PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2011 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-392
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS
PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kėdainių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo iš rajono
savivaldybės biudžeto lėšų taisyklės nustato kūno kultūros ir sporto veiklos projektų (toliau –
projektų) konkurso organizavimo, finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.
2. Lėšos projektams finansuoti yra numatomos kiekvienais metais Kėdainių rajono
savivaldybės (toliau - savivaldybės) biudžete.
3. Paraiškas dėl projektų finansavimo gali teikti pelno nesiekiantys viešieji juridiniai asmenys,
veikiantys kūno kultūros ir sporto srityje ir teikiantys kūno kultūros ir sporto srities paslaugas
(toliau – projekto vykdytojas).
II. PROJEKTŲ FINANSAVIMO KRITERIJAI IR PRIORITETAI
4. Lėšos skiriamos projektams, kurie skatina:
4.1. savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtrą;
4.2. savivaldybės gyventojų įtraukimą į organizuotas ir savarankiškas kūno kultūros ir sporto
pratybas;
4.3. sveikatingumo renginių vykdymą;
4.4. neįgaliųjų sportą;
4.5. olimpinių ir neolimpinių sporto šakų plėtojimą, sportinio meistriškumo siekimą;
4.6. tautiškumą, pilietiškumą, kūrybiškumą, saviraišką.
5. Savivaldybės prioritetinių sporto šakų projektų finansavimo konkurso prioritetus, piniginių
lėšų procentinį paskirstymą ir vertinimo kriterijus naujiems kalendoriniams metams Sporto tarybos
siūlymu kasmet nustato Kėdainių rajono savivaldybės taryba.(2016 m. liepos 1 d. TS-149)
6. Kitų kūno kultūros ir sporto veiklos projektų finansavimo konkurso prioritetus ir vertinimo
kriterijus naujiems kalendoriniams metams Sporto tarybos siūlymu kasmet nustato Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos direktorius.
7. Negali būti finansuojamos projekto išlaidos, skirtos:
7.1. ilgalaikiam materialiam turtui, kurio vertė yra didesnė negu 500 eurų (2015 m. vasario
13 d. Nr. TS-8), įsigyti;
7.2. pastatų rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui, pagrindinėms priemonėms įsigyti,
įsiskolinimams padengti;
7.3. patalpoms remontuoti, rekonstrukcijai ir statybai;
7.4. projekto paruošiamajam etapui, t. y. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki
savivaldybei pateikiant paraišką (pvz.: paraiškos rašymas, narių sąrašų sudarymas ir pan.);
7.5. veikloms, kurios bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos
Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.
III. PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA
8. Projektų paraiškos pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo
įgalioto asmens įsakymu patvirtintą formą priimamos paskelbus (spaudoje ir interneto svetainėje
www.kedainiai.lt) projektų finansavimo konkursą.

9. Skelbime nurodoma:
9.1. paraiškų priėmimo laikas;
9.2. paraiškų pateikimo būdas;
9.3. paraiškas priimantis skyrius;
9.4. atsakingo asmens vardas, pavardė ir telefonas;
9.5. lėšų skyrimo prioritetai ir projektų vertinimo kriterijai;
9.6. papildomi dokumentai, kuriuos būtina pridėti prie paraiškos;
9.7. kita projekto vykdytojams reikalinga informacija.
10. Kartu su paraiškomis (1 originalas ir 3 kopijos) būtina pateikti projekto vykdytojo
registravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) kopijas, rėmėjų garantinį raštą dėl dalinio projekto
išlaidų apmokėjimo.
11. Paraiškos nesvarstomos, jei jos užpildytos netvarkingai, pateiktos pavėluotai, neatitinka
konkursui keliamų reikalavimų, jeigu nepateikti visi būtini dokumentai.
12. Paraiškas svarsto, teikia išvadas ir siūlo, kokią dalį prašomų lėšų skirti projektui
įgyvendinti Kūno kultūros ir sporto projektų vertinimo komisija, kurios sudėtį tvirtina Kėdainių
rajono savivaldybės taryba.
IV. LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA
13. Lėšas projektams iš dalies finansuoti skiria savivaldybės administracijos direktorius ar jo
įgaliotas asmuo atsižvelgdamas į komisijos išvadas ir savivaldybės biudžete tam numatytas lėšas.
14. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymas apie lėšų
paskirstymą projektams yra skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.
15. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir projekto vykdytojas,
kuriam yra skiriamos lėšos, sudaro sutartį. Sutartyje nurodomi projekto įgyvendinimo terminai,
finansavimo tvarka, atsiskaitymas, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos. Prie
sutarties pridedami projekto veiklų planas ir detali projektui skirtų lėšų išlaidų sąmata, kurie yra
neatskiriamos sutarties dalys.
16. Projekto vykdytojas, negalintis įgyvendinti projekto pagal patvirtintą sąmatą, turi raštu
kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį dėl jos patikslinimo
nurodydamas priežastis.
17. Iš dalies finansuojamų projektų nenumatytos išlaidos sąmatoje negali būti didesnės nei 10
procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti.
18. Skiriamos lėšos negali būti naudojamos kitiems tikslams, nei nurodyta sutartyje, arba būti
perkeltos į kitus biudžetinius metus.
19. Projekto vykdytojas, gavęs finansavimą ir negalintis vykdyti projekto, turi raštu apie tai
informuoti savivaldybės administracijos direktorių.
20. Projekto vykdytojas po projekto įvykdymo per 10 dienų pateikia:
20.1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui galutinę biudžeto
išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1K-167, (Žin., 2010, Nr. 54-2658), visų išlaidas
patvirtinančių dokumentų kopijas.
20.2. Sporto ir turizmo skyriui dalykinę ataskaitą (2016 m. vasario 12 d. Nr. TS-12).
21. Nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti iki
einamųjų metų gruodžio 1 dienos Kėdainių rajono savivaldybės administracijai.
_______________________________

