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PROGRAMOS „MENAS ŽMOGAUS GEROVEI“ PROJEKTŲ VERTINIMO 

PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projekte dalyvauja visuomenės grupė, dėl objektyvių priežasčių (pvz., sveikatos) 

turinti ribotas galimybes dalyvauti arba visai neturinti galimybių dalyvauti kultūroje (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kuriuose dalyvauja 

visuomenės grupė (-ės), dėl 

objektyvių priežasčių (pvz., 

sveikatos) turinti (-čios) ribotas 

galimybes dalyvauti arba visai 

neturinti (-čios) galimybių 

dalyvauti kultūroje. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. projektas remiasi konkrečios visuomenės grupės poreikiais (pagrįstais duomenimis), 

ir yra orientuotas į socialinės ir kultūrinės atskirties sąlygojamų problemų asmens gerovei ir 

sveikatai sprendimą (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurie remiasi 

konkrečios visuomenės grupės 

poreikiais (paraiškoje pateikti 

pagrįsti duomenys), ir yra 

orientuotas į socialinės ir 

kultūrinės atskirties  sąlygojamų 

problemų asmens gerovei ir 

sveikatai sprendimą. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.3. projektai, užtikrinantys tęstinį/ ilgalaikį bendradarbiavimą su visų kategorijų 

sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigomis ir pasikartojančias/ reguliarias veiklas 

pasirinktai visuomenės grupei (0–10): 
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Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurie užtikrina 

tęstinį/ ilgalaikį 

bendradarbiavimą su visų 

kategorijų sveikatos priežiūros ir 

socialinių paslaugų įstaigomis ir 

pasikartojančias/ reguliarias 

veiklas pasirinktai visuomenės 

grupei. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.4. projekte pristatomas profesionalus menas, dalyvauja profesionalus meno ar kultūros 

kūrėjas (-ai) (0-10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kuriuose 

pristatomas profesionalus menas 

ir (ar) dalyvauja profesionalus 

meno ar kultūros kūrėjas (-ai). 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

2. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projekto kultūrinė ir (ar) meninė vertė (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas išsiskiria aukšta 

kūrybinio turinio kokybe. 

Numatyti profesionalūs kultūros 

ir (ar) meno veiklų dalyviai, ar 

kitų sričių atitinkamas 

kvalifikacijas turintys 

specialistai, pridėtas detalizuotas 

jų sąrašas, apibrėžtos jų 

funkcijos projekte. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 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 vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2. projekto veiklose numatytas pagrįstas projekto poveikis žmogaus asmeninei gerovei 

ar sveikatai, pateikta poveikio vertinimo metodika (0–20): 
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Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto veiklose numatytas 

pagrįstas projekto poveikis 

žmogaus asmeninei gerovei ar 

sveikatai, pateikta poveikio 

vertinimo metodika. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto 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. 
 

2.3. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra detalizuotos, 

tiesiogiai susijusios su projektu, 

būtinos įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius, siekiant numatytų 

rezultatų. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.4. projekto vadyba (0–10) (Vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos 

kompetencija bendradarbiaujant su sveikatos ir (ar) socialinėmis sritimis, lėšų pritraukimas, 

veiklų planas, veiklų kalendorius. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 
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Projektą įgyvendinantis vadovas 

pasižymi specialiosiomis ir 

bendrosiomis kompetencijomis, 

turi kūrybinių projektų 

įgyvendinimo patirties, 

papildomų kvalifikacijų. 

Įvardinta projekto komanda. 

Projektui užtikrintas reikiamas 

prisidėjimas (atsižvelgiant į 

veiklos finansavimo 

intensyvumą). Atkreiptinas 

dėmesys, kad paraiškoje 

nurodytas rėmėjų indėlis – 

„Laukiama atsakymo“ nėra 

vertinamas kaip užtikrintas 

prisidėjimas. Teikiant sklaidos 

užsienyje projektą pridėtas (-i) 

užsienio šalies kultūros ar meno 

organizacijos (-ų) kvietimas (-ai) 

ar raštas (-ai), kuriame (-iuose) 

detalizuotas kviečiančios 

įstaigos indėlis į projektą. 

Pristatytas veiklų įgyvendinimo 

planas (kalendorius), kuris yra 

logiškas ir pagrįstas. Projekte 

numatomas papildomas lėšų 

pritraukimas, dalykinės ar 

kūrybinės arba socialinės 

partnerystės. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto 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. 

 

_____________ 


