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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ 5 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR  

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1. projektams, skirtiems plačiam visuomenės grupių ratui (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 
Projektams, skirtiems plačiam 

visuomenės grupių ratui. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.2.  projektams, pristatantiems ir viešinantiems Atminties institucijų veiklas ir pasiekimus 

tarptautiniuose tinkluose (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

 

Projektams, pristatantiems ir 

viešinantiems Atminties institucijų 

veiklas ir pasiekimus tarptautiniuose 

tinkluose. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.3. projektams, turintiems išskirtinę meninę, mokslinę ir (arba) kultūrinę vertę (0 – 10): 



 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektams, turintiems išskirtinę 

meninę, mokslinę ir (arba) kultūrinę 

vertę. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1.  projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei, projekto rezultatų tvarumas, 

sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projekto veiklos numato ilgalaikį 

teigiamą poveikį ir naudą visuomenei, 

projekto rezultatų tvarumą, sklaidą ir 

užtikrintą tęstinumą. 

30 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 

balų, jei projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 23 balais, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 8 balais, 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 rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų 

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

10): 



 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projekto įgyvendinimui pritraukiamos 

lėšos iš kitų projekto finansavimo šaltinių, 

numatytas rėmėjų indėlis.  Pridėti 

įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, 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. 

 

2.3. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos 

yra tiesiogiai susijusios su projektu ir 

yra būtinos jo tikslams ir rezultatams 

pasiekti, detalizuotos ir atitinkančios 

rinkos kainas. 

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. 

 



2.4.  projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų 

(0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių  indėlis.  Pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 

susitarimai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, 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. 

 

2.5.  projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai ir kiti projekto dalyviai) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

Projekto vadovas ir projektą 

įgyvendinanti komanda  yra įgyvendinę  

panašaus pobūdžio projektų. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


