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„DAKARAS LT',
(Paregkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistri§kumo pletoto
(Fondo laomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Dalyvavimas tarptautinese varybose "Dakar Rally 2017" ir pasiruogimas "Dakar Rally 2018"
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017 m. sausio 1 d.- gruodlio 31 d.

2.3. Projekto tikslas

I Didelio meistrigkumo automobiliq sporte skatinimas ir populiarinimas
2.4. Projekto uidaviniai
Didelio meistrigkumo automobiliq sporte skatinimo ir populiarinimo uidaviniai:
1. Ugdyti ir skatinti Lietuvos jaunima bei jaunus lenktynininkus (nuo 13 iki 30 metq) bad fizigkai aktyvius ir siekti
didelio meistrigkumo rezultatq automobiliq sporte;
2. Kurti platform talents} atsiradimui automobiliq sporte, dalinantis patirtimi per mokymus, seminarus ir kitus renginius;
3. Pritraukti daugiau Lietuvos automobiliq sporto atstovq (tiek lenktyninkq, tiek techninio personalo, kt.) dalyvauti
tarptautinese automobiliq sporto varybose, taip keliant jq profesinio meistrigkumo lygi;
4. Pasinaudojant jau esamu mast! ekipa2o/komandos ir Dakaro ratio vadybq populiarumu Lietuvoje ir lenkliai didinant
2iftrovq, sekejq bei 2iniasklaidos demesi:
a) pasiekti ir paskatinti kuo platesng auditorija- jaunima, jaunus lenktynininkus, kitus automobiliq sporto atstovus
(trenerius, intinierius, kt.) siekti aukgdiausio profesinio meistrigkumo rezultatq;
b) sudaryti salygas pritraukti trastamq legs} ig privataus verslo talentq treniruotems ir organizavimui bei dalyvavimui
tarptautinese automobiliq sporto varybose;

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Dakaro rails- tai patios sunkiausios ir didNausios tarptautines automobiliq sporto federacijos (toliau- FR) oficialiai
pripa±intos vadybos pasaulyje. Jos apima net keli4 automobiliq sporto atskirq disciplin4- klasikinio ratio, ratio- kroso ir
kroso- elementus tokiu budu savo dalyviams (tiek lenlctyninkams, tiek techniniam, kt. personalui) igkeldamos didelio
meistrigkumo pasirengimui ir darbui kartelg. Dakaro ratio varybos stebimos daugiau kaip 1 mIrd. imoniq visame
pasaulyje. Pagal prie§ kelerius metus atlilcta nepriklausoma studija 90% lietuvaitiq lino Dakaro rali, o 7 ig 10 ji aktyviai
stebi. Ziniasklaida pagal turimus statistinius duomenis gj rengini Lietuvoje prilygina Olimpiniq 2aidyniq populiarumui.
Antanas Juknevitius— Lietuvos visureigiq sporto tempionas, daugybos tarptautiniq automobiliq sporto vadybq
nugaletojas ir prizininkas, daugausiai- net 7 kartus Dakaro raliuose Lietuvai atstovaves sportininkas. Pasinaudojant jau
esamu jo kaip lenktynininko ir misq komandos bei Dakaro ralio varybq populiarumu, pasirengimo vadyboms procese,
dalyvaujant jose ir po jq, itraukti kuo platesni Lietuvos auditorijos rata siekti sportinio meistrigkumo rezultatq ir
populiarinti automobiliq sporta. Rezultatai bus matuojami, igyvendinant aukgtiau igsikeltus projekto utdavinius.
2.6. Tiksline projekto grope ir projekto dalyviai

puslapis
projekt4 itrauktos kelios tikslines auditorijos: 1. Jaunimas !WW2 prasme (13- 30 m. amliaus): skatinti jaunus
Imones dOmttis ir dalyvauti automobiliq sporte, panaudojant tikslingai pasirinktas komunikacijos bei vieginimo
priemones, taip kuriant platform talents} automobiliq sporte atsiradimui. Planuojama auditorijos imtis apie 30.000
asmentg 2. Jaunieji lenktynininkai (13- 30 m. amiaus) ir kiti automobiliq sporto atstovai, kuriems bus sudarytos
salygos aktyviai dalyvauti A.Juknevidiaus komandos pasirengimo Dakaro ratio varlyboms procese ir treniruotese,
sudarant sqlygas kelti profesini meistrigkuma. Planuojama auditorijos imtis apie 15- 20 asmentg 3. Abstraldioji
auditorija (10- 70 m. amiiaus): didinant musq ekipa2o ir Dakaro ratio varYzybq 2ifirovq/sekejq skaieiq ir 2iniasklaidos
domes', sudaromos sqlygos privataus verslo intereso atsiradimui investuoti automoboliq sporto infrastruktura ir talents!
rtmima. Planuojama, kad gios auditorijos imtis bus apie 1.000.000 asmenq.
Dalyviai:
Projekte dalyvauja jvairaus arniiaus ir srieiq specialistai: Ienktynininkai, inIinieriai, mechanikai, verslo, 2iniasklaidos ir
rinkodaros atstovai, kt. I viso komanda sudaro daugiau nei 25 ±mones. Degimt ig jq keliauja Dakara ne tik tarn, kad
sekmingai iveiktq sunkiausia dykumq rali, bet ir tam, kad apie tai iggirstq kuo daugiau tikslines auditorijos bei visa kitt!
auditorijq atstov4. Projekto vadovas ir jgyvendintojas- lenktynininkas Antanas Juknevieius.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektg
Planuojami kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai:
A) 20% padidintas jaunimo, besidomindio automobiliq sportu, skaidius;
B) 15-20 jaunqjq lenIctyninkq ir kitq automobiliq sporto atstovq sudarytos s4lygos pakelti sportinj meistri§kum4;
C) Abstrakdiosios auditorijos susidomejimo automobiliq sportu padidejimas.
D)
Ekipa2o rezultat9 gerinimas Dakaro ralio varlybose, taip prisidedant prie auklto meistrigkumo populiarinimo Lietuvoje
ir Lietuvos vardo garsinimo pasaulyje;
E) Patobulinti komandos nariq lgudiiai ir didejantis profesionalumas;
F) Sportinio meistrigkumo pieta.
ligalaikd nauda yra akivaizdi, kadangi, komandai puikiai pasirodlius Dakaro ralyje, tarptautiniame lygyje bus dar
daugiau minimas Lietuvos vardas. Papildomai, tai leis pritraukti dar daugiau remejq, kas ig esmes yra investicijos
Lietuvos sport. Parodydami pavyzdj galime pritraukti dar daugiau uisienio bei Lietuvos partneriq, kurie galotq remti
jaunuosius sportininkus bei jq ugdym4.

2.8. Projekto testinumas
S' is projektas yra nuolatinis Antano Julcnevielaus projektas, kuris vykdomas beveik kasmet. A. Juknevidius — daugiausiai,
7 kartus Dakaro raliuose Lietuvai atstovaves sportininkas. Taip pat jis net 5 kartus vadovavo tarptautinems komandoms
sunkiausiame pasaulyje dykumq maratone. Numatyta §i projekt4 vystyti toliau, dalyvauti ir 2019 m. Dakaro ralyje bei
kituose FIA „cross-country" ralio pasaulio Mures renginiuose (kaip pasirengimo Dakaro ralio maratonui etapus), taip
igplediant pasiekiam4 auditorij4 ir dar labiau didinant susidomojim4 automobiliq sportu Lietuvoje bei garsinant Lietuvos
vard4 pasauliniu lygiu.

Viso projekto suma (Eur):

509 600,00

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

36 600,00

