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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETIS“ 2 FINANSUOJAMOS VEIKLOS 

PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

      1.1. projektams, profesionaliai ir inovatyviai pristatantiems Lietuvos literatūrą ir leidybą (0 – 20): 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kurių veiklos 

profesionaliai ir inovatyviai pristato 

Lietuvos literatūrą ir leidybą. 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1.  projekto ilgalaikis poveikis, išliekamoji vertė ir tęstinumo užtikrinimas (0 – 15): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

 

Projektas turi ilgalaikį poveikį, 

ženklią išliekamąją vertę ir 

užtikrintą tęstinumą. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau 

nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 



0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2.  projekto viešųjų ryšių apimtys Lietuvoje ir užsienyje (0 – 15): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projektas turi aiškią ir pagrįstą 

viešųjų ryšių strategiją Lietuvoje ir 

užsienyje. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau 

nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.3.  pareiškėjo patirtis ir kvalifikacija tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

 

Pareiškėjas ir projektą įgyvendinanti 

komanda turi nacionalinių stendų  

rengimo ir pristatymo tarptautinėse 

knygų mugėse patirties. Jų 

įgyvendinti panašaus pobūdžio 

projektai buvo įgyvendinti tinkamai ir 

laiku, teigiamai įvertinti profesionalų 

ir visuomenės. 

30 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis 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 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. 

 

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

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos 

yra tiesiogiai susijusios su projektu 

ir yra būtinos jo tikslams ir 

rezultatams pasiekti, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau 

nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

3 

Atitiktis 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. 

 

2.5.  įvykdytų trijų paskutinių nacionalinių stendų ir renginių tarptautinėse knygų mugėse 

rezultatai: dalyvių skaičius, tarptautiškumas, sklaidos apimtys (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

Pareiškėjo įvykdyti trijų paskutinių 

nacionalinių stendų ir renginių 

tarptautinėse knygų mugėse projektai 

pasižymėjo dideliu dalyvių skaičiumi, 

aiškiai išreikštu tarptautiškumu ir 

ženkliomis sklaidos apimtimis. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau 

nei vidutiniškai. 



5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

3 

Atitiktis 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


