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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „MENO 

KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ STRATEGINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS“ 

PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1.  meno kūrėjų strateginė programa didina kultūros ir meno matomumą visuomenėje, 

atstovauja meno kūrėjų interesus (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kurių meno kūrėjų 

strateginė programa didina kultūros ir 

meno matomumą visuomenėje, 

atstovauja meno kūrėjų interesus. 

20 

Atitiktis prioritetui vertinama 

20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

vidutiniškai atitinka prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 

0 balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. programoje numatytos strateginės veiklos aktualumas, pagrįstumas, tęstinumas (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Programoje numatyta  pagrįsta 

strateginė veikla, aiškūs  programos  

tikslai ir uždaviniai, programoje 

apibrėžti siekiami rezultatai ir 

pagrindinės veiklos kryptys. 

Programos kultūrinė veikla kryptinga 

ir (ar) turi realias tęstinumo 

perspektyvas, planuojami rezultatai 

pristatyti aiškiai ir suprantamai,  yra 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 30 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 



realūs ir pasiekiami. Programa  yra 

aktuali, numatytos veiklos yra svarbios 

kultūros raidai, ugdančios visuomenės 

kultūros suvokimą. Programa  

suplanuota ne mažiau nei 2 metams. 

 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

 2.2. programos kultūrinė vertė (0 – 20): 

 

Eil.  

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Programos kultūrinės veiklos kokybė 

aukšta, numatyti  profesionalūs  

dalyviai, pridėtas jų sąrašas ir aiškiai 

apibrėžtos jų funkcijos projekte. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.3. programa skatinamas organizacijos narių profesinis meistriškumas, dalis 

programos veiklų skirta jauniesiems kūrėjams (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

Programoje numatytas aiškus, 

detalus, tikslingas organizacijos narių 

profesinio meistriškumo kėlimo 

planas (stažuotės, konferencijos, 

mokymai ir tt.). Programos dalis 

veiklų skirta jauniesiems kūrėjams. 

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 kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 

2.4.  programa įgyvendinama bendradarbiaujant su skirtingais sektoriais ir institucijomis 

(0 – 5):  

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Programa įgyvendinama 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti 

programos partnerių vaidmenys, aiškiai 

apibrėžtas numatomas partnerių  

indėlis,  Pridėti bendradarbiavimą 

patvirtinantys susitarimai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 3 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 sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

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 daugiau atitinka nei 

neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 



3 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 3 balais, jeigu 

projektas mažiau atitinka nei 

neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.6. programos rėmėjų įsipareigojimai (projektų įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų 

finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų (0 – 5): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.6.1. 

Programos įgyvendinimui pritraukiamos 

lėšos iš kitų  programos finansavimo 

šaltinių, numatytas rėmėjų indėlis.   

Pridėti įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu 

programa visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 3 balais, jeigu 

programos vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

programa visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


