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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS
„KULTŪROS TYRIMAI“ PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS
1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:
1.1. Tyrimo idėja, aktualumas ir atitikimas prioritetams bei kryptims, numatytiems Lietuvos
kultūros tarybos tvirtinamoje Kultūros srities tyrimų koncepcijoje (0-45):
1.1.1. Tyrimo idėja (0-20):
Eil.
Nr.

Galimas
skirti balas

1.1.1.1.

20

1.1.1.2.

15

1.1.1.3.

10

1.1.1.4.

5

1.1.1.5.

0

Balo aprašas
a) novatoriškas/originalus tyrimo objektas;
b) aiškiai įvardyti tyrimo tikslai ir uždaviniai;
c) aiškus tyrimo pritaikomumas, nauda ir poveikis visuomenės ir
kultūrinei raidai.
a) novatoriškas/originalus tyrimo objektas ;
b) aiškiai įvardyti tyrimo tikslai ir uždaviniai;
c) tyrimo pritaikomumas, nauda ir poveikis visuomenės ir kultūrinei
raidai aiškus iš dalies.
a) veikiau tradicinis, nei novatoriškas/ originalus tyrimo objektas;
b) aiškiai įvardyti tyrimo tikslai ir uždaviniai;
c) aiškus tyrimo pritaikomumas, nauda ir poveikis visuomenės ir
kultūrinei raidai.
a) Tyrimo objektas nėra novatoriškas/originalus;
b) tyrimo tikslai ir uždaviniai įvardyti iš dalies;
c) tyrimo pritaikomumas, nauda ir poveikis visuomenės ir kultūrinei
raidai aiškus iš dalies.
a) tyrimo objektas nėra novatoriškas/originalus;
b) neįvardyti tyrimo tikslai ir uždaviniai;
c) tyrimas nėra pritaikomas, jo nauda ir poveikis visuomenės ir
kultūrinei raidai labai abejotina.

1.1.2. Tyrimo atitikimas patvirtintoms koncepcijos kryptims (0-15):
Eil.
Nr.

Galimas
skirti balas

1.1.2.1.

15

1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.

10
5
0

Balo aprašas
Tyrimas visiškai atitinka pasirinktą koncepcijos kryptį ir pilnavertiškai
bei kokybiškai ją praplečia.
Tyrimas visiškai atitinka pasirinktą koncepcijos kryptį.
Tyrimas iš dalies atitinka pasirinktą koncepcijos kryptį.
Tyrimas neatitinka pasirinktos koncepcijos krypties.

1.1.3. Tyrimo aktualumas, atitikimas koncepcijos prioritetams (0-10):
Eil.
Nr.

Galimas
skirti balas

Balo aprašas

1.1.3.1.

10

Tyrimas aktualus, atitinka koncepcijoje įvardytą vieną ar kelis
prioritetus.

1.1.3.2.

5

1.1.3.3.

0

Tyrimas aktualus, iš dalies atitinka koncepcijoje įvardytą vieną ar kelis
prioritetus.
Tyrimas neaktualus, neatitinka koncepcijoje įvardytų prioritetų.

1.2. Metodologijos pagrįstumas (0-20):
Eil.
Nr.
1.2.1.
1.2.2.

Galimas
skirti balas
20
15

1.2.3.
1.2.4.

10

1.2.5.

0

5

Balo aprašas
Pasirinkta metodologija yra originali, specifiška, leidžia pasiekti iškeltus
tyrimo tikslus.
Pasirinkta metodologija nėra originali, bet leidžia pasiekti iškeltus tyrimo
tikslus.
Pasirinkta metodologija leidžia pasiekti didžiają dalį iškeltų tyrimo tikslų.
Pasirinkta metodologija leidžia pasiekti nedidelę dalį iškeltų tyrimo
tikslų.
Pasirinkta metodologija neleidžia pasiekti iškeltų tyrimo tikslų.

1.3. Tyrėjų grupės ir jos vadovo kvalifikacija (0-10):
Eil.
Nr.

Galimas
skirti balas

1.3.1.

10

1.3.2.

5

1.3.3.

0

Balo aprašas
a) tyrimo vadovo aukšta kvalifikacija ir didelė patirtis vykdant arba
koordinuojant (socio)kultūrinių procesų tyrimus, analizę ir vertinimą
(pateiktas svarbiausių įgyvendintų tyrimų ir/ar projektų sąrašas);
b) kitų tyrimo vykdytojų aukšta kvalifikacija ir didelė patirtis vykdant
analogiško profilio tyrimus.
a) tyrimo vadovo ribota kvalifikacija ir patirtis vykdant arba
koordinuojant (socio)kultūrinių procesų analizę ir vertinimą
(nepateiktas svarbiausių įgyvendintų tyrimų ir/ar projektų sąrašas);
b) kitų tyrimo vykdytojų ribota kvalifikacija ir patirtis vykdant
analogiško profilio tyrimus.
a) projekto vadovas nekvalifikuotas, neturi patirties vykdant arba
koordinuojant (socio)kultūrinių procesų analizę ir vertinimą
(nepateiktas svarbiausių įgyvendintų tyrimų ir/ar projektų sąrašas);
b) nenurodyti kiti vykdytojai - tyrėjai, koordinatoriai, kūrėjai ir kt.
(jeigu tyrimą atlieka ne vienas žmogus).

1.4. Tyrimų rezultatų sklaida ir prieinamumas (0-10):
Eil.
Nr.

Galimas
skirti balas

1.4.1.

10

1.4.2.

5

1.4.3.

0

Balo aprašas
a) tyrimų rezultatai turi aiškias tęstinumo perspektyvas;
b) numatyta
efektyvi
tyrimų
rezultatų
sklaidos
strategija
(diferencijuojama pagal tikslinę(es) grupę(es), kuriai(ioms) skiriamas
tyrimas);
c) tyrimo rezultatai lengvai prieinami visuomenei.
a) tyrimų rezultatai iš dalies turi tęstinumo perspektyvas;
b) numatyta sklaidos strategija nediferencijuojama pagal tikslinę(es)
grupę(es), kuriai(ioms) skiriamas tyrimas;
c) tyrimo rezultatai prieinami visuomenei.
a) tyrimu rezultatai neturi tęstinumo perspektyvos;

b) nenumatyta efektyvi sklaidos strategija;
c) tyrimo rezultatai menkai prieinami visuomenei.
1.5. Projekto sąmatos, numatomų veiklų (plano) pagrįstumas (0-10):
Eil.
Nr.

Galimas
skirti balas

1.5.1.

10

1.5.2.

5

1.5.3.

0

Balo aprašas
a) veiksmų planas numatytas, veiklos etapai detalizuoti;
b) projekto sąmata atitinka šiuos požymius:
1) sąmatoje nurodytos išlaidos tiesiogiai susijusios su projektu ir yra
būtinos jo tikslams ir rezultatams pasiekti;
2) išlaidos yra aiškios, detalizuotos ir realios, atitinkančios rinkos
kainas;
3) prašoma finansuoti suma neviršija leistino prašomos sumos
dydžio;
4) sąmata parengta laikantis teisės aktų reikalavimų.
a) veiksmų planas iš dalies numatytas, veiklos etapai nedetalizuoti;
b) projekto sąmata iš dalies atitinka šiuos požymius:
1) sąmatoje nurodytos išlaidos tiesiogiai susijusios su projektu ir yra
būtinos jo tikslams ir rezultatams pasiekti;
2) išlaidos yra aiškios, detalizuotos ir realios, atitinkančios rinkos
kainas;
3) prašoma finansuoti suma neviršija leistino prašomos sumos
dydžio;
4) sąmata parengta laikantis teisės aktų reikalavimų.
a) veiksmų planas nenumatytas, veiklos etapai nedetalizuoti;
b) projekto sąmata neatitinka šių požymių:
1) sąmatoje nurodytos išlaidos tiesiogiai susijusios su projektu ir yra
būtinos jo tikslams ir rezultatams pasiekti;
2) išlaidos yra aiškios, detalizuotos ir realios, atitinkančios rinkos
kainas;
3) prašoma finansuoti suma neviršija leistino prašomos sumos
dydžio;
4) sąmata parengta laikantis teisės aktų reikalavimų.

1.6. Tyrimu vykdomas tarpsritinis ir tarpsinstitucinis bendradarbiavimas (0-5):
Eil.
Nr.

Galimas
skirti balas

Balo aprašas

1.6.1.

5

1.6.2.

0

Vykdant tyrimą bendradarbiauja įvairių kultūros ir meno sričių atstovai ir
institucijos.
Vykdant tyrimą bendradarbiavimas nenumatomas.

