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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR 

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. sprendžiami realūs projekto dalyviams ir (ar) jų organizacijoms kylantys iššūkiai, 

susiję su paslaugų ir produktų kokybe bei kultūros prieinamumu visuomenei, projektui 

būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, visus įtraukiantis mokymosi procesas (0–30): 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių veiklomis 

sprendžiami realūs projekto 

dalyviams ir (ar) jų 

organizacijoms kylantys 

iššūkiai, susiję su paslaugų ir 

produktų kokybe bei kultūros 

prieinamumu visuomenei, 

projektui būdingas tikslingas, 

reflektyvus, interaktyvus, visus 

įtraukiantis mokymosi procesas. 

30 

Atitiktis prioritetui vertinama 30 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. projekto veikla tęstinė, orientuota į pamatuojamą poveikį tikslinei grupei (poveikio 

lygmenys: individualus ir (ar) organizacinis), mokymasis vyksta kuriant ir praktiškai išbandant 

inovatyvius iššūkių sprendimo būdus (0–25): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių veikla tęstinė, 

orientuota į pamatuojamą 

poveikį tikslinei grupei 

(poveikio lygmenys: 

individualus ir (ar) 

organizacinis), mokymasis 

vyksta kuriant ir praktiškai 

išbandant inovatyvius iššūkių 

sprendimo būdus. 

25 

Atitiktis prioritetui vertinama 25 balais, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

13 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.3. mokymasis pagrįstas dalyvių bendradarbiavimu ir partneryste su išoriniais 

partneriais (0–15): 



 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kuriuose mokymasis 

pagrįstas dalyvių 

bendradarbiavimu ir partneryste 

su išoriniais partneriais. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.4. projekto metu parengiama ir išplatinama suinteresuotoms grupėms (kurios 

nedalyvauja mokymuose) speciali metodinė, mokymosi medžiaga (0–5): 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių metu 

parengiama ir išplatinama 

suinteresuotoms grupėms 

(kurios nedalyvauja 

mokymuose) speciali metodinė, 

mokymosi medžiaga. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projektas turi aiškius dalyvių atrankos kriterijus ir procedūras, užtikrinančias 

motyvuotą ir tikslingą dalyvavimą mokymosi procese (0–5): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas turi aiškius dalyvių 

atrankos kriterijus ir procedūras, 

užtikrinančias motyvuotą ir 

tikslingą dalyvavimą mokymosi 

procese. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2. tikslinių grupių ir geografinė aprėptis (0–5): 
 



 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Tikslinių grupių ir geografinė 

aprėptis yra optimali, atitinkanti 

mokymų specifiką ir formą. 

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. 

 

2.3. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–5): 
 

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 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

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. 

 

2.4. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) 

(0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 

 


