
Taip Iš dalies Ne Neaktualu
Skiriami balai*

(0–20 balų)
Pastabos

1.1.
Ar projektas atitinka koncepcijoje nurodytas

vystomojo bendradarbiavimo sritis? 
-

1.2.
Ar projektas prisideda prie Darnaus vystymosi tikslų

įgyvendinimo?
-

1.3.
Ar projektas prisidės įgyvendinant Lietuvos užsienio

politikos prioritetus?
-

1.4.

Ar projektas prisidės įgyvendinant Europos

Sąjungos ir Lietuvos Respublikos strateginius

susitarimus su valstybe (-ėmis) partnere (-ėmis)? 

-

1.5.
Ar projektas prisidės prie aplinkos apsaugos ir

klimato kaitos švelninimo?
-

1.6.

Ar projektas prisideda prie demokratijos ir (ar)

žmogaus teisių ir (ar) paramos pilietinei visuomenei

plėtojimo valstybėje partnerėje? 

-

1.7.
Ar projektas remia gero valdymo ir (ar) teisės

viršenybės principus valstybėje partnerėje? 
-

1.8.

Ar projektas prisideda prie valstybės partnerės

bendradarbiavimo su Europos Sąjunga ir (arba)

remia jos siekį integruotis į šią organizaciją?
-

1.9.

Ar projektas prisidės prie bendruomenių stiprinimo,

siekiant sumažinti nelaimių (stichinių ar žmogaus

veiklos) sukeliamą žalą? 

-

1.10.

Ar projektas prisidės prie paramos prekybai,

atverdamas naujas galimybes Lietuvos Respublikos

ūkio subjektams arba sukurdamas palankią aplinką

Lietuvos Respublikos įmonių veiklai valstybėje

partnerėje?

-

Taip Iš dalies Ne Neaktualu
Skiriami balai*

(0–20 balų) 
Pastabos

2.1.
Ar projekto tikslai ir uždaviniai atitinka koncepcijoje

nurodytus tikslus ir uždavinius?
-

2.2.

Ar projekto tikslai ir uždaviniai yra tinkamai

suformuluoti (konkretūs, racionalūs ir apibrėžti laiko

atžvilgiu) ir įvykdomi? 

-

2.3.
Ar numatomi rezultatai atitinka projekto tikslus ir

uždavinius, pasirinktos tikslinės grupės poreikius? 
-

2.4.
Ar numatomos veiklos siejamos su planuojamomis

išlaidomis atitinkamiems rezultatams pasiekti?
-

2.5.
Ar numatomos veiklos ir projekto rezultatai yra

išmatuojami, konkretūs, apibrėžti laiko atžvilgiu?
-

2.6.
Ar numatytas projekto įgyvendinimo laikotarpis yra

realus planuojamoms veikloms įgyvendinti? 
-

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR HUMANITARINĖS PAGALBOS FONDO PROJEKTO PARAIŠKOS TURINIO IR IŠLAIDŲ 

PAGRĮSTUMO VERTINIMAS

Projekto paraiškai suteiktas Nr.: 

Projekto pavadinimas: 

Pareiškėjas:

Kriterijai

2. Projekto veiksmingumas 

Kvietimo priedas

1. Projekto aktualumas

Kriterijai

Koncepcija, kuriai teikiama projekto paraiška:

(Nr. ir pavadinimas)
<Pasirinkti tinkamą>



2.7.

Ar projekto paraiškoje pateiktas realus veiklų

įgyvendinimo planas, atskirų veiklų įgyvendinimo

laikas ir trukmė?

-

2.8.

Ar numatomas koordinavimas ir bendradarbiavimas

su kitų vykdytojų ar partnerių įgyvendinamais /

numatomais įgyvendinti panašiais projektais

valstybėje partnerėje? 

-

2.9.

Ar projekto paraiškoje yra nurodyti ir tinkamai

įvertinti svarbiausi galimi rizikos veiksniai

įgyvendinant projektą?

-

2.10.

Ar projekto paraiškoje yra numatytos tinkamos

priemonės galimiems rizikos veiksniams sumažinti /

išvengti ir alternatyvos, jeigu nepavyktų jų išvengti,

nurodyti už šių priemonių taikymą atsakingi

asmenys?

-

Taip Iš dalies Ne Neaktualu
Skiriami balai*

(0–16 balų) 
Pastabos

3.1.

Ar pateikta bendra projekto vertė yra pakankamai

reali įgyvendinti projektą ir pasiekti planuojamus

rezultatus?

-

3.2.
Ar pateikta projekto sąmata sudaryta pagal projekto

struktūrą ir atitinka planuojamas veiklas?
-

3.3.
Ar projekto sąmatoje numatytos išlaidos veikloms

įgyvendinti yra tinkamos finansuoti?
-

3.4.

Ar visos numatomos projekto išlaidos yra pagrįstos ir

būtinos projektui įgyvendinti, atsižvelgiant į projekto

tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas ir rezultatus?  

-

3.5.

Ar veiklų įgyvendinimo išlaidos atitinka

ekonomiškumo principą ir neviršija vidutinių rinkos

kainų? 

-

3.6.

Ar pareiškėjo ir (arba) partnerio prisidėjimas prie

projekto veiklų ir uždavinių įgyvendinimo skiriant

nuosavą indėlį yra didesnis nei numatyta Kvietimo

sąlygose?

-

3.7.
Ar yra numatytas projekto vykdytojo partnerio

valstybėje partnerėje finansinis įnašas?
-

3.8.
Ar yra numatyti kitų projektą finansuojančių subjektų

finansiniai įnašai?
-

Taip Iš dalies Ne Neaktualu
Skiriami balai*

(0–20 balų) 
Pastabos

4.1.
Ar siūlomas projektas tęsia anksčiau įgyvendinto

projekto veiklas?
-

4.2.

Ar siūlomas projektas yra (galėtų būti) tęstinis – ar

pateikti aiškūs ir svarūs argumentai, patvirtinantys

tęstinumo poreikį ir galimybę?

-

4.3.
Ar numatomi rezultatai užtikrins projekto tvarumą ir

bus naudos gavėjų vartojami pasibaigus projektui?
-

4.4.

Ar pakankami valstybės partnerės instituciniai

gebėjimai tęsti pradėtas veiklas, naudoti įgyvendinto

projekto rezultatus valstybėje partnerėje ir stebėti jų

naudojimą?  

-

4.5.
Ar numatytas projekto vykdytojo partnerio valstybėje

partnerėje dalyvavimas įgyvendinant projektą?  
-

4.6.
Ar numatytas valstybės partnerės valdžios institucijų

įtraukimas į projekto  veiklų įgyvendinimą?
-

4.7.
Ar numatytas tikslinės grupės įtraukimas į veiklų

įgyvendinimą?
-

Kriterijai

4. Projekto tęstinumas,  poveikis ir tvarumas

3. Projekto finansavimas                                                                                                                             

Kriterijai



4.8.

Ar numatomi rezultatai turės ateityje įtakos naudos

gavėjų pokyčiams (politiniams, ekonominiams,

socialiniams, psichosocialiniams ar kt.)  

-

4.9.

Ar projektas papildo kitas vystomojo

bendradarbiavimo veiklas valstybėje partnerėje,

regione ar sektoriuje?

-

4.10.
Ar numatytos priemonės projekto rezultatų

perimamumui ir projekto tvarumui užtikrinti?
-

Taip Iš dalies Ne Neaktualu
Skiriami balai*

(0–14 balų) 
Pastabos

5.1.

Ar aiški projekto valdymo struktūra ir tinkamai

apibrėžtos projekto dalyvių (projekto vykdytojų,

partnerių, projekto vadovo, finansininko ir pan.)

funkcijos?

-

5.2.
Ar projekto vykdytojas turi reikiamą patirtį vykdyti

teikiamą projektą?
-

5.3.
Ar projekto vadovas turi reikiamą patirtį įgyvendinti

teikiamą projektą?
-

5.4.
Ar projekto vykdytojo partneris valstybėje partnerėje

turi reikiamą patirtį vykdyti teikiamą projektą?
-

5.5.
Ar projekto koordinatorius valstybėje partnerėje turi

reikiamą patirtį?
-

5.6.
Ar numatyti projekto ekspertai turi pakankamą

patirtį?
-

5.7.

Ar tinkamai atliktas projekto poveikio aplinkai

vertinimas pagal Projekto poveikio aplinkai

kriterijus?

-

Taip Iš dalies Ne Neaktualu
Skiriami balai*

(0–20 balų) 
Pastabos

6.1.
Ar numatytos konkrečios priemonės, skirtos projekto

viešinimui Lietuvoje užtikrinti:

6.1.1.
straipsniai spaudoje, internetiniuose naujienų 

portaluose 
-

6.1.2. spaudos konferencijos -

6.1.3. interviu radijuje/televizijoje -

6.1.4.

socialiniuose tinkluose ir (arba) tinklaraščiuose ir 

(arba) projekto vykdytojo ir (arba) partnerio 

svetainėse

-

6.1.5. kituose viešuose renginiuose -

6.2.
Ar numatytos konkrečios priemonės, skirtos projekto

viešinimui valstybėje partnerėje užtikrinti:

6.2.1.
straipsniai spaudoje, internetiniuose naujienų 

portaluose 
-

6.2.2. spaudos konferencijos -

6.2.3. interviu radijuje/televizijoje -

6.2.4.

socialiniuose tinkluose ir (arba) tinklaraščiuose ir 

(arba) projekto vykdytojo ir (arba) partnerio 

svetainėse

-

6.2.5. kituose viešuose renginiuose -

0

1. 

2.

3.
Rekomenduojama skirti Fondo lėšų suma, Eur:

(pildoma, jei projekto paraiškos finansavimui pritarta / pritarta su išlyga)

REKOMENDACIJA FONDO TARYBAI:

Pritarti / Pritarti su išlyga, kad bus....

(NURODYTI VISAS PASTABAS, KAS TURĖTŲ BŪTI DAROMA, KEIČIAMA)

6. Projekto viešinimas

Bendras projekto paraiškos įvertinimas (0–110 balų):

Kriterijai

* Skaičiuojant skiriamus balus, kiekvienam kriterijui numatytas maksimalus balų skaičius yra dalijamas iš kriterijui įvertinti skirtų ir vertinimui aktualių klausimų 

skaičiaus. Pavyzdžiui, atitiktis Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetams iš viso yra vertinama 30 balų, pateikiama 10 klausimų. Jeigu visi 10 klausimų yra 

aktualūs, vertinant konkretų projektą, bendras balų skaičius (30) yra dalijamas iš klausimų skaičiaus (10) ir taip nustatoma kiekvieno atsakymo į klausimą vertė (3). 

Jeigu vienas ar keli klausimai yra neaktualūs, vertinant konkretų projektą, bendras balų skaičius (30) yra dalijamas iš atitinkamai mažesnio klausimų, kurie yra 

aktualūs, skaičiaus (pavyzdžiui, 7) ir taip pat yra gaunama vieno atsakymo į klausimą vertė (4,3). Taigi šiuo atveju įvertinimo „taip“ vertė būtų 4,3 balo, „ne“ – 0 

balų, o neaktualūs klausimai nebūtų vertinami. Sudėjus atsakymų vertes, gauta suma yra apvalinama iki sveikųjų skaičių, laikantis matematinių skaičių apvalinimo 

taisyklių.  

5. Projekto organizavimas ir valdymas 

Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis nustatyta suma, 

Eur:

(pildoma, jei projekto paraiškos finansavimui pritarta / pritarta su išlyga)

Kriterijai


