Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas
teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo
2020 metais nuostatų
5 priedas
(Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma)
JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ
FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSUI PATEIKTO PROJEKTO 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 Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių
organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų (toliau – Nuostatai) 1 priede pateikta informacija)
Eil.
nr.

Privalomosios sąlygos

Taip (pažymėti X)

10.1. Pareiškėjo planuojamos vykdyti veiklos atitinka visas
Nuostatų 9 punkte numatytas finansuotinas veiklas
1.2. 10.2. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas planuojama
teikti ne mažiau kaip 10 (dešimtyje) skirtingų Lietuvos apskričių
1.3. 10.3. įgyvendinant projektą bus užtikrintos jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaugos visomis Nuostatų 10.3. išvardintomis
bendrinio ir specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo
temomis
Bent vienos privalomosios sąlygos neatitinkantis projektas toliau nevertinamas.
1.1.

Ne (pažymėti X)

Pastabos

2
2. Projekto turinio vertinimo kriterijai
Vertinama
Eil.
sritis
nr.
2.1.
Projekto
vadovas
ir
vykdytojai

Projekto
partneriai
Tikslai
uždaviniai
Veiklos
metodai

2.2.
ir 2.3.
ir 2.4.

2.5.

Rezultatai

2.6.

2.7.
Viešinimas

2.8.

2.9.

Vertinimo kriterijai

Galimi skirti balai ir vertinimo aprašymas

Ar turima projekto vadovo ir
pagrindinių vykdytojų patirtis ir
kompetencija
yra
pakankamos
numatytai
projektui
sėkmingai
įgyvendinti?
Ar partneriai prisidės prie kiekybinių ir
kokybinių projekto rodiklių pasiekimo?
Kaip aiškiai suformuluoti projekto
tikslas ir uždaviniai?
Ar veiklų įvairovė pakankama projekto
tikslams įgyvendinti ir projekto dalyvių
poreikiams tenkinti?
Projekte numatytų veiklų ir naudojamų
metodų
efektyvumas,
siekiant
planuojamų rezultatų.
Ar formuluojant tikslus ir uždavinius,
planuojant veiklas, rezultatus projekte
numatytas kiekybinis ir kokybinis
jaunimo informavimo ir konsultavimo
paslaugų teikimo pokytis?
Ar laukiami rezultatai (rodikliai) yra
realūs ir objektyviai pasiekiami?
Kiek tikslinių grupių planuojama
pasiekti viešinant projekto veiklas?

0 – ne, 1–2 – iš dalies pakankamos, 3 –
pakankamos

0 – ne, 1–2 – iš dalies prisidės,
3 – prisidės
0 – nėra aiškūs, 1–2 – iš dalies aiškūs, 3 –
aiškūs
0 – ne, 1–3 – iš dalies pakankama, 4 –
pakankama
0 – neefektyvūs, 1–3 – iš dalies efektyvūs, 4
– efektyvūs
0 – ne, 1–3 – iš dalies, 4 – taip

0 – ne, 1–2 – iš dalies, 3 – taip

0 – neplanuojama,
1 – planuojama 1 tikslinė grupė, 2 –
planuojamos 2 tikslinės grupės, 3 –
planuojamos 3 ir daugiau tikslinių grupių
Ar numatytas projekto viešinimo 0 – ne, 1–2 – iš dalies, 3 – taip
priemonių skaičius ir pačios priemonės
yra aiškiai aprašytos ir efektyvios?

Skiriami
balai

Pagrindimas

3
2. Projekto turinio vertinimo kriterijai
Vertinama
Eil.
Vertinimo kriterijai
Galimi skirti balai ir vertinimo aprašymas
sritis
nr.
2.10. Ar projekte numatytos veiklos atitinka 0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip
Atitikimas
Rekomendacijose nurodytus kriterijus?
Jaunimo
reikalų
departamento
direktoriaus
2019 m. kovo
25 d. įsakymui
Nr. 2V-68 (1.4)
„Dėl
Rekomendacij
ų
jaunimo
informavimo
ir
konsultavimo
kokybei
užtikrinti
patvirtinimo“
(toliau
–
Rekomendacij
os)
2.11. Ar projekto metu bus užtikrintas 0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip
Jaunimo
jaunimo informavimo ir konsultavimo
informavimo
paslaugų teikimas visomis Nuostatų
ir
10.3
papunktyje
išvardintomis
konsultavimo
temomis?
temos
Iš viso:
40

Skiriami
balai

Pagrindimas

3. Lėšų planavimo vertinimo kriterijai
Eil.
nr.

Lėšų planavimo vertinimo kriterijai

Galimi skirti balai ir
vertinimo aprašymas

Skiriami balai

Pagrindimas

4
Ar projektui įgyvendinti reikalingų lėšų
planavimas atitinka Nuostatų 44–46 punktuose
nurodytus reikalavimus?
3.2. Ar prašomos lėšos aiškiai įvardytos ir
detalizuotos?
3.3. Ar prašomos lėšos bus naudojamos efektyviai?
3.4. Ar lėšos, kurių reikia projektui įgyvendinti, yra
susijusios su veiklomis?
Iš viso:
3.1.

0 – ne, 1–3 – iš dalies, 4 – taip
0 – ne, 1–3 – iš dalies, 4 – taip
0 – ne, 1–3 – iš dalies, 4 – taip
0 – ne, 1–3 – iš dalies, 4 – taip
16

Iš viso balų už projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimą

Galimi skirti balai
56

Skiriami balai

Projektai, surinkę mažiau kaip 25 balus, nefinansuojami.

Rekomenduojama skirti suma projektui įgyvendinti (pagrindimas)
Netinkamos, nepagrįstos išlaidos

Vertintojo pastabos, komentarai, nuomonė apie pareiškėją, projektą, išskiriant projekto pranašumus ir trūkumus, tobulinimo siūlymai
(ne daugiau kaip 300 žodžių)

Vertintojas

______________
(data)

________________
(parašas)

_____________________________
(vardas ir pavardė)

