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1.1.Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1. Socialinės partnerystės, kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo projektai (0 – 15): 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektams, kurie įgyvendina 

socialinę partnerystę, kuriuose 

bendradarbiaujama su viena ar 

daugiau  kultūros ir (ar) švietimo 

sričių įstaigų. Kartu su paraiška 

pateikti bendradarbiavimą 

pagrindžiantys dokumentai. 

15 
Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka prioritetą. 

8 
Atitiktis prioritetui vertinama 8 balais, jeigu 

projektas vidutiniškai atitinka prioritetą. 

0 
Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka prioriteto. 

 

1.2. Projektai, ugdantys jaunimo, vyresnio amžiaus bei socialiai pažeidžiamoms visuomenės 

grupėms priklausančių asmenų medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus (0 – 15): 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektams, kurių veiklomis 

ugdomi jaunimo, vyresnio 

amžiaus ar  socialiai 

pažeidžiamoms visuomenės 

grupėms priklausančių asmenų 

medijų ir informacinio 

raštingumo gebėjimai. 

15 
Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, jei 

projektas visiškai atitinka prioritetą. 

8 
Atitiktis prioritetui vertinama 8 balais, jei 

projektas vidutiniškai atitinka prioritetą. 

0 
Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka prioriteto. 

 

         2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

        2.1. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis, išliekamoji vertė ir tęstinumo užtikrinimas (0 – 40): 

 



Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projekto veiklos ir pasiekti 

rezultatai turės ilgalaikį teigiamą 

poveikį, išliekamąją vertę ir 

tęstinumą. 

40 

Atitiktis kriterijui vertinama 40 balų, jei 

projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 

balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 balų, jei 

projektas vidutiniškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 

balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

           2.2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0 – 10): 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra tiesiogiai susijusios su 

projektu ir yra būtinos jo tikslams 

ir rezultatams pasiekti, 

detalizuotos ir atitinkančios rinkos 

kainas. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

        2.3. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų 

finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų: (0 – 10): 

 



Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projekto įgyvendinimui 

pritraukiamos lėšos iš kitų 

projekto finansavimo šaltinių, 

numatytas rėmėjų indėlis. Pridėti 

įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 

balaų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.4. Projekto vadovo bei vykdytojų patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti 

projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai), reikalingi projektui įgyvendinti (0 – 10): 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projekto vadovas ir projektą 

įgyvendinanti komanda yra 

įgyvendinę panašaus pobūdžio 

projektus. Įgyvendinti projektai  

buvo sėkmingi, rezultatyvūs, gerai 

įvertinti  visuomenės ir 

profesionalų. Pateiktas svarbiausių 

projekto vadovo įgyvendintų 

panašaus pobūdžio projektų  

sąrašas. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 

balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 


