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Projektų paraiškos priimamos spalio 3-31 d.
Nauja MS Excel forma – trumpas projekto
aprašymas (skelbiamas viešai)
Tik 1 paraiška į vieną veiklos sritį
Privalomas 5% projekto koofinansavimas

Paraiškų vertinimą sudaro TRYS etapai:
 paraiškos administracinės atitikties
patikrinimo;
 projektų ekspertinio vertinimo;
 Tarybos vertinimo.

Paraiškos administracinės atitikties
patikrinimą atlieka Departamentas.
Administracinės atitikties patikrinimo
metu nustatoma, ar paraiška pateikta
nepraleidus nustatyto termino ir
atitinka Taisyklėse paraiškai keliamus
reikalavimus.

Ekspertinio vertinimo metu projektas įvertinamas balu
nuo 0 iki 100.
Kiekvieną projektą vertina po du ekspertus ir kiekvienas
iš jų Tarybai savo vertinimą pateikia atskirai.
Ekspertams nėra pateikiama informacija apie kitą,
projektą vertinantį, ekspertą.
Ekspertams projektai pateikiami vertinti nenurodant
projektų teikėjų pavadinimų ir kitų kontaktinių
duomenų.

Projektų vertinimo kriterijai ir jų balai:
 projekto rezultatų nauda Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondo įstatyme nustatytoms veiklos sritims –
nuo 0 iki 30 balų;
 projekto atitikimas Kūno kultūros ir sporto rėmimo
fondo įstatyme nustatytiems prioritetams – nuo 0 iki
25 balų;
 projekto sąmatos realumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki
20 balų;
 nuosavų ar kitų šaltinių lėšų pritraukimas projekto
įgyvendinimui – nuo 0 iki 20 balų;
 projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas
tarp skirtingų sektorių ir institucijų – nuo 0 iki 5
balų.

Kartu su kiekvienu vertinimu ekspertas
parengia ir per Departamentą pateikia
Tarybai vertinimo santrauką, kurioje
nurodo svarbiausius vertinamo projekto
požymius.
Sprendimus dėl projektų (ne)finansavimo
priima Taryba.
Finansavimas gali būti skiriamas projektams,
surinkusiems ne mažiau, nei 55 balus.

VIEŠINIMAS PO SPRENDIMO PRIĖMIMO:
-pareiškėjų pavadinimai, projektų pavadinimai, trumpi
projektų aprašymai, ekspertų vertinusių atitinkamą
projektą skirtų balų vidurkis, pareiškėjų prašytas
skirti lėšų sumas, Tarybos sprendimus dėl lėšų
skyrimo (neskyrimo) ir trumpa Tarybos priimtų
sprendimų motyvų santrauka.
- paskelbiamas ir ekspertų, vertinusių projektus, dėl kurių
finansavimo (nefinansavimo) priimti Tarybos
sprendimai, sąrašas.
Pareiškėjui pareikalavus Departamentas jam privalo
pateikti informaciją ir apie kiekvieno iš projektą
vertinusių ekspertų projektui skirtų balų skaičių bei
ekspertų projekto vertinimo santrauką.

PROJEKTAS
Asmuo, pretenduojantis Fondui teikti ekspertinio
vertinimo paslaugas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijos ir patirtį kūno
kultūros ir sporto srityje, taip pat specialių žinių, įgūdžių,
kompetencijos, reikalingų vertinti projektus;
Pretendentams į ekspertus taikomos Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatos, taip pat tokie patys kaip ir valstybės
tarnautojams Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatyme nustatyti reikalavimai, kuriais remiantis asmuo
negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos.
Asmuo, pretenduojantis Fondo tarybai teikti ekspertinio
vertinimo paslaugas, negali būti kūno kultūros ir sporto
organizacijos vadovu, ir Fondo administratoriaus
darbuotoju

PROJEKTAS

Ekspertų atranka atliekama viešojo konkurso
būdu.
 Asmuo, norintis Fondui teikti ekspertinio
vertinimo paslaugas, elektroniniu būdu
Fondo administratoriui pateikia:




pretendento anketą;
išsilavinimą ir kitus reikalavimus patvirtinančių
dokumentų kopijas;
laisvos formos gyvenimo aprašymą.

PROJEKTAS





Fondo tarybos nariai, atsižvelgdami į asmens
pateiktuose dokumentuose nurodytą patirtį kūno
kultūros ir sporto, projektų ekspertinio vertinimo ar
kitoje srityje bei turimas specialiąsias žinias ir
įgūdžius, individualiai įvertina asmens atitikimą
nustatytiems reikalavimams balu nuo 1 iki 10
(blogiausias vertinimas yra 1 balas, geriausias – 10
balų) ir užpildo Pretendentų vertinimo lentelę.
Fondo tarybos narių balai yra susumuojami ir
išvedamas jų vidurkis. Vienai kadencijai į Fondo
ekspertų duomenų bazę Fondo tarybos sprendimu
įtraukiami visi asmenys, surinkę ne mažiau kaip 7
balus.

PROJEKTAS

 Ekspertai savo veiklą grindžia
objektyvumo, nepriklausomumo,
nešališkumo, konfidencialumo, įstatymų
viršenybės, lygiateisiškumo, skaidrumo,
atsakomybės už priimtus sprendimus
principais ir įsipareigoja laikytis
nešališkumo deklaracijos ir
konfidencialumo pasižadėjimo nuostatų.
 Ekspertų kadencijos trukmė - 2 metai. Tas
pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne
daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

