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PROGRAMOS „KULTŪROS IR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS“ FINANSUOJAMOS 

VEIKLOS „TINKLAVEIKA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ 

APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektu vystomos tinklaveikos aktualumas kultūros, meno ar Kultūros ir kūrybinių 

industrijų sektoriui (0–40): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektu vystoma tinklaveika 

(užmegzti kontaktai, sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys, 

inicijuoti projektai) yra aktuali 

kultūros, meno ar Kultūros ir 

kūrybinių industrijų sektoriui. 

Pasirinkta tinklaveikos 

platforma yra tinkama pasiekti 

projekte keliamus tikslus. 

40 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

40 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, 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. pareiškėjo pateikta informacija apie anksčiau vykdytų projektų 

rezultatus (užmegztus kontaktus, sudarytas bendradarbiavimo sutartis, inicijuotus projektus ir 

pan.) (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Paraiškoje pateikiama 

informacija apie anksčiau 

vykdytų projektų rezultatus yra 

išsami, reali. Iš pateiktos 

informacijos matyti anksčiau 

vykdytos tinklaveikos rezultatai 

(bendri inicijuoti projektai ar 

pan.). 

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. 

 

1.4. pareiškėjo patirtis ir kvalifikacija tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą 

(0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Pareiškėjo turimi resursai, 

kvalifikacija ir patirtis leis 

projektą įgyvendinti laiku, 

tinkamai bei efektyviai išnaudoti 

tinklaveikos platformos 

pateikiamas galimybes. 

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. 

 

 

 


