
IŠSAMIOS PROJEKTO PARAIŠKOS KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI

1. Išsamios projekto paraiškos kokybės vertinimo kriterijai, skirti 1–4 poveikio sričių projektams 

2. Išsamios projekto paraiškos kokybės vertinimo kriterijai, skirti 5 poveikio srities projektams

1. Išsamios projekto paraiškos kokybės vertinimo kriterijai, skirti 1–4 poveikio sričių projektams (didžiausias bendras balų skaičius – 100)

Kriterijų, kurie vertinami skalėje nuo 0 iki 5, balai konvertuojami pagal atitinkamai kriterijui priskirtą įvertį. Kiekvieno kriterijaus įverčius galite rasti Gairėse pareiškėjams 4.3 punktas 2 etapas. Išsami projekto paraiška.

0 – Koncepcija neatitinka 

kriterijaus arba atitiktis 

kriterijui negali būti įvertinta 

dėl trūkstamos arba 

neišsamios informacijos.

1 – Labai silpnai. Nurodytas 

aspektas nagrinėjamas 

netinkamai arba yra rimtų 

trūkumų.

2 – Silpnai. Paraiškoje iš 

dalies atsižvelgiama į šį 

kriterijų, yra didelių 

trūkumų.

3 – Gerai. Paraiškoje 

tinkamai atsižvelgiama į 

kriterijų, tačiau yra 

nemažai trūkumų.

4 – Labai gerai. Paraiškoje 

tinkamai atsižvelgiama į šį 

kriterijų, tačiau yra keletas 

nedidelių trūkumų. 

5 – Puikiai. Paraiška visiškai 

atitinka visus nurodytus 

kriterijaus aspektus.

1.

1.1

Projekto atitiktis APF 

programos tikslams, 

siekiamam poveikiui ir 

veiklos rezultatams

Kiek projektas prisideda siekiant APF

programos bendrųjų tikslų ir numatyto

poveikio? 

Kiek projektas prisideda prie pasirinktų APF 

programos veiklos rezultatų?

Projektas neatitinka APF 

programos bendrųjų tikslų ir 

nėra orientuotas į pasirinktą 

poveikio sritį.

Projekto sąsaja su APF programos 

bendraisiais tikslais labai 

silpna.Projekto atitiktis pasirinktai 

poveikio sričiai nėra aiški. Nėra 

pasirinkti veiklos rezultatai.

Projektas atitinka APF 

programos bendruosius 

tikslus tik iš dalies. Projektas 

ir jame numatytos veiklos iš 

dalies atitinka pasirinktą 

poveikio sritį ir siekiamus 

veiklos rezultatus.

Projektas atitinka APF 

programos bendruosius 

tikslus. Projektas atitinka 

pasirinktą poveikio sritį, 

tačiau problemos 

sprendimas ir/ar veiklos  

nėra pakankamos 

numatytam poveikiui ir 

veiklos rezultatams pasiekti.

Projekto tikslai atitinka APF 

programos bendruosius 

tikslus. Projektas atitinka 

pasirinktą poveikio sritį, o 

siūlomas sprendimas ir/ar 

veiklos yra pakankamos 

numatytam poveikiui ir 

veiklos rezultatams pasiekti.

Projekto tikslai atitinka APF 

programos bendruosius tikslus. 

Projektas  atitinka pasirinktą 

poveikio sritį, o siūlomas 

sprendimas ir/ar veiklos aiškiai ir 

tikslingai prisideda prie 

numatomo poveikio ir veiklos 

rezultatų pasiekimo.

1.2

Projekto atitiktis 

nagrinėjamai problemai

Kokiu mastu nustatomos tikslinės grupės ir jų 

poreikiai / problema?

Kiek projektas prisideda prie nustatytos 

problemos sprendimo / tikslinės grupės 

poreikių tenkinimo?

Tikslinės grupės nenurodytos, 

jų poreikiai nepagrįsti. 

Problema neaprašyta arba 

aprašyta problema neaiški ir 

nepagrįsta. 

 Tikslinės grupės įvardintos per 

plačiai, tikslinės grupės poreikiai 

nurodyti netiksliai arba 

nenurodyti. Neaprašyta, kaip 

buvo nustatyti poreikiai. 

Problema,auditorija nėra susiję 

su tiksline grupe ir jos poreikiais. 

Aprašyta problema neaiški ir 

nepagrįsta.

 Tikslinės grupės įvardintos 

per plačiai, jų poreikiai 

pagrįsti silpnai ( nėra aišku, 

kaip buvo nustatyti 

poreikiai). Problemos, 

auditorijos sąsaja su tiksline 

grupe ir jos poreikiais silpna. 

Aprašyta problema neaiški,  

pagrįsta silpnai.

 Įvardintos konkrečios 

tikslinės grupės, tačiau jų 

poreikiai pagrįsti silpnai. 

Problema, auditorija ir 

tikslinės grupės poreikiai 

tarpusavyje susiję iš dalies. 

Aprašyta problema aiški, 

tačiau pagrįsta silpnai.

Tikslinės grupės įvardintos 

aiškiai. Tikslinės grupės 

poreikiai pagrįsti, bet nėra 

išsamūs. Problema, 

auditorija ir tikslinės grupė 

bei jos poreikiai tarpusavyje 

susiję. Aiškiai aprašyta ir 

pagrįsta problema. 

Aiškios tikslinės grupės, jų 

poreikiai ir kaip poreikiai buvo 

nustatyti. Problema, auditorija ir 

tikslinės grupė bei jos poreikiai 

tarpusavyje susiję. Aiškiai ir 

detaliai aprašyta ir pagrįsta 

problema. Aiškus projekto indėlis 

sprendžiant problemą.

1.3

Ilgalaikis projekto poveikis 

tikslinei grupei, projekto 

vykdytojui ir platesniajai 

bendruomenei / 

visuomenei

Kiek projektu sukuriami sprendimai tikslinei 

grupei, projekto vykdytojui ir platesniajai 

bendruomenei / visuomenei yra tvarūs, t. y.

išlieka ir pasibaigus projektui?

Nepakanka duomenų projekto 

poveikio tikslinei grupei, 

projekto vykdytojui ir 

platesniajai 

bendruomenei/visuomenei 

nustatyti.

Numatomas projekto poveikio 

tvarumas tikslinei grupei, 

projekto vykdytojui ir/ar 

platesniajai 

bendruomenei/visuomenei nėra 

aiškus.

Numatomas projekto 

poveikio tikslinei grupei 

tvarumas yra aiškus iš dalies, 

o  projekto vykdytojui ir 

platesniajai 

bendruomenei/visuomenei 

nenumatytas.

Numatomas projekto 

poveikio tikslinei grupei, 

projekto vykdytojui 

tvarumas yra aiškūs iš 

dalies, o  platesniajai 

bendruomenei/visuomenei 

nenumatytas.

Numatomas projekto 

poveikio tvarumas tikslinei 

grupei, projekto vykdytojui 

yra aiškūs, o platesniajai 

bendruomenei/visuomenei 

aiškus iš dalies.

Numatomas projekto poveikio 

tvarumas tikslinei grupei, 

projekto vykdytojui, platesniajai 

bendruomenei/visuomenei yra 

aiškus.

Žemiau išvardinti kokybės vertinimo kriterijai skirti išsamios projekto paraiškos turinio vertinimui. Naudodamiesi šiuo įrankiu, galite pasitikrinti, ar jūsų pildomos paraiškos dalys atsako į kriterijaus aprašyme užduodamus klausimus bei vertinimo skalės aprašus.

Nr. Kriterijus Kriterijaus aprašymas

Projekto atitiktis ir svarba

Vertinimo skalė

Atmetimo kriterijus: jeigu balas mažesnis nei 10, projektas automatiškai 

atmetamas



2. Projekto įgyvendinimo kokybė

2.1

Projekto tikslų, veiklų, 

rezultatų suderinamumas 

(projekto vidinė

logika)

Kiek tikslai, veiklos ir numatyti rezultatai

yra logiškai tarpusavyje susiję? 

Projekto tikslai ir/arba veiklos 

nenurodyti.

Projekto tikslai ir veiklos nėra 

susiję.

Projekto tikslai ir veiklos 

susiję iš dalies. Jų sąsaja su 

nurodomais rezultatais nėra 

aiški.

Projekto tikslai, veiklos ir 

rezultatai susiję iš dalies.

Projekto tikslai, veiklos ir 

rezultatai tarpusavyje susiję.

Projekto tikslai, veiklos ir 

rezultatai tarpusavyje susiję. 

Projekto vidinė logika vientisa.

2.2

Siūlomų veiklų 

įgyvendinamumas

Kiek planuojamos veiklos yra logiškos ir

įgyvendinamos bei prisideda prie projekto 

veiklos rezultatų?

Ar projektas įgyvendinamas per

planuojamą laikotarpį? 

Konkrečios projekto veiklos 

nenurodytos.

Projekto veiklos nėra tinkamos 

projekto veiklos rezultatams 

pasiekti.

Projekto veiklos tik iš dalies 

tinkamos projekto veiklos 

rezultatams pasiekti.

Projekto veiklos tinkamos, 

tačiau nepakankamos 

projekto veiklos 

rezultatams pasiekti. Kyla 

klausimų dėl jų 

įgyvendinamumo.

Projekto veiklos tinkamos 

projekto veiklos rezultatams 

pasiekti. Nekyla abejonių dėl 

jų įgyvendinamumo.

Projekto veiklos yra tinkamos, 

įmanomos. Veiklos yra 

nuoseklios ir lemia numatytų 

projekto veiklos rezultatų 

pasiekimą.

2.3

Projekto rezultatų 

adekvatumas

Kiek planuojamos rodiklių tikslinės vertės yra 

adekvačios ir realistinės?

Projekto rezultatų rodikliai 

nenurodyti.

Projekto rezultatų rodikliai  

nurodyti, bet nenumatyos 

konkrečios vertės.

Projekto rezultatų rodiklių 

vertės aiškios, bet 

nerealistiškos arba 

neadekvačios veiklų 

atžvilgiu.

Projekto rezultatų rodiklių 

vertės aiškios, bet  

planuojamų rezultatų 

pasiekiamumas galimas tik 

iš dalies.

Projekto rezultatai ir 

programos rezultatai siejasi, 

pasirinktos rodiklių vertės 

adekvačios ir realistiškos. 

Planuojami rezultatai gali 

būti pasiekti.

Projekto rezultatai ir programos 

rezultatai siejasi, pasirinktos 

rodiklių vertės adekvačios ir 

realistiškos. Nekyla abejonių, kad 

projektu bus pasiekti planuojami 

rezultatai. 

2.4

Komunikacijos priemonių 

kokybė

Kiek planuojamos komunikacijos priemonės 

yra adekvačios?

Komunikaciniai veiksmai 

nenurodyti.

Komunikaciniai veiksmai nesusiję 

su projekto rezultatų viešinimu ir 

projekto tikslais

Komunikaciniai veiksmai tik 

iš dalies susiję su projekto 

rezultatų viešinimu ir 

projekto tikslais.

Komunikaciniai veiksmai 

susiję su projekto rezultato 

viešinimu, bet nėra 

pakankami projekto 

tikslams pasiekti.

Komunikaciniai veiksmai yra 

adekvatūs, prisideda prie 

projekto tikslų siekimo ir 

rezultatų viešinimo

Komunikaciniai veiksmai yra 

adekvatūs, pakankamai prisideda 

prie projekto tikslų siekimo ir 

rezultatų viešinimo bei 

planuotinai prideda papildomą 

vertę projektui.

3.

3.1

Biudžeto atitiktis 

siūlomoms veikloms

Kiek siūlomos išlaidos atitinka veiksmų

planą? Ar pateiktų išlaidų pakanka

atitinkamoms veikloms ir jų rezultatams

realizuoti?

Dėl nenurodytų projekto 

veiklų, neįmanoma nustatyti 

išlaidų adekvatumo.

Veiklų ir laukiamų rezultatų 

mastas ir tipas neadekvatūs 

prašomai sumai bei numatytoms 

išlaidoms.

Prašoma suma ir išlaidų 

paskirstymas pagal 

kategorijas/veiklas iš dalies 

adekvatūs numatytoms 

veikloms, bet kyla abejonių 

dėl numatomų rezultatų 

pasiekimo.

Prašoma suma ir  išlaidų 

paskirstymas pagal 

kategorijas/veiklas 

adekvatūs numatytoms 

veikloms, bet kyla abejonių 

dėl numatomų rezultatų  

pasiekimo.

Prašoma suma ir išlaidų 

paskirstymas pagal 

kategorijas/veiklas  

adekvatūs numatytoms 

veikloms ir rezultatams 

pasiekti.

Prašoma suma ir išlaidų 

paskirstymas pagal 

kategorijas/veiklas  adekvatūs  

numatytoms veikloms ir 

rezultatams pasiekti. Projektas 

yra rentabilus.

3.2

Tinkamas ir pagrįstas 

biudžetas

Kiek išlaidų detalizavimas parodo, ką apima 

planuojamos išlaidos ir kokia jų vertė? Kiek 

numatomos išlaidos grindžiamos 

realistinėmis prielaidomis?

Kokia dalis nurodytų išlaidų reikalinga

projekto įgyvendinimui? 

Biudžetas nedetalizuotas. Pateiktame biudžete trūksta 

duomenų pagrįsti išlaidas veiklų 

įgyvendinimui.

Biudžetas detalizuotas, 

tačiau numatytos išlaidos 

nėra realistiškos. Kyla 

abejonių dėl jų pagrįstumo 

lygio projekto veiklų 

įgyvendinimui.

Biudžetas detalizuotas, 

numatomos išlaidos 

realistiškos, tačiau kyla 

abejonių dėl kai kurių 

išlaidų pagrįstumo lygio 

projekto veiklų 

įgyvendinimui.

Biudžetas detalus ir 

realistiškas. Numatytos 

išlaidos pagrindžia projekto 

veiklų įgyvendinimo 

galimybes.

Biudžetas detalus ir 

realistiškas.Numatytos išlaidos 

pagrindžia projekto veiklų 

įgyvendinimo galimybes. 

Projektas yra rentabilus.

Atmetimo kriterijus: jeigu balas mažesnis nei 10, projektas automatiškai 

atmetamas

Ekonominė vertė



4.

4.1

Projekto rezultatų 

tvarumas ir projekto 

produktų panaudojimas 

baigus įgyvendinti projektą

Kiek ir kokiu būdu parodoma, kurios veiklos 

bus tęsiamos baigus įgyvendinti projektą?

Ar jau suplanuota, kaip projekto poveikio ir 

veiklos rezultatai bus panaudojami baigus 

įgyvendinti projektą?

Veiklų tęstinumas ir/ar 

projekto produktų tolesnis 

panaudojimas nenumatytas.

Veiklų tęstinumas ir/ar projekto 

produktų tolesnis panaudojimas 

nėra aiškūs.

Veiklų tęstinumas numatytas 

iš dalies, projekto produktų 

tolesnis panaudojimas nėra 

aiškus.

Veiklų tęstinumas 

numatytas, tačiau projekto 

produktų tolesnė 

panaudojimo tikimybė kelia 

abejonių.

Veiklų tęstinumas ir projekto 

produktų tolesnis 

panaudojimas aiškūs, tačiau 

numatyti veiksmai tolesniam 

rezultatų panaudojimui nėra 

konkretūs.

Veiklų tęstinumas ir projekto 

produktų tolesnis panaudojimas 

aiškūs, numatyti konkretūs 

veiksmai tolesniam rezultatų 

panaudojimui užtikrinti.

4.2

Planuojamų veiklų atitiktis 

gebėjimų stiprinimo 

poreikiui

Kiek tinkamai numatyti pareiškėjo

organizacijos poreikiai stiprinti gebėjimus?

Kiek projektas prisidės prie organizacijos

gebėjimų stiprinimo?

Ar gebėjimų stiprinimui planuojami ištekliai 

atitinka APF programos įgyvendinimo 

reikalavimus?

Pareiškėjo ir/ar partnerio 

organizacijos gebėjimų 

stiprinimo veiklos 

nenurodytos.

Pareiškėjo ir/ar partnerio 

organizacijos gebėjimų stiprinimo 

veiklos neaiškios ir nepagrįstos.

Pareiškėjo ir/ar partnerio 

organizacijos gebėjimų 

stiprinimo veiklos pagrįstos 

iš dalies, 5 poveikio srities 

rezultatų rodikliai 

nepasirinkti.

Pareiškėjo ir/ar partnerio 

organizacijos gebėjimų 

stiprinimo veiklos pagrįstos, 

kyla abejonių dėl 5 poveikio 

srities rezultatų rodiklių 

pasirinkimo tinkamumo.

Pareiškėjo ir/ar partnerio 

organizacijos gebėjimų 

stiprinimo veiklos pagrįstos, 

5 poveikio srities pasirinkti 

rezultatų rodikliai atitinka 

numatytas veiklas.

Pareiškėjo ir/ar partnerio 

organizacijos gebėjimų 

stiprinimo veiklos pagrįstos, 5 

poveikio srities pasirinkti 

rezultatų rodikliai atitinka 

numatytas veiklas. Aiški 

pridėtinė vertė organizacijos 

vystymuisi.

5.

5.1

Su projektu susijusi 

projekto komandos 

(pareiškėjų ir partnerių) 

patirtis

Kiek projekto komandos (pagrindinių

darbuotojų) patirtis atitinka siūlomą

projektą? 

Nenurodyta pareiškėjo 

(partnerių)  patirtis projekto  

įgyvendimui ir aprašytos 

problemos sprendimui.

Pareiškėjo (partnerių) nurodyta 

patirtis nėra tinkama projekto 

įgyvendimui ir aprašytos 

problemos sprendimui.

Pareiškėjo (partnerių) 

nurodyta patirtis tik iš dalies 

tinkama ir nėra pakankama 

projekto įgyvendinimui ir 

aprašytai problemai spręsti.

Pareiškėjo (partnerių) 

nurodyta patirtis yra 

tinkama įgyvendinti 

projekto veiklas, bet 

nepakankama aprašomai 

problemai spręsti.

Pareiškėjas (partneriai) turi 

pakankamai patirties 

įgyvendinti projektą bei 

spręsti aprašytą problemą.

Pareiškėjas (partneriai) turi 

pakankamai patirties ir galimybių 

įgyvendinti projektą ir optimaliai 

spręsti aprašytą problemą. 

Partneriai (jei yra) savo indėliu 

reikšmingai prisideda prie 

projekto tikslų įgyvendinimo.

5.2

Pareiškėjų ir partnerių 

organizacijų organizacinis ir 

finansinis pajėgumas 

įgyvendinti projektą

Kiek pareiškėjas (ir partneris) turi finansinių ir 

organizacinių pajėgumų projektui 

įgyvendinti?

Kiek pareiškėjas (ir partneris) yra tinkamai 

techniškai pasirengęs įgyvendinti projektą ir 

ar turi tam pakankamai įgūdžių?

Projekto pareiškėjo (ir 

partnerių, jei nurodyti) 

organizacijų finansiniai ir 

organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai 

nenurodyti.

Projekto pareiškėjo (ir partnerių, 

jei nurodyti) organizacijų 

finansiniai ir organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai projektui 

įgyvendinti nėra pakankami.

Projekto pareiškėjo (ir 

partnerių, jei nurodyti) 

organizacijų finansiniai ir 

organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai 

projektui įgyvendinti 

pakankami iš dalies.

Projekto pareiškėjo (ir 

partnerių, jei nurodyti) 

organizacijų organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai 

projektui įgyvendinti 

pakankami, finansiniai 

pajėgumai pakankami iš 

dalies. 

Projekto pareiškėjo (ir 

partnerių, jei nurodyti) 

organizacijų finansiniai ir 

organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai 

projektui įgyvendinti yra 

pakankami.

Projekto pareiškėjo (ir partnerių, 

jei nurodyti) organizacijų 

finansiniai ir organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai projektui 

įgyvendinti yra išsamiai pagrįsti. 

Tinkamas techninis pasirengimas 

projektui įgyvendinti.

5.3

Rizikos valdymas Kokiu mastu nustatoma projekto

įgyvendinimo rizika ir kiek ji yra tinkama? 

Kiek yra tinkamos nustatytos rizikos

mažinimo ar šalinimo priemonės? 

Projekto įgyvendinimo rizikos 

neaprašytos.

Projekto įgyvendinimo rizikos 

aprašytos nepilnai arba neaiškiai.

Projekto įgyvendinimo 

rizikos aprašytos, bet nėra 

adekvačios projekto 

kontekste.

Projekto įgyvendinimo 

rizikos tinkamos, bet 

nenumatytos priemonės jų 

mažinimui arba šalinimui.

Projekto įgyvendinimo 

rizikos tinkamos, bet 

numatytos priemonės jų 

mažinimui arba šalinimui 

tinkamos iš dalies.

Projekto įgyvendinimo rizikos ir 

numatytos priemonės jų 

mažinimui arba šalinimui yra 

tinkamos ir pagrįstos.

6.

Partnerių dalyvavimas ir 

atsakomybė

Kiek su projektu susijusios atsakomybės ir 

uždavinių yra prisiėmę pareiškėjai ir

partneriai?

Kiek projekto biudžetas atspindi pareiškėjų ir 

partnerių pasidalijimą uždaviniais ir 

atsakomybe?

Nenumatytas atsakomybių 

pasidalijimas tarp pareiškėjo ir 

partnerio (-ių).

Neadekvatus atsakomybių 

pasidalijimas tarp pareiškėjo ir 

partnerio (-ių).

Atsakomybių pasidalijimas 

tarp pareiškėjo ir partnerio (-

ių) numatytas, tačiau 

finansinis aspektas 

nepagrįstas.

Atsakomybių pasidalijimas 

ir finansinis aspektas tarp 

pareiškėjo ir partnerio (-ių) 

numatytas, tačiau kyla 

abejonių dėl pasiskirstymo 

adekvatumo/tolygumo.

Atsakomybių pasidalijimas ir 

finansinis aspektas tarp 

pareiškėjo ir partnerio (-ių) 

numatytas, nekyla abejonių 

dėl pasiskirstymo 

adekvatumo/tolygumo.

Atsakomybių pasidalijimas ir 

finansinis aspektas tarp 

pareiškėjo ir partnerio (-ių) 

numatytas, nekyla abejonių dėl 

pasiskirstymo 

adekvatumo/tolygumo. 

Partnerystė lygiavertė.

Gebėjimų stiprinimas ir tvarumas

Projekto vykdytojų gebėjimai



2. Išsamios projekto paraiškos kokybės vertinimo kriterijai, skirti 5 poveikio srities projektams (didžiausias bendras balų skaičius – 100)

Kriterijų, kurie vertinami skalėje nuo 0 iki 5, balai konvertuojami pagal atitinkamai kriterijui priskirtą įvertį. Kiekvieno kriterijaus įverčius galite rasti Gairėse pareiškėjams 4.3 punktas 2 etapas. Išsami projekto paraiška.

0 – Koncepcija neatitinka 

kriterijaus arba atitiktis 

kriterijui negali būti įvertinta 

dėl trūkstamos arba 

neišsamios informacijos.

1 – Labai silpnai. Nurodytas 

aspektas nagrinėjamas 

netinkamai arba yra rimtų 

trūkumų.

2 – Silpnai. Paraiškoje iš 

dalies atsižvelgiama į šį 

kriterijų, yra didelių 

trūkumų.

3 – Gerai. Paraiškoje 

tinkamai atsižvelgiama į 

kriterijų, tačiau yra 

nemažai trūkumų.

4 – Labai gerai. Paraiškoje 

tinkamai atsižvelgiama į šį 

kriterijų, tačiau yra keletas 

nedidelių trūkumų. 

5 – Puikiai. Paraiška visiškai 

atitinka visus nurodytus 

kriterijaus aspektus.

1.

1.1

Projekto atitiktis APF 

programos tikslams, 

siekiamam poveikiui ir 

veiklos rezultatams

Kiek projektas prisideda siekiant APF

programos bendrųjų tikslų ir numatyto

poveikio?

Kiek projektas prisideda prie pasirinktų APF 

programos veiklos rezultatų? 

Projektas neatitinka APF 

programos bendrųjų tikslų ir 

nėra orientuotas į pasirinktą 

poveikio sritį.

Projekto sąsaja su APF programos 

bendraisiais tikslais labai 

silpna.Projekto atitiktis pasirinktai 

poveikio sričiai nėra aiški. Nėra 

pasirinkti veiklos rezultatai.

Projektas atitinka APF 

programos bendruosius 

tikslus tik iš dalies. Projektas 

ir jame numatytos veiklos iš 

dalies atitinka pasirinktą 

poveikio sritį ir siekiamus 

veiklos rezultatus.

Projektas atitinka APF 

programos bendruosius 

tikslus. Projektas atitinka 

pasirinktą poveikio sritį, 

tačiau problemos 

sprendimas ir/ar veiklos  

nėra pakankamos 

numatytam poveikiui ir 

veiklos rezultatams pasiekti.

Projekto tikslai atitinka APF 

programos bendruosius 

tikslus. Projektas atitinka 

pasirinktą poveikio sritį, o 

siūlomas sprendimas ir/ar 

veiklos yra pakankamos 

numatytam poveikiui ir 

veiklos rezultatams pasiekti.

Projekto tikslai atitinka APF 

programos bendruosius tikslus. 

Projektas  atitinka pasirinktą 

poveikio sritį, o siūlomas 

sprendimas ir/ar veiklos aiškiai ir 

tikslingai prisideda prie 

numatomo poveikio ir veiklos 

rezultatų pasiekimo.

1.2

Projekto atitiktis 

nagrinėjamai problemai / 

poreikiams

Kokiu mastu nustatomos tikslinės grupės ir jų 

poreikiai / problema?

Kiek projektas prisideda prie tikslinės

grupės poreikių tenkinimo?

Tikslinės grupės nenurodytos, 

jų poreikiai nepagrįsti. 

Problema neaprašyta arba 

aprašyta problema neaiški ir 

nepagrįsta.

 Tikslinės grupės įvardintos per 

plačiai, tikslinės grupės poreikiai 

nurodyti netiksliai arba 

nenurodyti. Neaprašyta, kaip 

buvo nustatyti poreikiai. 

Problema,auditorija nėra susiję 

su tiksline grupe ir jos poreikiais. 

Aprašyta problema neaiški ir 

nepagrįsta.

 Tikslinės grupės įvardintos 

per plačiai, jų poreikiai 

pagrįsti silpnai ( nėra aišku, 

kaip buvo nustatyti 

poreikiai). Problemos , 

auditorijos sąsaja su tiksline 

grupe ir jos poreikiais silpna. 

Aprašyta problema neaiški,  

pagrįsta silpnai.

 Įvardintos konkrečios 

tikslinės grupės, tačiau jų 

poreikiai pagrįsti silpnai. 

Problema, auditorija ir 

tikslinės grupės poreikiai 

tarpusavyje susiję iš dalies. 

Aprašyta problema aiški, 

tačiau pagrįsta silpnai.

Tikslinės grupės įvardintos 

aiškiai. Tikslinės grupės 

poreikiai pagrįsti, bet nėra 

išsamūs. Problema, 

auditorija ir tikslinės grupė 

bei jos poreikiai tarpusavyje 

susiję. Aiškiai aprašyta ir 

pagrįsta problema.

Aiškios tikslinės grupės, jų 

poreikiai ir kaip poreikiai buvo 

nustatyti. Problema, auditorija ir 

tikslinės grupė bei jos poreikiai 

tarpusavyje susiję. Aiškiai ir 

detaliai aprašyta ir pagrįsta 

problema. Aiškus projekto indėlis 

sprendžiant problemą.

7.

Teminiai ir regiono 

prioritetai

7.1. Teminiai prioritetai

Ar projektas skirtas jauniems žmonėms arba į jį yra įtraukta partnerystė su jaunimo NVO? arba

Ar į projektą įtrauktos tikslinės grupės iš regionų, išskyrus Vilniaus miestą? arba

Ar į projektą įtraukta partnerystė su tautinių mažumų NVO? arba

Ar projektu siekiama atsižvelgti į poreikius / įgalinti smurto lyties pagrindu aukas?

7.2. Regiono prioritetai

Pareiškėjas yra regione (išskyrus Vilniaus miestą) registruota ir veikianti NVO? arba 

Į projektą įtrauktos partnerystės su regionuose (išskyrus Vilniaus miestą) registruotomis ir veikiančiomis 

organizacijomis?

Kriterijus vertinamas balais: 0 - jei neišpildo nei vieno iš teminių ar regiono prioritetų; 3 - jei išpildo bent vieną iš teminių 

ar regiono prioritetų; 5 - jei išpildo abu prioritetus.

Kriterijus vertinamas balais: 0 - jei neišpildo nei vieno iš teminių ar regiono prioritetų; 3 - jei išpildo bent vieną iš teminių 

ar regiono prioritetų; 5 - jei išpildo abu prioritetus.

Nr. Kriterijus Kriterijaus aprašymas

Vertinimo skalė

Atmetimo kriterijus: jeigu balas mažesnis nei 10, projektas automatiškai 

atmetamas

Projekto atitiktis ir svarba



1.3

Projekto tikslų, planuojamų 

veiklų ir numatytų 

rezultatų atitiktis 

nagrinėjamai problemai / 

tenkintiniems poreikiams

Kiek projekto tikslais, planuojamomis 

veiklomis ir numatomais rezultatais 

atsižvelgiama į sprendžiamą problemą ir 

tikslinės grupės poreikius?

Kiek pasirinktos tobulinti kompetencijos yra 

svarbios siekiant numatytų pokyčių?

Projekto tikslai ir/arba veiklos 

nenurodyti. Nenumatyti 

rezultatai.

Projekto tikslai ir veiklos bei 

numatomi rezultatai neaiškūs.

Projekto tikslai, veiklos ir 

rezultatai nurodyti, tačiau 

sąsaja su sprendžiama 

problema/tikslinės grupės 

poreikiais nėra aiški. 

Pasirinktos tobulinti 

kompetencijos nepagrįstos 

siekiant numatytų pokyčių.

Projekto tikslai, veiklos ir 

rezultatai nurodyti, tačiau 

su sprendžiama 

problema/tikslinės grupės 

poreikiais susiję tik iš dalies. 

Kyla abejonių dėl pasirinktų 

tobulinti kompetencijų 

adekvatumo.

Projekto tikslai, veiklos ir 

rezultatai susiję su 

sprendžiama 

problema/tikslinės grupės 

poreikiais. Pasirinktos 

tobulinti kompetencijos 

adekvačios siekiamiems 

pokyčiams.

Projekto tikslai, veiklos ir 

rezultatai susiję su sprendžiama 

problema/tikslinės grupės 

poreikiais. Pasirinktos tobulinti 

kompetencijos aiškiai prisideda 

prie pokyčio tvarumo.

2.

2.1

Projekto tikslų, veiklų, 

rezultatų suderinamumas 

(vidinė projekto logika)

Kiek tikslai, veiklos ir numatyti rezultatai

yra logiškai tarpusavyje susiję?

Kiek planuojamos rodiklių (pvz.,

mokymuose dalyvavusių darbuotojų

skaičius ir pan.)  tikslinės vertės yra 

adekvačios ir realistinės?

Ar projekte numatytas poveikio matavimas ir 

priemonės jam atlikti?

Projekto tikslai ir/arba veiklos 

nenurodyti. Projekto rezultatai 

nenumatyti, rodikliai 

nenurodyti.

Projekto tikslai ir veiklos nėra 

susiję. Projekto rezultatų rodikliai  

nurodyti, bet nenumatyos 

konkrečios vertės.

Projekto tikslai ir veiklos 

susiję iš dalies. Jų sąsaja su 

nurodomais rezultatais nėra 

aiški. Projekto rezultatų 

rodiklių vertės aiškios, bet 

nerealistiškos arba 

neadekvačios veiklų 

atžvilgiu.

Projekto tikslai, veiklos ir 

rezultatai susiję iš dalies. 

Projekto rezultatų rodiklių 

vertės aiškios, bet  

planuojamų rezultatų 

pasiekiamumas galimas tik 

iš dalies.

Projekto tikslai, veiklos ir 

rezultatai tarpusavyje susiję. 

Projekto rezultatai ir 

programos rezultatai siejasi, 

pasirinktos rodiklių vertės 

adekvačios ir realistiškos. 

Numatyta gebėjimų 

stiprinimo poveikio 

stebėsena.

Projekto tikslai, veiklos ir 

rezultatai tarpusavyje susiję. 

Projekto vidinė logika vientisa. 

Projekto rezultatai ir programos 

rezultatai siejasi, pasirinktos 

rodiklių vertės adekvačios ir 

realistiškos. Nekyla abejonių dėl 

planuojamų rezultatų 

pasiekiamumo. Numatyta 

gebėjimų stiprinimo poveikio 

stebėsena ir jos rezultatų 

panaudojimas.

2.2

Siūlomų veiklų 

įgyvendinamumas

Kiek gebėjimų stiprinimo temos ir metodai 

atitinka tobulintinas kompetencijas?

Kiek planuojamos projekto veiklos ir jų

struktūra yra logiškos ir įgyvendinamos bei 

prisideda prie projekto veiklos rezultatų?

Ar projektas įgyvendinamas per

planuojamą laikotarpį?

Konkrečios projekto veiklos 

nenurodytos.

Projekto veiklos nėra tinkamos 

projekto veiklos rezultatams 

pasiekti.

Projekto veiklos, temos ir 

metodai tik iš dalies tinkami 

projekto veiklos rezultatams 

pasiekti, kompetencijoms 

tobulinti.

Projekto veiklos, temos ir 

metodai tinkami, tačiau 

nepakankami projekto 

veiklos rezultatams pasiekti, 

kompetencijoms tobulinti. 

Kyla klausimų dėl jų 

įgyvendinamumo.

Projekto veiklos, temos ir 

metodai tinkami projekto 

veiklos rezultatams pasiekti, 

kompetencijoms tobulinti. 

Nekyla abejonių dėl jų 

įgyvendinamumo.

Projekto veiklos yra tinkamos, 

įgyvendinamos. Veiklos yra 

nuoseklios ir lemia numatytų 

projekto veiklos rezultatų 

pasiekimą. Siūloma temų ir 

metodų įvairovė bei inovatyvus 

požiūris į problemos sprendimą.

2.3

Gebėjimų stiprinimo 

atitiktis siūlomoms 

projekto veikloms

Kiek planuojamų gebėjimų stiprinimo lygmuo 

atitinka tikslinės grupės poreikius ir projekto 

veiklas, metodus?

Gebėjimo stiprinimo lygmuo 

nenurodytas.

Gebėjimo stiprinimo lygmuo 

neatitinka tikslinės grupės 

poreikių.

Gebėjimo stiprinimo lygmuo 

atitinka tikslinės grupės 

poreikius, bet metodai ir 

veiklos pasirinkti netinkamai.

Gebėjimo stiprinimo 

lygmuo atitinka tikslinės 

grupės poreikius, bet 

metodai ir veiklos tinkami 

tik iš dalies.

Gebėjimo stiprinimo lygmuo 

atitinka tikslinės grupės 

poreikius, metodai ir veiklos 

tinkami.

Gebėjimo stiprinimo lygmuo 

atitinka tikslinės grupės 

poreikius, pasirinktais metodais 

ir veiklomis siekiama įgalinti 

veikti.

2.4

Komunikacijos priemonių 

kokybė

Kiek planuojamos komunikacijos priemonės 

yra adekvačios?

Komunikaciniai veiksmai 

nenurodyti.

Komunikaciniai veiksmai nesusiję 

su projekto rezultatų viešinimu ir 

projekto tikslais.

Komunikaciniai veiksmai tik 

iš dalies susiję su projekto 

rezultatų viešinimu ir 

projekto tikslais.

Komunikaciniai veiksmai 

susiję su projekto rezultato 

viešinimu, bet nėra 

pakankami projekto 

tikslams pasiekti.

Komunikaciniai veiksmai yra 

adekvatūs, prisideda prie 

projekto tikslų siekimo ir 

rezultatų viešinimo.

Komunikaciniai veiksmai yra 

adekvatūs, pakankamai prisideda 

prie projekto tikslų siekimo ir 

rezultatų viešinimo bei 

planuotinai prideda papildomą 

vertę projektui.

Projekto įgyvendinimo kokybė

Atmetimo kriterijus: jeigu balas mažesnis nei 10, projektas automatiškai 

atmetamas



3.

3.1

Biudžeto atitiktis 

siūlomoms veikloms

Kiek siūlomos išlaidos atitinka veiksmų

planą? Ar pateiktų išlaidų pakanka

atitinkamoms veikloms ir jų rezultatams

realizuoti?

Dėl nenurodytų projekto 

veiklų, neįmanoma nustatyti 

išlaidų adekvatumo.

Veiklų ir laukiamų rezultatų 

mastas ir tipas neadekvatūs 

prašomai sumai bei numatytoms 

išlaidoms.

Prašoma suma ir išlaidų 

paskirstymas pagal 

kategorijas/veiklas iš dalies 

adekvatūs numatytoms 

veikloms, bet kyla abejonių 

dėl numatomų rezultatų 

pasiekimo.

Prašoma suma ir  išlaidų 

paskirstymas pagal 

kategorijas/veiklas 

adekvatūs numatytoms 

veikloms, bet kyla abejonių 

dėl numatomų rezultatų  

pasiekimo.

Prašoma suma ir išlaidų 

paskirstymas pagal 

kategorijas/veiklas  

adekvatūs numatytoms 

veikloms ir rezultatams 

pasiekti.

Prašoma suma ir išlaidų 

paskirstymas pagal 

kategorijas/veiklas  adekvatūs  

numatytoms veikloms ir 

rezultatams pasiekti. Projektas 

yra rentabilus.

3.2

Tinkamas ir pagrįstas 

biudžetas

Kiek išlaidų detalizavimas parodo, ką

apima planuojamos išlaidos ir kokia jų

vertė? Kiek numatomos išlaidos

grindžiamos realistinėmis prielaidomis?

Kokia dalis nurodytų išlaidų reikalinga

projekto įgyvendinimui? 

Biudžetas nedetalizuotas. Pateiktame biudžete trūksta 

duomenų pagrįsti išlaidas veiklų 

įgyvendinimui.

Biudžetas detalizuotas, 

tačiau numatytos išlaidos 

nėra realistiškos. Kyla 

abejonių dėl jų pagrįstumo 

lygio projekto veiklų 

įgyvendinimui.

Biudžetas detalizuotas, 

numatomos išlaidos 

realistiškos, tačiau kyla 

abejonių dėl kai kurių 

išlaidų pagrįstumo lygio 

projekto veiklų 

įgyvendinimui.

Biudžetas detalus ir 

realistiškas. Numatytos 

išlaidos pagrindžia projekto 

veiklų įgyvendinimo 

galimybes.

Biudžetas detalus ir 

realistiškas.Numatytos išlaidos 

pagrindžia projekto veiklų 

įgyvendinimo galimybes. 

Projektas yra rentabilus.

4.

Projekto rezultatų 

tvarumas ir projekto 

produktų panaudojimas 

baigus įgyvendinti projektą

Kiek ir kokiu būdu parodoma, kurios veiklos 

bus tęsiamos baigus įgyvendinti projektą?

Ar jau suplanuota, kaip projekto poveikio ir 

veiklos rezultatai bus panaudojami baigus 

įgyvendinti projektą?

Veiklų tęstinumas ir/ar 

projekto produktų tolesnis 

panaudojimas nenumatytas.

Veiklų tęstinumas ir/ar projekto 

produktų tolesnis panaudojimas 

nėra aiškūs.

Veiklų tęstinumas numatytas 

iš dalies, projekto produktų 

tolesnis panaudojimas nėra 

aiškus.

Veiklų tęstinumas 

numatytas, tačiau projekto 

produktų tolesnė 

panaudojimo tikimybė kelia 

abejonių.

Veiklų tęstinumas ir projekto 

produktų tolesnis 

panaudojimas aiškūs, tačiau 

numatyti veiksmai tolesniam 

rezultatų panaudojimui nėra 

konkretūs.

Veiklų tęstinumas ir projekto 

produktų tolesnis panaudojimas 

aiškūs, numatyti konkretūs 

veiksmai tolesniam rezultatų 

panaudojimui užtikrinti.

5.

5.1

Su projektu susijusi 

projekto komandos 

(pareiškėjų ir partnerių) 

patirtis

Kiek projekto komandos (pagrindinių

darbuotojų) patirtis atitinka siūlomą

projektą? 

Nenurodyta pareiškėjo 

(partnerių)  patirtis projekto  

įgyvendimui ir aprašytos 

problemos sprendimui.

Pareiškėjo (partnerių) nurodyta 

patirtis nėra tinkama projekto 

įgyvendimui ir aprašytos 

problemos sprendimui.

Pareiškėjo (partnerių) 

nurodyta patirtis tik iš dalies 

tinkama ir nėra pakankama 

projekto įgyvendinimui ir 

aprašytai problemai spręsti.

Pareiškėjo (partnerių) 

nurodyta patirtis yra 

tinkama įgyvendinti 

projekto veiklas, bet 

nepakankama aprašomai 

problemai spręsti.

Pareiškėjas (partneriai) turi 

pakankamai patirties 

įgyvendinti projektą bei 

spręsti aprašytą problemą.

Pareiškėjas (partneriai) turi 

pakankamai patirties ir galimybių 

įgyvendinti projektą ir optimaliai 

spręsti aprašytą problemą. 

Partneriai (jei yra) savo indėliu 

reikšmingai prisideda prie 

projekto tikslų įgyvendinimo.

5.2

Pareiškėjų ir partnerių 

organizacijų organizacinis ir 

finansinis pajėgumas 

įgyvendinti projektą

Kiek pareiškėjas (ir partneris) turi finansinių ir 

organizacinių pajėgumų projektui 

įgyvendinti?

Kiek pareiškėjas (ir partneris) yra tinkamai 

techniškai pasirengęs įgyvendinti siūlomą 

projektą ir ar turi tam pakankamai įgūdžių?

Projekto pareiškėjo (ir 

partnerių, jei nurodyti) 

organizacijų finansiniai ir 

organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai 

nenurodyti.

Projekto pareiškėjo (ir partnerių, 

jei nurodyti) organizacijų 

finansiniai ir organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai projektui 

įgyvendinti nėra pakankami.

Projekto pareiškėjo (ir 

partnerių, jei nurodyti) 

organizacijų finansiniai ir 

organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai 

projektui įgyvendinti 

pakankami iš dalies.

Projekto pareiškėjo (ir 

partnerių, jei nurodyti) 

organizacijų organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai 

projektui įgyvendinti 

pakankami, finansiniai 

pajėgumai pakankami iš 

dalies. 

Projekto pareiškėjo (ir 

partnerių, jei nurodyti) 

organizacijų finansiniai ir 

organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai 

projektui įgyvendinti yra 

pakankami.

Projekto pareiškėjo (ir partnerių, 

jei nurodyti) organizacijų 

finansiniai ir organizaciniai 

pajėgumai/gebėjimai projektui 

įgyvendinti yra išsamiai pagrįsti. 

Tinkamas techninis pasirengimas 

projektui įgyvendinti.

5.3

Rizikos valdymas Kokiu mastu nustatoma projekto

įgyvendinimo rizika ir kiek ji yra tinkama?

Kiek yra tinkamos nustatytos rizikos

mažinimo ar šalinimo priemonės? 

Projekto įgyvendinimo rizikos 

neaprašytos.

Projekto įgyvendinimo rizikos 

aprašytos nepilnai arba neaiškiai.

Projekto įgyvendinimo 

rizikos aprašytos, bet nėra 

adekvačios projekto 

kontekste.

Projekto įgyvendinimo 

rizikos tinkamos, bet 

nenumatytos priemonės jų 

mažinimui arba šalinimui.

Projekto įgyvendinimo 

rizikos tinkamos, bet 

numatytos priemonės jų 

mažinimui arba šalinimui 

tinkamos iš dalies.

Projekto įgyvendinimo rizikos ir 

numatytos priemonės jų 

mažinimui arba šalinimui yra 

tinkamos ir pagrįstos.

6.

Partnerystės kokybė Kiek su projektu susijusios atsakomybės ir 

užduočių yra prisiėmę pareiškėjai ir

partneriai?

Kiek projekto biudžetas atspindi pareiškėjų ir 

partnerių pasidalijimą uždaviniais ir 

atsakomybe?

Nenumatytas atsakomybių 

pasidalijimas tarp pareiškėjo ir 

partnerio (-ių).

Neadekvatus atsakomybių 

pasidalijimas tarp pareiškėjo ir 

partnerio (-ių).

Atsakomybių pasidalijimas 

tarp pareiškėjo ir partnerio 

(ių) numatytas, tačiau 

finansinis aspektas 

nepagrįstas.

Atsakomybių pasidalijimas 

ir finansinis aspektas tarp 

pareiškėjo ir partnerio (ių) 

numatytas, tačiau kyla 

abejonių dėl pasiskirstymo 

adekvatumo/tolygumo.

Atsakomybių pasidalijimas ir 

finansinis aspektas tarp 

pareiškėjo ir partnerio (ių) 

numatytas, nekyla abejonių 

dėl pasiskirstymo 

adekvatumo/tolygumo.

Atsakomybių pasidalijimas ir 

finansinis aspektas tarp 

pareiškėjo ir partnerio (ių) 

numatytas, nekyla abejonių dėl 

pasiskirstymo 

adekvatumo/tolygumo. 

Partnerystė lygiavertė.

Ekonominė vertė

Projekto vykdytojų gebėjimai


