Parama

Finansavimo paskirtis

Suma

1.

Olimpinio sporto nansavimas

Programa „TOKIJAS 2020“ (iki 2020.10): Dalyvavimas
OŽ Tokijuje, OR mokomojo sportinio darbo
nansavimas, ORK stipendijos individualios sporto
šakos, ORK trenerių ir aptarnaujančio personalo
darbo užmokestis, Spec. Sportinis inventorius,
programos „Tokijas 2020" įgyvendinimo išlaidos;
Programa „Pekinas 2020": OR mokomojo sportinio
darbo nansavimas, ORK stipendijos, spec. sportinis
inventorius; Programa „Paryžius 2024" (nuo 2020.11):
OR mokomojo sportinio darbo nansavimas; ORK
rengimo medicininis ir mokslinis aptarnavimas; Spec.
transporto išpirkimas (lizingas); Olimpinės pamainos
programa: mokomojo sportinio darbo nansavimas.
Pasirengimas ir dalyvavimas 2020 žiemos III JOŽ
Lozanoje.
Antidopingo švietimo švietimo programos
nansavimas. Mini centrų sporto bazių, bendrabučių
išlaikymas. Pasirengimas 2021 m. EJOF (žiema,
vasara). Sporto federacijų - LTOK narių veiklos
nansavimas.

7 831 200

2.

Apdovanojimai

3.

Organizacinė veikla

4.

Lietuvos paralimpinis komitetas

Sportininkų, trenerių, sporto darbuotojų
apdovanojimai; Metų sporto apdovanojimai.

30 500

Olimpinė atributika; Lietuvos delegacijų palydėtuvės,
sutiktuvės; Varžybų nugalėtojų ir prizininkų piniginiai
prizai; LTOK GA, VK posėdžiai, komisijų posėdžiai ir kt.

47 900

Programa „TOKIJAS 2020“

70 000

LSFS veiklos programa; Asociacijos „Sportas visiems"
programa; LSSPV asociacijos programa; LSSĮV
asociacijos programa; Lietuvos sporto meistrų
Lietuvos skėtinių sporto asociacijų asociacija „Penki žiedai"; Lietuvos sporto žurnalistų
programų dalinis nansavimas
federacija; Lietuvos aeroklubas; Lietuvos studentų
sporto asociacija; Lietuvos sporto medicinos
federacija; Bendrų projektų su kitomis sporto
organizacijomis nansavimas.

5.

6.

TOK ir EOK tikslinės subsidijos

Ol. sporto programos; Olimpinis švietimas; Tikslinės
sąnaudos programų vykdymui; Sporto specialistų
kvali kacijos kėlimas, tech. kursai ir kt.

Olimpinio švietimo programa; ORK ir OP sportininkų
švietimas; Tarptautinio bendradarbiavimo programa;
TOK „Olimpinės darbotvarkės 2020" įgyvendinimas;
Lietuvos olimpinės akademijos programa; Apskričių
Olimpinių programų nansavimas
olimpinės tarybos programa; Lietuvos olimpiečių
asociacijos programa; Žurnalas „Olimpinė panorama",
internetinė svetainė, „Sportas"; Kita informacinė
leidyba, reklaminė gamyba.

7.

LTOK Direktorato veiklos
nansavimas

8.

LTOK direktorato DU nansavimas; Ūkinė- nansinė
veikla.

Viso:

EŽ - Europos Žaidynės
JOŽ – Jaunimo olimpinės žaidynės
LSFS – Lietuvos sporto federacijų sąjunga
LSSĮV – Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija
LSSPV – Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija
LTOK – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
LTOK GA – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Generalinė asamblėja
ORK – Olimpinės rinktinės kandidatai
TOK – Tarptautinis olimpinis komitetas
VK – Vykdomasis komitetas
OŽ − Olimpinės žaidynės
OR − Olimpinė rinktinė
DU − darbo užmokestis
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973 600
10 060 600

EJOF – Europos jaunimo olimpinis festivalis
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