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Viegoji jstaiga "NACIONALINIS AUTOMOBILIU KLUBAS"
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto visiems s4jtlaio pletote
(Fondo legomis remiama veiklas sritis)

2. PROJEKTO APRASYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
("Velomaratono" organizavimas ir informacints kampanijos vykdymas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
'Projekto pradiia 2017 m. balandis, pabaiga - 2017 m. rugsejis
2.3. Projekto tikslas
"Velomaratono" tiklas yra siekti megejigko dviradiq sporto pletros it formuoti fizinio aktyvumo kultura Lietuvoje.

2.4. Pro.jekto uidaviniai
1) igyvendinti informacing kampanij4 pasitelkiant vieg4j4 rygiq ir tiesiogines reklamos priemones. Skleid2iant 2inia
apie sporto prieinamumq visiems, formuoti viegqja nuomong; ; 2) jtraukti kuo didesnj Imoniq skaidiq
"Velomaratona" ir pasiekti jvairias visuomenes grupes, ypating4 demesi skiriant jaunimui (bendradarbiavimas su
mokyklomis, sporto organizacijomis, institucijomis, bendruomenemis, sporto profesionalais); 3) Suorganizuoti
dviradiq sporto meg*, vaik4 ir profesionalq maratona.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Mtuntus metus organizuojamas "Velomaratonas" tai ne tik gausiausia Baltijos galyse dviratinink4 gventd, o visa pirma
- tai ilgalaike programa siekianti formuoti 2moniq po2iiirj j fizinj alctyvum4 ir siekianti dviradi4 kulturos pldtros
Lietuvoje. Sportuojan6i4 2moniq skaidius Lietuvoje yra itin mdas. Rinkos tyrimo kompanijos "GfK CR Baltic"
duomenimis, tarp Europos Sqjungos valstybi4 pagal sportuojandiq imoni4 skaidiq Lietuva dima vien4 i§ paslcutiniqjq
pozicijq, 46 proc. galies gyventojil yra fizigkai neaktyviis. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys kelia dar didesnj
rupestj - laisvalaikiu nesimankgtina 75 proc. gyventoj4. Masiniq sporto renginiq organizavimas yra efektyvi priemont
skatinanti u2siimti megejigku sportu. "Velomaratono" veiklos apima tiek paties renginio organizavima, tiek pladia
informacing kompanija, kuri nega 2inia apie sporto prieinamum4 visiems. Renginys pladiai nuogviaiamas
2iniasklaidos priemonese, socialiniuose tinkluose, todel informacija apie jo vertybes pasiekia didele visuomenes dalj,
sekmingai formuojamas teigiamas fizinio aktyvumo jvaizdis, sportavimo "mada". Ypatingas demesys bus skiraimas
iaunosios kartos itraukimui i "Velomaratona" tam bus skirti konkursai it veiklos mokvkloms.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
1) Pagrindine projekto tiksline grupt - megejai, kurie dviradiu naudojasi neddnai, kasdieniame gyvenime,
"Velomaratonas" jiems yra vienintelis maratonas metuose. Tikimasi, kad gie asmenys gaus papildomos motyvacijos
palaikyti fizind forma, jveikti didesnius atstumus, dainiau sesti ant dviradio, o galbut dalyvauti ir kituose dviradiq
maratonuose. "Velomaratono" du pagrindinai vaiavimai tai vaik4 ir mogejq vaiavimai, tack' dalyvi4 amilaus
intervalas labai didelis, nuo matamediq vaik4 iki pensinio amiaus Imoniq. Dalyviai startuoja tiek individualiai, tiek
su geimomis, draugais, darbo kolektyvais. Si tikline grupe skai6iuoja apie 8000 imoni4 is" visos Lietuvos (kiekvienais
metais auga dalyvi4 ne i§ Vilniaus skaidius, 2016 m. jie sudare apie 45 proc. vis4 dalyvi4). Sioje grupeje igslciriamas
pogrupis: moksleiviai ir studentai. lgyvendinant giai amliaus grupei skirtas veiklas, bus siekiama kuo didesnio j4
dalyvavimo "Velomaratone". 2) Kita tiksline grupe - tai sportininkai profesionalai ar pusiau profesionalai.
Sportininkams "Velomaratonas" tai puiki galimybe igbandyti savo galimybes mieste, skatinti visuomenes dornejimasi
profesionaliu sportu ir jtraukti kuo dauigiau 2moniq j sportinink4 gretas. 3) 2iurovai tai valiavimuose nedalyvaujanti
grupe, tadiau turinti didelj potencial4 jsilieti j megegq gretas. Kuomet visa Vilniaus miesta uiplusta dviratininkai,
2ifirov4 nuomone apie sportigk4 gyvenimo bilda automatigkai yra veikiama, teigiamai asociuojasi. 2iOrovq planuojama
sulaukti apie 10000, arniius labai jvairus. 4) igyvendinant informacing kampanij4 2inia apie sporto prieinamum4
visiems pasieks pladi4j4 Lietuvos visuomeng. Pasitelkiant viegqjq rygiq ir tieiogines reklamos priemones, media
partneri4 aktyvuma, komunikacij4 socialiniuse tinkluose, bendradarbiavim4 su Lietuvos savivaldybemis planuojama
pasiekti madaug puse Lietuvos gyventojq. 5) Projekto vykdyme dalyvauja apie 300 asmenq: organizatoriai,
savanoriai reiseini rIalvvin sanonma nftikrinan6ins tarnvhos medicinines naoalhos snochlistli

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus pro.jektq
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Planuojama, kad "Velomaratono" dalyvi4 ig visos Lietuvos skai6ius sudarys virg 10 tukstandi4. igyvendinant
informacing kampanij4 bus pavieginta apie 40 pranegim4 spaudai, bus pagaminti TV ir radio klipai, komunikuojama
socialiniuose tinkluose.
veiksmtl deka visuomene bus geriau informuota apie sporto prieinamumg visiems, sveikata
stiprinagio fizinio aktyvumo naudg, aktyvaus laisvalaikio formas. Dalyvavimas sporto renginiuose paskatins 2monts
aktyviau u2siimti megejigku sportu, itraukti gi4 veik14 geimos ir artimiausios bendruomenes narius. Projektas ienkliai
prisides prie sveikos gyvensenos propagavimo ir fizinio aktyvumo kultiiros formavimo Lietuvoje. Kiti projekto
rezultatai - indelis sprencliiant saugaus eismo ir transporto spusdi4 problemas.

2.8. Projekto testinumas
"Velomaratonas" tai kasmetine gvente, turinti tiek igtikimus ilgamaius renginio entuzijastus, tiek siekianti pritraukti
vis daugiau nauj4 visuomenes grupi4. Projektas kasmet ne tik dideja dalyvi4 skaidiumi, bet ir kei6iasi. 2017 m. bus
igplestas renginio formatas ir Itrauktos kilos aktyvumo formos - vaiavimas riedu6iais ir riedlentemis. Projektas yra
testinis, bus vykdomas ir sekan6iais metais. Projekto testinumas yra Otikrinamas ivairiomis priemonemis. Viena ig j4 aktyviausios projekto bendruomenes konkursas, kuris buvo vykdomas jau du metus i§ eiles. 2015 m. Raudondvario, o
2016 m. Taurages bendruomene surinko gausiausia komand4 ir laimejo savo miesteliui riedlendi4 parkq. Deka
riedlendi4 parko, Raudondvario ir Taurages jaunimui sudaryta galimybe igbandyti kitas fizinio aktyvumo formas.
Viso projekto suma (Eur):

98.301,00

Pra§oma is fondo suma (Eur):

48.760,00

