Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų
veiklos projektų finansavimo 2019 metais
konkurso nuostatų
6 priedas
(Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma)
UŽSIENIO LIETUVIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METAIS
KONKURSUI PATEIKTOS PARAIŠKOS TURINIO IR LĖŠŲ PLANAVIMO ĮVERTINIMAS
(data)

Konkurso pavadinimas
Paraiškos registracijos numeris
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Vertintojo vardas, pavardė
1.

Projekto atitiktis privalomosioms sąlygoms (vertinama remiantis paraiška ir Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų
finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų (toliau – Nuostatai) 25 punkte nurodytais dokumentais)

Eil.
nr.

Privalomosios sąlygos (pildoma priklausomai nuo pareiškėjo
pasirenkamos veiklos formos – Nuostatų 8.1 punkte arba 8.2)

1.

Teikiant paraišką Nuostatų 8.1. punkte nurodytai veiklos formai:

1.1.

suplanuotos veiklos skirtos pareiškėjo strateginiame veiklos
plane suformuotai misijai ir (ar) strateginiams tikslams įgyvendinti
numatoma vykdyti ne mažiau kaip 2 (dvi) Nuostatų 9 punkte
nurodytas veiklas
veiklos pagrįstos užsienio lietuvių jaunimo organizacijų poreikiais ir
orientuotos į jų interesus

1.2.
1.3.
2.

Teikiant paraišką Nuostatų 8.2. punkte nurodytai veiklos formai:

Taip (pažymėti X)

Ne (pažymėti X)

Pastabos

2
numatoma vykdyti ne mažiau kaip 1 (vieną) Nuostatų 10 punkte
nurodytą veiklą
2.2. veiklos pagrįstos užsienio lietuvių jaunimo organizacijų narių (arba
užsienio lietuvių jaunimo) poreikiais ir orientuotos į jų interesus
Bent vienos privalomosios sąlygos neatitinkantis projektas toliau nevertinamas.
2.1.

3.

Projekto turinio vertinimo kriterijai

Vertinama sritis

Eil.
nr.
Projekto vadovas 3.1.
ir vykdytojai

Projekto
partneriai

3.2.

Projekto dalyviai

3.3.

3.4.
3.5.

Tikslai
ir 3.6.
uždaviniai
Veiklos ir metodai 3.7.

3.8.

Vertinimo kriterijai

Galimi skirti balai ir
vertinimo aprašymas
Ar turima projekto vadovo ir pagrindinių 0 – ne, 1–2 – iš dalies
vykdytojų patirtis
ir
kompetencija
yra pakankamos, 3 – pakankamos
pakankamos numatytai projektui sėkmingai
įgyvendinti?
Ar yra numatyti partneriai ir ar jie prisidės prie 0 – ne, 1–2 – iš dalies prisidės,
kiekybinių ir kokybinių projekto rodiklių 3 – prisidės
pasiekimo?
Ar projekte numatyti įvairūs ir veiksmingi 0 – ne, 1–2 – iš dalies įvairūs
dalyvių pritraukimo būdai?
ir (ar) veiksmingi, 3 – įvairūs ir
veiksmingi
Ar projekto tikslinė grupė pasirinkta pagrįstai?
0 – ne, 1–2 – iš dalies pagrįsta,
3 – pagrįsta
Ar projektas turės poveikį tikslinei grupei ir savo 0 – ne, 1–2 – iš dalies turės, 3
organizacijai?
–
turės
didelį
poveikį
organizacijai ir tikslinei grupei
Kaip aiškiai suformuluoti projekto tikslas ir 0 – nėra aiškūs, 1–2 – iš dalies
uždaviniai?
aiškūs, 3 – aiškūs
Ar veiklų įvairovė pakankama projekto tikslams 0 – ne, 1–2 – iš dalies
įgyvendinti ir projekto dalyvių poreikiams pakankama, 3 – pakankama
tenkinti?
Ar projekto įgyvendinimo metodai tinkamai 0 – ne, 1–2 – iš dalies tinkamai
parinkti numatomoms veikloms vykdyti?
parinkti, 3 – tinkamai parinkti

Skiriami
balai

Pagrindimas

3
3.

Projekto turinio vertinimo kriterijai

Vertinama sritis

Rezultatai

Eil.
nr.
3.9.
3.10.

3.11.
Viešinimas

3.12.

3.13.

Vertinimo kriterijai

Galimi skirti balai ir
vertinimo aprašymas
Projekte numatytų veiklų ir naudojamų metodų 0 – neefektyvūs, 1–2 – iš dalies
efektyvumas, siekiant planuojamų rezultatų.
efektyvūs, 3 – efektyvūs
Ar formuluojant tikslus ir uždavinius, planuojant 0 – ne, 1–3 – iš dalies, 4 – taip
veiklas, rezultatus projekte numatytas kiekybinis
ir kokybinis pareiškėjo padėties pokytis?
Ar laukiami rezultatai yra realūs ir objektyviai 0 – ne, 1–2 – iš dalies, 3 – taip
pasiekiami?
Kiek tikslinių grupių planuojama pasiekti 0 – neplanuojama,
viešinant projekto veiklas?
1 – planuojama 1 tikslinė
grupė, 2 – planuojamos 2
tikslinės
grupės,
3
–
planuojamos 3 ir daugiau
tikslinių grupių
Ar numatytas projekto viešinimo priemonių 0 – ne, 1–2 – iš dalies, 3 – taip
skaičius ir pačios priemonės yra aiškiai aprašytos
ir efektyvios?
Iš viso:
40

Skiriami
balai

Pagrindimas

4. Projekto atitikties prioritetams įvertinimas
Eil.
nr.

Prioritetai

Galimi skirti balai ir
vertinimo aprašymas

Teikiant paraišką Nuostatų 8.1. papunktyje nurodytai veiklos formai:
4.1.

pareiškėjas užtikrina, kad projektui įgyvendinti iš 0– ne, 5 – taip
kitų finansavimo šaltinių gaus ne mažiau kaip 10
(dešimt) procentų visos projektui įgyvendinti
reikalingos sumos (būtina pateikti dokumentus,
įrodančius papildomą projekto finansavimą,
pavyzdžiui, banko išrašą, garantinį raštą (paties
pareiškėjo parašytas garantinis raštas nėra laikomas

Skiriami balai

Pagrindimas

4
dokumentu,
įrodančiu
papildomą
projekto
finansavimą)
4.2. pareiškėjas įtrauks ne mažiau kaip 3 (tris) partnerius 0 – ne, 5 – taip
projekto veikloms vykdyti
4.3. pareiškėjas planuoja vykdyti ne mažiau kaip 2 (dvi) 0 – ne, 5 – taip
veiklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti,
skirtinguose pasaulio žemynuose
Iš viso:
15
Teikiant paraišką Nuostatų 8.2. papunktyje nurodytai veiklos formai:
4.4.

4.5.

4.6.

pareiškėjas užtikrina, kad projektui įgyvendinti iš 0 – ne, 5 – taip
kitų finansavimo šaltinių gaus ne mažiau kaip 5
(penkis) procentus visos projektui įgyvendinti
reikalingos sumos (būtina pateikti dokumentus,
įrodančius papildomą projekto finansavimą,
pavyzdžiui, banko išrašą, garantinį raštą (paties
pareiškėjo parašytas garantinis raštas nėra laikomas
dokumentu,
įrodančiu
papildomą
projekto
finansavimą);
pareiškėjas planuoja vykdyti ne mažiau kaip 2 (dvi) 0 – ne, 5 – taip
veiklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti
skirtingose šalyse
per 2019 m. pareiškėjo atstovas (-ai) planuoja 0 – ne, 5 – taip
dalyvauti
bent
1
(viename)
renginyje,
bendradarbiaujant
su
tarptautiniu
lygmeniu
veikiančiomis organizacijomis, siekiant stiprinti
užsienio lietuvių jaunimą
Iš viso:
15

3. Lėšų planavimo vertinimo kriterijai
Eil.
nr.

Lėšų planavimo vertinimo kriterijai

Galimi skirti balai ir
vertinimo aprašymas

Skiriami balai

Pagrindimas

5
Ar projektui įgyvendinti reikalingų lėšų
planavimas atitinka Nuostatų 47–50 punktuose
nurodytus reikalavimus?
4.2. Ar prašomos lėšos aiškiai įvardytos ir
detalizuotos?
4.3. Ar prašomos lėšos bus naudojamos efektyviai?
4.4. Ar lėšos, kurių reikia projektui įgyvendinti, yra
susijusios su veiklomis?
Iš viso:
4.1.

0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip
0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip
0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip
0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip
20

Iš viso balų už projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimą

Galimi skirti balai
75

Skiriami balai

Projektai, surinkę mažiau kaip 25 balus, nefinansuojami.
Vertintojo komentarai apie paraišką:
Pažymėti
X

Vertintojo siūlymas dėl finansavimo

Vertintojo argumentavimas

SKIRTI
SKIRTI IŠ DALIES
(jei finansavimą siūloma skirti iš dalies, privalo
būti išsamiai pagrįstos tokio siūlymo priežastys
ir nurodyta, kokioms veikloms siūloma
finansavimo neskirti ir (ar) skirti mažesnį
finansavimą)

Veiklos

NESKIRTI

Veiklos

Išlaidų rūšys
Išsamus pagrindimas

Išlaidų rūšys
Išsamus pagrindimas

Skiriama suma

6

Vertintojo komentarai:

Projekto privalumai

Projekto trūkumai

Vertintojas

__________________________________
(vardas ir pavardė)

______________
(parašas)

___________________
(data)

