Naudojamos sąvokos:
„Europos sporto savaitė – #BeActive“, tai Europos Komisijos iniciatyva, kurios tikslas skatinti sportą
ir fizinį aktyvumą visoje Europoje. Iniciatyva siekiama, kad kuo daugiau žmonių sportuotų ir būtų
fiziškai aktyvūs, o taip pat, suprastų sporto ir fizinio aktyvumo naudą. Ši savaitė skirta visiems,
nepriklausomai nuo amžiaus, socialinės padėties ar sportiškumo lygio. Tikimasi, kad savaitės metu
atsiras naujų veiklų, o taip pat, bus toliau vystomos pasiteisinusios sėkmingos veiklos Europos,
nacionaliniu, regioniniu ir vietos mastu. Ši, visą Europą apimanti kampanija, skatins europiečius būti
aktyviais visus metus. Iniciatyvą nuo 2015 metų vykdo 31 Europos šalis.
„#BeActive Night“ – tai viena iš #BeActive programų, kurią dalinai finansuoja #Beactive projektas.
Šią programą prižiūri ir koordinuoja Nacionalinis Europos sporto savaitės koordinatorius.
Nacionalinis koordinatorius - tai skėtinė, šalies mastu veikianti mėgėjų sporto organizacija, kurios
pateiktą programą, Europos sporto savaitės #BaActive programai koordinuoti, kasmet vertina ir
tvirtina Europos komisija. Nacionalinis koordinatorius kasmet Europos komisijai teikia #BeActive
programos projektą, užtikrina programos koofinansavimo sąlygas, bei koordinuoja visos programos
vykdymą šalyje. Nuo 2015 metų Nacionalinis #BeActive koordinatorius Lietuvoje yra Lietuvos
asociacija „Sportas visiems“.

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Europos komisijos iniciatyvos “#BeActive Europos sporto savaitė“ nacionalinis koordinatorius
Lietuvoje yra asociacija Sportas visiems, kuri skelbia konkursą, „#BeActive Night”
programoms finansuoti.
2. Šie nuostatai nustato Europos sporto savaitės metu organizuojamo renginio “#Beactive Night”
KONKURSO tikslus, uždavinius, organizavimo, vykdymo bei finansavimo sąlygas ir tvarką.

3. Į Europos sporto savaitės metu organizuojamą “BeActive Night” renginio organizavimą negali
pretenduoti aukšto sportinio meistriškumo renginiai arba varžybos, kurios yra vienos sporto
šakos sisteminės plėtotės dalis: pasiruošimo čempionatams turnyrai, čempionatai, varžybos,
kurių rezultatai yra vedami į vienos sporto šakos bendrą įskaitą ir kiti renginiai, kurių tikslas
yra ne masiškumas ar sveikatingumas, o sportinis rezultatas.
4. Vienas organizatorius “BeActive Night” programą gali vykdyti apimdamas kuo platesnę
geografiją t.y. organizuodamas tą pačią veiklą, tuo pačiu metu keletoje skirting vietų, tačiau,
būtinai akcentuodamas, kad tai yra viena bendra “BeActive night” programa.
5. “BeActive Night” renginys turi būti organizuojamas 2021 m. rugsėjo 25 d. vakare arba
naktį iš rugsėjo 25 d. į 26 dieną.
6. Viso planuojama finansuoti 6 geriausias regionines programas, kurios atitiks renginio kriterijus
ir pritrauks didžiausią dalyvių skaičių;
7. Viename mieste negali būti vykdoma daugiau negu 1 geriausiai parengta “BeActive Night”
programa, tačiau nesurinkus geriausių renginio programų 6 skirtinguose miestuose, 2 skirtingos
vieno miesto programos gali būti sujungtos į vieną bendrą programą;
8. Nacionalinis koordinatorius, atsižvelgus į konkurse dalyvaujančių programų įvairovę ir miestų
skaičių pasilieka teisę siūlyti organizatoriams apjungti programas, jei abi programos gali vieną
kitą papildyti siekiant bendrų konkurso tikslų, kokybiško įgyvendinimo ir racionalaus lėšų
panaudojimo.

II.

PRIORITETINIAI FINANSAVIMO KRITERIJAI

9. Didesnį dalyvių skaičių pritraukiantys renginiai ( 400 ir daugiau dalyvių);
10. Kompleksiniai renginiai (įtraukiantys tris ir daugiau sporto veiklų, šakų, rungčių ir kt.);
11. Renginio programos įvairovė, prieinamumas ir tikslinių grupių įtraukimas;
12. Finansinis prisidėjimas – koofinansavimas;
13. Tęstiniai renginiai vyksiantys “#BeActive night” metu;

III.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

14. Programos, laimėjusios konkursą (6), pagal iš anksto su nacionaliniu koordinatoriumi suderintą
sąmatą bus finansuojamos Nacionalinio koordinatoriaus. Suderintas išlaidas pagal jų

kategorijas bei įkainių rinkos kainas, pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai padengs
Lietuvos asociacija „Sportas visiems. Tinkamomis pripažintos yra šios išlaidos:

Eil nr.

Išlaidų kategorijos

14.1.

Įrangos nuoma (scena, įgarsinimas, apšvietimas, LED ekranai ir kt.)

14.2.

Suvenyrai, medaliai, prizai ir kt. apdovanojimai

14.3.

Tiesioginės išlaidos, susiję su varžybų organizavimu: inventoriaus ar specialios
įrangos nuoma, smulkaus sporto inventoriaus įsigyjimas (šviečiančios apyrankės,
atšvaitai, reflektoriai, kamuoliukai ir kt.)

14.4.

Išlaidos programos vykdytojams: teisėjai, treneriai, instruktoriai, DJ’ėjai, sporto
organziacijų ar sporto klubų paslaugos

14.5.

Apipavidalinimo ir vizualinės išlaidos: tentai ir spauda, kontrolinės apyrankės ir kt.
išlaidos;

IV.

14.6

Marškinėliai teisėjams, dalyviams ar savanoriams

14.7

Komunikacija (reklama spaudoje ir kt. lauko reklama)

14.8

Filmavimo ir fotografavimo paslaugos

14.9

Grafikos dizainerio paslauga

GALIMA FINANSAVIMO SUMA

15. Vienai geriausiai „#BeActive night“ programai viename mieste finansuoti yra numatyta
maksimali 3 000 eurų (trys tūkstančiai eur) suma. Šią sumą pagal išlaidų kategorijas turi
sudaryti išlaidos įvardintos šių nuostatų 14 skirsnyje;
16. 15 skirsnyje įvardinta maksimali suma bus skiriama toms programoms, kurios prie programos
vykdymo prisidės 2 000 eurų (du tūkstančiai eur). Tai reiškia, jog bendra vieno miesto
“#BeActive night” programos vykdymo sąmata, skiriant jau maksimalią sumą, turi būti 5 000
eurų (penki tūkstančiai eurų);
17. Organizatoriaus indėlis į programą mainais ar paslaugomis nėra galimas.
18. Vieno miesto “#Beactive night” organizavimo sąmata gali būti didesnė tik organizatoriaus
sąskaita, t.y. organizatoriaus indėlis gali būti didesnis, tačiau nacionalinio koordinatoriaus
skiriama maksimali suma dėl to nedidės.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA, TERMIMAI IR KITOS SĄLYGOS

V.

19. Paraiškos, kartu su sąmata (pridedama) teikiamos užpildytos pagal nustatytą formą ir
siunčiamos el. paštu: info@sportasvisiems.lt nuo 2021 m. liepos 23 d. iki rugpjūčio 10 d. 17
val.
20. Nacionalinis koordinatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles ir šiuos nuostatus savo
nuožiūra nesant pakankamai dalyvių (programų) ar susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms.
Gali siūlyti apjungti tinkamas programas viename mieste, keisti finansuojamų programų
skaičių, jei kitų miestų programos nebus tinkamos ir pan., tiek, kiek tai nepažeidžia gerojo
valdymo principų, šio konkurso tikslų ir konkurso dalyvių lygiateisiškumo teisių.
21. Nacionalinis koordinatorius turi teisę atskleisti organizatorių pateiktas programas ir kitą
informaciją tiek, kiek tai susiję su racionaliu lėšų panaudojimų ir tinkamu projekto tikslų
įgyvendinimu.

KONTAKTAI PASITEIRAUT
el. pastas: info@sportasvisiems.lt tel. 8 624 050 85

