Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje
2021 metų projektų atrankos
konkurso organizavimo nuostatų
3 priedas

(Projekto vertinimo anketos forma)
SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 METŲ PROJEKTO VERTINIMO ANKETA
Pareiškėjo pavadinimas
Paraiškos registracijos numeris
Projekto pavadinimas
Eil.
Nr.
1.

1.1.
1.2.

Vertinimo kriterijai
Paraiškoje numatyto (-ų) tikslo (-ų), uždavinių ir trumpo
aprašymo aiškumas, atitiktis 2021 metų Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų atrankos konkurso (toliau – konkursas) tikslui
(Socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje projektų atrankos 2021 metų konkurso
organizavimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 3 punktas,
paraiškos dalyvauti Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos
konkurse (toliau – paraiška) 3.2 ir 3.4 papunkčiai):
tikslas (-ai), uždaviniai ir trumpas aprašymas aiškūs, atitinka
konkurso tikslą
tikslas (-ai), uždaviniai ir trumpas aprašymas iš dalies aiškūs,
iš dalies atitinka konkurso tikslą

Galimi
skirti
balai

4
1–3

Skiriamas
balas

Skiriamų balų pagrindimas

2

1.3.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

tikslas (-ai), uždaviniai ir trumpas aprašymas neaiškūs,
neatitinka konkurso tikslo
Projekto atitiktis finansavimo prioritetams
(Nuostatų 13 punktas, savivaldybės skelbime nurodyti
finansavimo prioritetai, paraiškos 1.2 papunktis):
atitinka tris prioritetus
atitinka du prioritetus
atitinka vieną prioritetą
neatitinka nė vieno prioriteto
Projekto įgyvendinimo plano aiškumas, jame numatytų
paslaugų nuoseklumas, pagrįstumas, tinkamumas
projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti bei atitiktis
Nuostatų 10 punkto reikalavimams
(Nuostatų 10 punktas, paraiškos 4 punktas):
projekto įgyvendinimo planas aiškus, jame numatytos
paslaugos nuoseklios, pagrįstos, tinkamos projekto tikslui ir
uždaviniams pasiekti, atitinka Nuostatų 10 punkto
reikalavimus
projekto įgyvendinimo planas iš dalies aiškus, jame
numatytos paslaugos iš dalies nuoseklios, iš dalies
pagrįstos, iš dalies tinkamos projekto tikslui ir uždaviniams
pasiekti, atitinka Nuostatų 10 punkto reikalavimus
projekto įgyvendinimo planas iš dalies aiškus, jame
numatytos paslaugos nenuoseklios, nepagrįstos, netinkamos
projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti, iš dalies atitinka
Nuostatų 10 punkto reikalavimus
projekto įgyvendinimo planas neaiškus, jame numatytos
paslaugos nenuoseklios, nepagrįstos, netinkamos projekto
tikslui ir uždaviniams pasiekti, neatitinka Nuostatų
10 punkto reikalavimų
Projekto
įgyvendinimo
sąmatos
detalumas,
racionalumas, pagrįstumas ir sąsaja su planuojamomis
teikti paslaugomis
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(Nuostatų 2 priedas, Nuostatų 58–61 punktai):
sąmata detali, racionali, pagrįsta ir aiškiai susieta su
planuojamomis teikti paslaugomis ir laukiamais rezultatais
sąmata iš dalies detali, iš dalies racionali, iš dalies pagrįsta,
išlaidos iš dalies susietos su planuojamomis teikti
paslaugomis ir laukiamais rezultatais
sąmata iš dalies detali, neracionali, iš dalies pagrįsta, ne
visos išlaidos susietos su planuojamomis teikti paslaugomis
sąmata neaiški, nedetali, neracionali, nepagrįsta, visos
išlaidos nesusietos su planuojamomis teikti paslaugomis
Turimi žmogiškieji ištekliai projektui įgyvendinti
(paraiškos 5.1 ir 5.2 papunkčiai):
turi pakankamai žmogiškųjų išteklių projektui įgyvendinti,
projekto vykdytojai turi pakankamai darbo patirties bei
gebėjimų numatytoms funkcijoms vykdyti
turi iš dalies pakankamai žmogiškųjų išteklių projektui
įgyvendinti, projekto vykdytojai turi iš dalies pakankamai
darbo patirties bei gebėjimų numatytoms funkcijoms vykdyti
turi nepakankamai žmogiškųjų išteklių projektui įgyvendinti,
projekto vykdytojai turi nepakankamai darbo patirties bei
gebėjimų numatytoms funkcijoms vykdyti
Projekto laukiamų rezultatų realumas ir pasiekiamumas
(paraiškos 3.2 ir 3.3 papunkčiai, 4 ir 6 punktai):
laukiami rezultatai paremti problemos iškėlimu ir
pagrindimu, realūs bei pasiekiami
laukiami rezultatai iš dalies paremti problemos iškėlimu ir
pagrindimu, iš dalies realūs bei iš dalies pasiekiami
laukiami rezultatai neparemti problemos iškėlimu ir
pagrindimu, nerealūs bei nepasiekiami
Iš viso:

Projektai, surinkę mažiau kaip 23 balus, nefinansuojami.
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Projekto privalumai:
Projekto trūkumai:
Pažymėti
Komisijos nario išvada dėl finansavimo
X
SKIRTI

Komisijos nario argumentavimas

Skiriama suma
(Eur)

SKIRTI IŠ DALIES
Paslaugos
(jei finansavimą siūloma skirti iš dalies, privalo būti
Išlaidų rūšys
išsamiai pagrįstos tokio siūlymo priežastys ir nurodyta,
kokioms konkrečiai paslaugoms ir (ar) kokių rūšių išlaidoms Išsamus pagrindimas
siūloma finansavimo neskirti ir (ar) skirti mažesnį
finansavimą)
NESKIRTI

Komisijos narys

_____________________
(parašas)

____________________________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(data)

