Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. AD-1-209
2 priedas
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. KULTŪROS PROJEKTŲ KONKURSAS
PROJEKTO PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA
Projekto numeris

KV-

Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Maksimalus
Balų
balų skaičius ribos
Projekto atitiktis nustatytiems prioritetams (galimas vertinimas 10, 5, 0)
10
• į prioritetus atsižvelgta ir jie atsispindi projekto veiklose
• į prioritetus atsižvelgta, tačiau jie menkai atsispindi projekto
10
5
veiklose
0
• į konkurso prioritetus neatsižvelgta
Projekto tikslas aiškus ir realus, uždaviniai konkretūs (galimas vertinimas 10, 5, 0)
• tikslas suformuluotas aiškiai, realiai pasiekiamas, uždaviniai
10
konkretūs
• tikslas pakankamai aiškiai suformuluotas, iš dalies atliepiantis
10
5
konkurso tikslą, uždaviniai pakankamai konkretūs
• tikslas ir uždaviniai deklaratyvūs, sunkiai pasiekiami,
0
neatliepiantys konkurso tikslo
Projekto tikslinė grupė (galimas vertinimas 10, 7, 4, 0)
• tikslinė grupė aiškiai aprašyta ir/ar numatyta atranka
10
(pakvietimas) į projekto veiklas
• tikslinė grupė aprašyta, tačiau atranka (pakvietimas) į projekto
7
10
veiklas nenurodytas
4
• tikslinė grupė aprašyta abstrakčiai
0
• tikslinė grupė neaprašyta
Projekto laukiami rezultatai aiškūs ir reikšmingi (galimas vertinimas 10, 7, 4, 0)
10
• laukiami rezultatai išmatuojami, aiškūs ir reikšmingi
• laukiami rezultatai nėra išmatuojami, tačiau aiškūs ir
7
reikšmingi
10
• laukiami rezultatai išmatuojami, tačiau nėra aiškūs ir
4
reikšmingi
0
• laukiami rezultatai neaiškūs ir nereikšmingi
Projekto įgyvendinimo planas nuoseklus ir detalus (galimas vertinimas 10, 7, 4, 0)
• veiklų planas ilgalaikis (daugiau nei 3 mėn.), nuoseklus ir
10
detalus, nurodyti konkretūs terminai
• veiklų planas nuoseklus ir detalus, nurodyti konkretūs
10
7
terminai tačiau trumpalaikis (mažiau nei 3 mėn.)
• veiklų planas mažiau nuoseklus ir detalus, nenurodyti
4
konkretūs terminai
Vertinimo kriterijai

Skiriamas
balas

6.

7.

8.

9.

• veiklų planas nenuoseklus ir nedetalus, nenurodyti konkretūs
0
terminai
Projekto partneriai (galimas vertinimas 5, 3, 2, 0)
• sudaryta bendradarbiavimo sutartis ir/ar pateiktas susitarimas
5
bei numatytas partnerio vaidmuo projekte
• bendradarbiavimo sutartis nesudaryta ir/ar nepateiktas
3
5
susitarimas, bet numatytas partnerio vaidmuo projekte
2
• partnerio vaidmuo projekte neaprašytas
0
• projekto parnerių nėra
Projekto sąmata pagrįsta ir reali (galimas vertinimas 10, 7, 4, 0)
10
• pagrįsta ir reali
7
• pagrįsta ir reali daugiau nei vidutiniškai
10
4
• pagrįsta ir reali mažiau nei vidutiniškai
0
• nepagrįsta ir nereali
Turi papildomą (-us) finansavimo šaltinį (-ius) (paraiškos 3 ir 13 p.) (galimas vertinimas 10, 5, 0)
• numatytas papildomas finansavimo šaltinis ir pateikti tai
10
pagrindžiantys dokumentai
10
• numatytas papildomas finansavimo šaltinis, bet nepateikti tai
5
pagrindžiantys dokumentai
0
• papildomas finansavimo šaltinis nenumatytas
Projekto vadovas ir projektą įgyvendinanti komanda pajėgi vykdyti projektą (galimas vertinimas
5, 3, 0)
• projekto vadovo ir pagrindinių projekto vykdytojų vaidmuo
5
projekte aiškus ir konkretus, pridėtas projekto vadovo gyvenimo
aprašymas
• projekto vadovo ir pagrindinių projekto vykdytojų vaidmuo
5
3
projekte aiškus ir konkretus, tačiau nepridėtas projekto vadovo
gyvenimo aprašymas
• nenumatytas projekto vadovo ir/ar pagrindinių projekto
0
vykdytojų vaidmuo projekte arba jis pateiktas abstrakčiai
Balų suma:
80

Pastaba. Į sąrašą gali būti įtraukiami projektai surinkę 40 ir daugiau balų.
Projekto įgyvendinimui siūloma skirti suma,
EUR
Projekto įgyvendinimui siūlomą skirti sumą
pagrindžiantis komentaras

______________________________

_________________

____________

Komisijos nario vardas, pavardė

Parašas

Data

