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1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1.  Projekto meninė idėja (0-50): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projekto idėja ir pasirinkta jos 

įgyvendinimo forma yra aiškios ir  

pagrįstos. Projekto idėja ir pasirinkta 

jos įgyvendinimo forma yra 

aktualios tiek Lietuvos, tiek 

tarptautiniame kontekste. 

 

 

50 

Atitiktis kriterijui vertinama 50 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

43 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 43 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

25 

Atitiktis kriterijui vertinama 25 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

17 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 17 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2.  Juridinio asmens kvalifikacija ir galimybės įgyvendinti projektą (0-30): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

 

Projektą įgyvendinantis juridinis 

asmuo, projekto vadovas ir projekto 

30 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



komanda turi didelę patirtį sėkmingai 

įgyvendinant didelės apimties 

tarptautinius projektus Lietuvoje ir 

užsienyje. 

 

 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.3.  Juridinio asmens papildomų finansinių šaltinių apimtis projektui įgyvendinti (0-20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projekto įgyvendinimui 

pritraukiamos lėšos iš kitų projekto 

finansavimo šaltinių, numatytas 

rėmėjų indėlis ir įsipareigojimai, 

pagrįsti susitarimais ir pridėti tai 

patvirtinantys dokumentai. 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas vidutinškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 


