2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir
neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
2 priedas
NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektą planuojama įgyvendinti:
-

1
2

-ių)

Prioritetinis projektų
atrankos kriterijus (toliau –
kriterijus)

Kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai

1. Projekte numatyta, kad
pedagogai1 gali tobulinti
technologines kompetencijas
pagal
kuo
daugiau
kvalifikacijų lygių pagal
Lietuvos
kvalifikacijų
sandarą2.

Didesnį balą gauna projektai, kuriuose
pedagogai gali tobulinti technologines
kompetencijas pagal daugiau skirtingų
kvalifikacijų
lygių
pagal
Lietuvos
kvalifikacijų sandarą. Projektai suranguojami
nuo
daugiausiai
kvalifikacijų
lygių
numatančių
projektų
iki
mažiausiai
kvalifikacijų lygių numatančių projektų.

Pedagogas šiame priede laikomas profesijos mokytoju.
http://www.kpmpc.lt/LTKS_EKS/naudingos_nuorodos.html

Maksimalus
galimas
kriterijaus
vertinimo
balas
40

Vertinimo
metu suteiktų
balų skaičius

Minimalus
privalomas
surinkti
balų
skaičius
18

Komentarai

I kvalifikacijų lygis vertinamas 4 balais;
II kvalifikacijų lygis – 8 balais;
III ir IV kvalifikacijų lygiai – po 10 balų;
V kvalifikacijų lygis – 8 balais.
Balai sumuojami.
2. Projektas įgyvendinamas Didesnį balą gauna projektai, kurie
bendradarbiaujant
su įgyvendinami su didesniu įmonių, kurios
didesniu
įmonių,
kurios susijungusios į asocijuotas struktūras ir
vykdomas
technologinių
susijungusios į asocijuotas kuriose
struktūras
ir
kuriose kompetencijų tobulinimas, skaičiumi.
vykdomas
technologinių Skaičiuojamos tik tos įmonės, kurios
kompetencijų
tobulinimas, susijungusios į asocijuotas struktūras ir kurių
asocijuotos struktūros yra pareiškėjas arba
skaičiumi.
partneris ir kuriose vykdomas technologinių
kompetencijų tobulinimas, skaičius.
Projektai suranguojami nuo daugiausiai
projekte dalyvaujančių įmonių apimančių
projektų
iki
mažiausiai
projekte
dalyvaujančių įmonių apimančių projektų. 10
procentų (apvalinama iki sveiko skaičiaus,
gavus rezultatą su skaičiumi „5“ po kablelio,
apvalinama iki didesnio sveiko skaičiaus)
daugiausiai dalyvaujančių įmonių apimančių
projektų vertinami 30 balų. Į kiekvieną kitą
10 procentų intervalą patenkantys mažiau
dalyvaujančių įmonių apimančių projektų
vertinami suteikiant 3 balais mažesnį balą.
Jei daugiau nei 10 procentų projektų
konkurse dalyvauja su vienodu įmonių
skaičiumi, visiems šio intervalo projektams
skiriamas vienodas maksimalus šio intervalo
balas.
3. Pareiškėjo ir partnerio (- Didesnį balą gauna projektai, kurių
ių) vykdyti technologinių pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie numato
kompetencijų
mokymus vykdyti mokymus, turi ilgesnę mokymų
vykdymo patirtį.
patirtis.
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) mokymų

30

_

30

_

vykdymo patirtis apskaičiuojama sumuojant
pareiškėjo ir partnerio (-ių) mokymų
vykdymo patirtį, atsižvelgiant į kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimų registro išrašo
duomenis, mėnesiais ir dalinama iš
pareiškėjo ir partnerio (-ių) skaičiaus.
Už pareiškėjo ir partnerio (-ių) mokymų
vykdymo patirtį, kurios trukmė:
nuo 6 mėn. iki 12 mėn. (imtinai) –suteikiama
10 balų;
nuo 13 mėn. iki 24 mėn. (imtinai) – 20 balų;
nuo 25 mėn. ir daugiau – 30 balų.
Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:

100
60
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______________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo
asmens pareigų pavadinimas)

(data)

* Jei pildoma popierinė versija

_______________________

___________________________
(vardas ir pavardė, parašas*)

