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PROGRAMOS „KULTŪROS IR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS“ FINANSUOJAMOS 

VEIKLOS „KULTŪROS STARTUOLIAI“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ 

BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektu inicijuojamo, kuriamo ar vystomo kūrybinių industrijų produkto ir (arba) 

paslaugos potenciali ekonominė vertė (0–30): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Paraiškoje pateikti produkto ir 

(arba) paslaugos įvedimo į rinką 

ar vystymo planai, juose pateikti 

aktualūs duomenys bei produkto 

ir (arba) paslaugos ekonominės 

vertės projekcijos. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

23 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. projekte numatyti konkretūs ir realūs siektini veiklos rezultatų rodikliai (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Paraiškoje pateikti aktualūs 

veiksmų planai, juose numatyti 

siektini veiklos rezultatų 

rodikliai, kurie yra įvertinti 

pateikiant šių pasiekimų 

pagrindimą. 

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. 

 

1.3. projekte pasitelkiamų kūrybinių industrijų dalyvių kvalifikacija ir (arba) patirtis 

panašaus pobūdžio projektuose (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekte pasitelkiami kūrybinių 

industrijų dalyviai turi 

atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) 

patirtį įgyvendinant panašaus 

pobūdžio projektus. 

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. 

 

1.4. projektu inicijuojamo, kuriamo ar vystomo produkto ir (arba) paslaugos viešinimo 

planas (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatomas išsamus 

inicijuojamo, kuriamo ar 

vystomo produkto ir (ar) 

paslaugos pristatymas 

visuomenei, aktyvi, tikslinga 

viešinimo strategija. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis 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. 

 

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

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra detalizuotos, 

tiesiogiai susijusios su projektu, 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



 

 

būtinos įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius, siekiant numatytų 

rezultatų. 
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. 

 

1.6. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir 

institucijų (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar 

daugiau partnerių iš to paties ar 

skirtingų sektorių ar institucijų. 

Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, apibrėžtas 

numatomas partnerių dalykinis 

ir finansinis 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. 

 

 

 


