Istorinės atminties puoselėjimą
įgyvendinančių projektų finansavimo
tvarkos aprašo
3 priedas
ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMĄ ĮGYVENDINANČIO PROJEKTO
VERTINIMO ANKETA
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Atitiktis prioritetinei
finansavimo krypčiai
(nurodyti, kuriai)

Eil.
Nr.
1.

Vertinimo kriterijus
Projekto uždavinių aiškumas, atitiktis konkurso
tikslui (Aprašo 52.1 papunktis):

Didžiausias
galimas
balų
skaičius
5

-

uždaviniai visiškai aiškūs, atitinka konkurso
tikslą

5

-

uždaviniai iš dalies aiškūs, iš dalies atitinka
konkurso tikslą

1–4

uždaviniai neaiškūs, neatitinka konkurso
tikslo
Projekto priemonių (veiklų) įgyvendinimo plano
konkretumas ir nuoseklumas, priemonių (veiklų)
tinkamumas projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti
(Aprašo 52.2 papunktis):
-

2.

Balų
ribos

-

-

-

0
5

priemonės (veiklos) nuoseklios, konkrečios,
aiškios, detalios, užtikrina viso projekto tikslo
pasiekimą, uždavinių įgyvendinimą

5

priemonės (veiklos) iš dalies nuoseklios,
aiškios, užtikrina tik dalies projekto tikslo
pasiekimą ir dalies uždavinių įgyvendinimą

1–4

priemonės (veiklos) nenuoseklios, neaiškios,
abstrakčios, neužtikrina tikslo pasiekimo ir
uždavinių įgyvendinimo

0

Skiriamas
balas

2

3.

Projekto kūrybiškumas (originalumas,
novatoriškumas) (Aprašo 52.3 papunktis):
-

-

5

projekto idėja ir įgyvendinimo būdas yra
originalūs, pasirinkti sprendimo būdai
netradiciniai, idėjos pasižymi naujumu

5

projekto idėja ir įgyvendinimo būdas yra iš
dalies originalūs, pasirinkti sprendimo būdai
ir
įgyvendinimo idėjos turi naujumo,
originalumo požymių

projektas yra neoriginalus, idėja nepasižymi
novatoriškumu,
pasirinkti
tradiciniai
sprendimo būdai
Projekto realumas ir ekonomiškumas, sąmatos
pagrįstumas (Aprašo 52.4 ir 52.6 papunkčiai):

1–4

-

4

-

projekto įgyvendinimas realus, lėšos
išdėstytos pagal planuojamų priemonių
(veiklų) sąrašą, detalios, realios ir pagrįstos

-

projekto įgyvendinimas iš dalies realus, lėšos
iš dalies atitinka planuojamas vykdyti
priemones (veiklas), iš dalies detalios, realios
ir pagrįstos

projekto įgyvendinimas iš dalies realus, lėšos
neatitinka planuojamų vykdyti priemonių
(veiklų), yra nedetalios, nerealios ir
nepagrįstos
Bendra balų už 1–4 kriterijus suma
Projekto aktualumas tikslinei auditorijai
(Aprašo52.5 papunktis):

0
10
9–10

3–8

-

5.

-

projektas aktualus tikslinei auditorijai

-

projektas iš dalies aktualus tikslinei
auditorijai

-

projektas neaktualus tikslinei auditorijai

0–2

25
5

5
1-4

0

3

6.

Pareiškėjo tinkamumas (patirtis ir gebėjimai) vykdyti
projektą (Aprašo 52.7 papunktis):
-

-

5

gebėjimų
visiškai
pakanka
projektui
sėkmingai įgyvendinti, pareiškėjas turi
panašių projektų įgyvendinimo patirties

5

gebėjimų iš dalies pakanka projektui
sėkmingai įgyvendinti, pareiškėjo patirtis nėra
didelė

1–4

gebėjimų nepakanka projektui sėkmingai
įgyvendinti, pareiškėjas neturi tokio pobūdžio
projektų įgyvendinimo patirties
Laukiamų rezultatų reikšmingumas, realumas,
pagrįstumas (Aprašo 52.8 papunktis):
-

7.

-

rezultatai reikšmingi, realūs, pagrįsti

-

rezultatai iš dalies reikšmingi, realūs, pagrįsti

0
5

5

- rezultatai nereikšmingi, nerealūs ir nepagrįsti
Bendra balų suma

1–4
0
40

PASTABOS:
1. Projektai, surinkę mažiau kaip 30 balų už visus kriterijus ir mažiau kaip 16 balų už 1–4
kriterijus, nefinansuojami.
2. Projektai, neatitinkantys prioritetinių finansavimo krypčių, nefinansuojami.

Komisijos narys: ________________________
(parašas)

20_____m.___________________d.

___________________________________
(vardas, pavardė)

