Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo
lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų
konkurso nuostatų
7 priedas
(Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma)
LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO LĖŠOMIS 2019 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ KONKURSUI
PATEIKTO PROJEKTO TURINIO IR LĖŠŲ PLANAVIMO ĮVERTINIMAS

(data)
Paraiškos registracijos numeris
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Vertintojo pareigos, vardas,
pavardė
1. Projekto turinio privalomosios sąlygos
Eil.
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Projektas atitinka šiuos tikslus ir prioritetą:
10.1.
.
projekte numatyta įgyvendinti ne mažiau kaip vieną iš
Nuostatų 8 punkte nurodytų veiklos formų (Paraiškos 8 punktas);
10.2. projekte numatyta įgyvendinti vieną iš Nuostatų 9 punkte
nurodytų veiklų (Paraiškos 9 punktas);
10.3. dalyviai yra 13 – 30 metų amžiaus ir ne mažiau kaip 2/3
projekto dalyvių yra jauni žmonės (Paraiškos 11-12 punktas);
10.4. projekte dalyviai ne daugiau kaip 70 proc. iš vienos šalies ir
daugiau kaip 70 proc. vienos lyties (Paraiškos 11-12 punktas);
10.5. Projekto vykdomo pagal Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytą
veiklos formą trukmė turi būti nuo 4 iki 7 dienų, neįskaičiuojant

Vertinimo aprašymas
Taip arba Ne
Taip arba Ne
Taip arba Ne
Taip arba Ne
Taip arba Ne

Vertinimas

Pagrindimas

2

1.6.

kelionės dienų (Paraiškos 7 punktas);
10.6. Projekto vykdomo pagal Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytas
veiklos formas dalyvių skaičius privalo būti ne mažesnis nei 10
(Paraiškos 7 punktas);

Taip arba Ne

2. Tikslai ir prioritetai
Eil.
Nr.

Projektas atitinka šiuos tikslus ir prioritetą:

Galimi skirti balai ir
vertinimo aprašymas

2.1.

Ar projekte aiškiai ir tiksliai aprašytas projekto įgyvendinimo
kontekstas ir motyvacija? (Paraiškos 14 punktas).

2.2.

Ar projekto tikslai yra aprašyti aiškiai ir konkrečiai? (Paraiškos 14
punktas).

2.3.

Ar užtikrintas projekto partnerio įsitraukimas į visus projekto
planavimo ir vykdymo etapus?

0 – ne, 1-4 – iš dalies
atitinka, 5 – atitinka
0 – ne, 1-4 – iš dalies
aiškūs ir konkretūs, 5 –
aiškūs ir konkretūs
0 – ne, 1-4 – iš dalies
aiškūs ir konkretūs, 5 –
aiškūs ir konkretūs

2.4.

11.1. pareiškėjui iki 2019 m. nebuvo skirtas Fondo finansavimas
(Paraiškos 20 punktas).
11.2. pareiškėjas yra registruotas ne miesto savivaldybėje
(Paraiškos I dalis).
11.3 projektams, kurie į projekto programą įtrauks mažiau
galimybių turintį jaunimą (Paraiškos 20 punktas).
11.4 projektams, kurių veiklose skatinamas šiuolaikinių
technologijų naudojimas ar plėtojimas (Paraiškos 20 punktas).

2.

2.5.
2.6.
2.7.

0 – ne, 5 – taip
0 – ne, 5 – taip
0 – ne, 5 – taip
0 – ne, 5 – taip
Iš viso: 35

Vertinimas

Pagrindimas

3

3. Projekto kokybė
Eil.
Nr.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Projekto valdymas:
Ar suplanuotos pasirengimo etapo veiklos atitinka projekto ir
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (toliau – Fondas) tikslus?
(Paraiškos 15-16 punktas)
Ar pasirinkti metodai, priemonės ir veiklos užtikrina kokybišką
pasirengimo etapą?
(Paraiškos 17 punktas)
Ar projekte suplanuotos veiklos užtikrina projekto tikslo pasiekimą?
(Paraiškos 1 priedas)
Ar pasirinkti kokybiški ir tinkami metodai ir priemonės veiklai
įgyvendinti?
(Paraiškos 18 punktas (1 priede) arba 17 punktas (2 priede))
Ar projekte suplanuotas įvertinimo etapas? (Paraiškos 1 priedas)
Ar projekte užtikrinamas projekto bei Fondo tikslų ir veiklų
matomumas? (Paraiškos 22-23 punktas(1 priede) arba 21-22
punktas (2 priede))
Ar veiklos suplanuotos nuosekliai, logiškai, racionaliai? ((Paraiškos
1 ir 2 priedas).

Eil.
Nr.

Kokybės kriterijai:

2.8.

Ar projekte planuojamas tarpkultūrinis mokymasis, naudojami

Maksimalus
balas

galimas

Vertinimas

Pagrindimas

Vertinimas

Pagrindimas

0 – ne, 1– iš dalies
atitinka, 2 – atitinka
0 – ne, 1–2 – iš dalies
atitinka, 3 – atitinka
0 – ne, 1–2 – iš dalies
atitinka, 3 – atitinka
0 – ne, 1– iš dalies
atitinka, 2 – atitinka
0 – ne, 1 – taip
0 – ne, 1–4 – iš dalies
atitinka, 5 – atitinka
0 – ne, 1-4 – iš dalies
atitinka, 5 – atitinka
Iš viso: 21

Maksimalus
balas

galimas

0 – ne, 1-5 iš dalies

4
tarpkultūrinio mokymosi metodai? (Paraiškos 18 punktas(1 priede)
arba 17 punktas (2 priede))

2.9.
Ar projekto veiklose užtikrinamas aktyvus jaunų žmonių
dalyvavimas ir jaunimo dalyvavimas visuose projekto etapuose?
(Paraiškos 19 punktas(1 priede) arba 18 punktas (2 priede))
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

Ar projekte planuojamos veiklos ir pasirengimas užtikrina
lygiavertę partnerystę? (Paraiškos 15 punktas ir 1 priedas)
Ar projekto veiklos užtikrina kokybišką bendradarbiavimą ir aktyvų
abiejų pusių dalyvavimą viso projekto metu? ((Paraiškos 15
punktas ir 1 priedas)
Ar projekte planuojamas naudoti neformaliojo ugdymo mokymosi
aspektas? (Paraiškos 18 punktas(1 priede) arba 17 punktas (2
priede))
Ar užtikrinamas efektyvus ir kokybiškas neformalusis ugdymas?
(Paraiškos 18 punktas(1 priede) arba 17 punktas (2 priede))

2.14.
Ar projekte užtikrintas skirtingoms etninėms ir tautinėms grupėms
atstovaujančio jaunimo dalyvavimas? (Paraiškos 20 punktas (1
priede) arba 19 punktas (2 priede))
2.15.

2.16.

Ar projekto veiklose užtikrinamas dalyvių fizinis ir emocinis
saugumas? (Paraiškos 21 punktas (1 priede) arba 20 punktas (2
priede))
Ar pasirinktos priemonės ir metodai užtikrins tikslingą ir efektyvią
rezultatų sklaidą (taikymą)? (Paraiškos 22-23 punktas (1 priede)
arba 21-22 punktas (2 priede))

užtikrintas
vienas
iš
kriterijų, 6-9 iš dalies
užtikrinti abu kriterijai, 10
– atitinka
0 – ne, 1-4 iš dalies
užtikrintas
vienas
iš
kriterijų, 5-6 iš dalies
užtikrinti abu kriterijai, 7
– atitinka
0 – ne, 1-4 – iš dalies
atitinka, 5 – atitinka
0 – ne, 1-4 – iš dalies
atitinka, 5 – atitinka
0 – ne, 1-4 – iš dalies
atitinka, 5 – atitinka
0 – ne, 1-4 – iš dalies
atitinka, 5 – atitinka
0 – ne, 1-4 iš dalies
atitinka vienai iš grupių,
5-6 iš dalies atitinka
abiem grupėms, 7 –
atitinka
0 – ne, 1-4 – iš dalies
atitinka, 5 – atitinka
0 – ne, 1-4 – iš dalies
atitinka, 5 – atitinka

5
Iš viso: 54

Eil.
Nr.
2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

Maksimalus
balas

Projekto rezultatai:
Ar projekte suplanuota rezultatų sklaida (taikymas)? (Paraiškos 22
punktas (1 priede) arba 21 punktas (2 priede))
Ar planuojamos priemonės projekto rezultatui pasiekti tikslingos ir
kokybiškos? (Paraiškos 22 punktas (1 priede) arba 21 punktas (2
priede))
Ar projekte numatyta viešinimo priemonių įvairovė?
(Paraiškos 23 punktas (1 priede) arba227 punktas (2 priede))
Ar planuojamos projekto veiklos ir rezultatai turės poveikį vietos
bendruomenei? (Paraiškos 22-23 punktas (1 priede) arba 21-22
punktas (2 priede))

galimas

Vertinimas

Pagrindimas

Vertinimas

Pagrindimas

0 – ne, 1 –– iš dalies
atitinka, 2 – atitinka
0 – ne, 1 – iš dalies
atitinka, 2 – atitinka
0 – ne, 1– atitinka
0 – ne, 1-4 – iš dalies
atitinka, 5 – atitinka
Iš viso: 10

Eil.
Nr.
2.21.
2.22.

Maksimalus
balas

Dalyvių profilis:
Ar projekte dalyvauja mažiau galimybių turintis jaunimas?
(Paraiškos 20 punktas (1 priede) arba 19 punktas (2 priede))
Ar dalyvių skaičius ir balansas (lyčių, mažiau galimybių turinčio
jaunimo įtrauktų asmenų, šalių atstovų) suderintas su projektu?
(Paraiškos 20 punktas (1 priede) arba 19 punktas (2 priede))

galimas

0 – ne, 1– iš dalies
atitinka, 2 – atitinka
0 – ne, 1–2 – iš dalies
atitinka, 3 – atitinka
Iš viso: 5

3. Lėšų planavimo vertinimo kriterijai

6
Eil.
Nr.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Lėšų planavimo vertinimo kriterijai
Ar projektui įgyvendinti reikalingų lėšų planavimas atitinka
Nuostatų 42 punkte nurodytus reikalavimus?
(Nuostatų priedas Nr. 3)
Ar prašomos lėšos aiškiai įvardytos ir detalizuotos?
(Nuostatų priedas Nr. 3)
Ar prašomos lėšos suplanuotos efektyviai?
(Nuostatų priedas Nr. 3)
Ar lėšos, kurių reikia projektui įgyvendinti, yra tiesiogiai susijusios
su planuojamomis vykdyti veiklomis? (Nuostatų priedas Nr. 3 ir
Paraiškos priedas Nr. 1)

Galimi skirti balai ir
vertinimo aprašymas
0 – ne, 1-4 – iš dalies, 5 –
taip

Skiriami balai

Pagrindimas

0 – ne, 1-4 – iš dalies, 5 –
taip
0 – ne, 1-4 – iš dalies, 5 –
taip
0 – ne, 1-4 – iš dalies, 5 –
taip
Iš viso: 20

Iš viso balų už projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimą

Galimi skirti balai
145

Skiriami balai

Projektai, surinkę mažiau kaip 40 balų, nefinansuojami.
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

Skiriama suma

7
Išlaidų rūšys
Išsamus pagrindimas

Vertintojo komentarai:

Projekto privalumai

Projekto trūkumai

Vertintojas

______________
(data)

________________
(parašas)

______________________________
(vardas ir pavardė)

