sporto projektus sporto projekto vykdytojo ir (arba) partnerio interneto
svetainėje, gali būti pasirinktos ir papildomos informavimo ir viešinimo
priemonės – pavyzdžiui: mobilieji stendai, komunikacija socialiniuose
tinkluose, straipsniai spaudoje ar radijo / televizijos reportažai, spaudos
konferencijas ir pan.
4. Specialieji sporto projektų vertinimo kriterijai –sporto renginio lygis. Yra
1–10
įtrauktas į tarptautinių ar Lietuvos sporto federacijų (asociacijų) renginių
sąrašus.
5. Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas – vertinamas sporto
1–15
projekto biudžeto nuoseklumas ir jo ryšys su sporto projekto veiklos rūšimis ir
uždaviniais
6. Sporto projekto valdymas – vertinama sporto projekto vykdytojo patirtis ir
1–15
kompetencija įgyvendinti sporto projektą, jo valdymo struktūra, pateiktas
įgyvendinimo planas. Jei sporto projekte taikoma, vertinamas partnerystės
pagrįstumas, sporto projekto finansinio užtikrinimo galimybės
Sporto veiklos dalinis finansavimas gali būti skiriamas, jeigu:
1. Pareiškėjas vysto neįgaliųjų sportą.
2. Sporto renginiuose reprezentuoja ir garsina Alytaus miestą.
3. Pareiškėjas atitinka Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-05-07 sprendimu Nr. T-149 „Dėl Alytaus miesto
savivaldybės aukšto meistriškumo sporto srityje veikiančių juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdų
nustatymo ir kriterijų patvirtinimus“ reikalavimus
Pareiškėjas privalo pateikti užpildytą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-18
įsakymu Nr. DV-156 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų
sporto projektų atrankos konkurso paraiškos formos tvirtinimo“ patvirtintą paraiškos formą. Jeigu paraiška teikiama su
partneriu – teikiama bendradarbiavimo sutartis ar kitas teisinis bendradarbiavimo pagrindas.
Pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama savivaldybės interneto
svetainėje: pareiškėjas, sporto projekto pavadinimas, jo turinio santrauka, prašoma skirti lėšų suma, vertinimo kriterijai,
sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvai, informacija apie sporto projekto įgyvendinimo
rezultatus, lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą.
Kartu su paraiška pareiškėjas gali pateikti kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant
jo teikiamą sporto projektą
Paraiškų priėmimo sąlygų ir terminų kvietimas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale
www.alytus.lt.

10.

Aktualūs
dokumentai

11. Informacija
teikiama

Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami paraiškoje
nustatyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.
Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra
kitoks. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant jo turi būti užrašas PARAIŠKA, nurodyta sritis, kuriai
priskiriamas vykdomas projektas, pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.
Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas,
pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalimas.
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. lapkričio 12 d. iki 2021 m. gruodžio 3 d. 17.00 val. įskaitytinai Alytaus miesto
savivaldybės priimamajame (darbo laikas I–IV (8–17 val.); V (8–15.45 val.), adresas Rotušės a. 4, Alytus, siunčiamos
registruotu paštu adresu Rotušės a. 4, 62504 Alytus, gali būti teikiamos el. paštu avilysreg@alytus.lt arba
administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T-6 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės sporto
projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-05-07 sprendimu Nr. T-149 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aukšto
meistriškumo sporto srityje veikiančių juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdų nustatymo ir
kriterijų patvirtinimo“
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021_____ įsakymas Nr.______ „Dėl Alytaus miesto
savivaldybės sporto programos aukšto meistriškumo srities 2022 m. sportinių renginių projektų finansavimo iš
savivaldybės biudžeto kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo tvirtinimo“.
El. p. adomas.andrusaitis@alytus.lt, tel. (8 315) 55 153, 8 620 24504.
_______________________

