
Nr. Kriterijus Kriterijaus aprašymas 

Vertinimo skalė 

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. 

Projekto idėjos 
pagrindimas ir 

aktualumas 
tikslinėms 
grupėms 

1. Kiek aiškiai įvardyta 
iššūkis/problema?  
2. Kiek aiškiai apibrėžtos 
tikslinės grupės ir 
atsižvelgta į jų specifiką? 
3. Kiek siūloma projekto 
idėja yra tinkama ir 
pritaikyta tikslinėms 
grupėms? 

Problema 
neaprašyta arba 
aprašyta 
problema neaiški 
ir nepagrįsta. 
Neaprašytos 
tikslinės grupės ir 
jų specifika. 

Aprašyta 
problema neaiški 
ir nepagrįsta. 
Tikslinės grupės 
įvardintos per 
plačiai, jų 
specifika  
nenurodyta. 
Projekto idėja 
nėra pritaikyta 
tikslinėms 
grupėms. 

Aprašyta problema 
neaiški,  pagrįsta 
silpnai. Tikslinės 
grupės įvardintos 
per plačiai, jų 
specifika 
nedetalizuota. 
Projekto idėja 
mažai pritaikyta 
tikslinėms grupėms. 

Aprašyta problema 
aiški, tačiau 
pagrįsta silpnai. 
Įvardintos 
konkrečios tikslinės 
grupės, tačiau 
menkai detalizuota 
jų specifika. 
Projekto idėja iš 
dalies pritaikyta 
tikslinėms grupėms.  

Aiškiai aprašyta ir 
pagrįsta problema, 
atsižvelgta  į 
kontekstą. 
Tikslinės grupės 
įvardintos aiškiai, 
aprašyta jų 
specifika. Projekto 
idėja pritaikyta 
tikslinėms 
grupėms.  

Aiškiai ir detaliai 
aprašyta ir pagrįsta 
problema, atsižvelgta 
tiek į kontekstą, tiek į  
aktualijas. tikslinės 
grupės įvardintos 
aiškiai, aprašyta jų 
specifika. Projekto idėja 
pritaikyta tikslinių 
grupių specifikai.   

2. 

Projekto tikslo ir 
idėjos atitiktis 

siekiamam 
poveikiui 

1. Kiek aiškiai ir tinkamai 
įvardytas siekiamas 
poveikis? 
2. Kiek pasirinkta 
projekto idėja yra 
tinkama norimam 
poveikiui pasiekti?  
3. Kiek numatytų veiklų 
apimtis yra tinkama 
norimam poveikiui 
pasiekti? 
 

Neįvardintas 
siekiamas 
poveikis. 
Neaprašytas ir 
nepagrįstas 
siūlomas 
sprendimas.  

Siekiamas pokytis 
nenurodytas arba 
nesusijęs su 
projekto tikslais.  
Pateikiama 
projekto idėja 
nesprendžia 
problemos.  

Siekiamas pokytis 
įvardintas, tačiau 
tik iš dalies siejasi 
su projekto tikslais. 
Pateikiama 
projekto idėja iš 
dalies sprendžia 
problemą.  

Siekiamas pokytis 
įvardintas ir siejasi 
su projekto tikslais.  
Pateikiamas 
problemos 
sprendimo būdas 
tinkamas, bet nėra 
pakankamas 
norimam poveikiui 
pasiekti. Numatyta 
veiklų apimtis iš 
dalies tinkama 
norimam poveikiui 
pasiekti. 

 Siekiamas pokytis 
įvardintas ir aiškiai 
siejasi su projekto 
tikslais. 
Pateikiamas 
problemos 
sprendimo būdas 
yra tinkamas ir 
veiksmingas 
norimam poveikiui 
pasiekti.  
Numatyta veiklų 
apimtis tinkama 
norimam poveikiui 
pasiekti. 

Siekiamas pokytis 
įvardintas ir aiškiai 
siejasi su projekto 
tikslais, atitinka tikslinių 
grupių specifiką.   
Pateikiamas problemos 
sprendimo būdas yra 
tinkamas ir veiksmingas 
norimam poveikiui 
pasiekti bei atsižvelgia 
tiek į kontekstą, tiek į 
aktualijas. Numatyta 
veiklų apimtis tinkama 
ir pakankama norimam 
poveikiui pasiekti. 



3. 

Projekto 
koncepcijos 
atitiktis APF 
programos tikslui 
ir numatytam 
poveikiui  

Kiek projektas prisideda 
siekiant APF programos 
bendrųjų tikslų ir 
numatyto poveikio? 

Projektas 
neatitinka APF 
programos 
bendrųjų tikslų ir 
nėra orientuotas į 
3 poveikio sritį. 

Projekto sąsaja su 
APF programos 
bendraisiais 
tikslais labai 
silpna. Projekto 
atitiktis 3 poveikio 
sričiai nėra aiški.  

Projektas atitinka 
APF programos 
bendruosius tikslus 
tik iš dalies. 
Projektas iš dalies 
atitinka 3 poveikio 
sritį.   

Projektas atitinka 
APF programos 
bendruosius tikslus. 
Projektas atitinka 3 
poveikio sritį, tačiau 
projekto veiklos 
ir/ar rezultatai nėra 
pakankami 
numatytam 
poveikiui pasiekti. 

Projekto tikslai 
atitinka APF 
programos 
bendruosius 
tikslus. Projektas 
atitinka 3 poveikio 
sritį, o siūlomos 
veiklos ir/ar 
rezultatai 
pakankami 
numatytam 
poveikiui pasiekti. 

Projekto tikslai atitinka 
APF programos 
bendruosius tikslus. 
Projektas  atitinka 3 
poveikio sritį, o 
siūlomas sprendimas 
ir/ar rezultatai aiškiai ir 
tikslingai prisideda prie 
numatomo poveikio. 

4. 

Siūlomos veiklos 
ir metodų 
tinkamumas ir 
įgyvendinamumas 
siekiant numatytų 
rezultatų  

1. Kiek numatytos 
veiklos, metodai ir 
kanalai (įskaitant 
žiniasklaidos priemones) 
adekvatūs numatytiems 
poveikio ir veiklos 
rezultatų rodikliams 
pasiekti?  
2.Kiek projekto 
veiklos/metodai yra 
įgyvendinami ir tinkami 
numatytiems projekto 
rezultatams pasiekti?  
3. Ar projektas įtraukia 
partnerius numatytam 
rezultatų pasiekimui 
užtikrinti? 

Projekto veiklos 
nenurodytos. 

Projekto 
veiklos/metodai 
nėra tinkami 
projekto 
rezultatams 
pasiekti. 

Projekto 
veiklos/metodai tik 
iš dalies tinkami 
projekto 
rezultatams 
pasiekti. 

Projekto 
veiklos/metodai 
tinkami, tačiau 
nepakankami 
numatytiems 
projekto  poveikio 
ir veiklų rezultatų 
rodikliams pasiekti. 
Kyla klausimų dėl jų 
įgyvendinamumo. 

Projekto veiklos/ 
metodai ir 
pasirinkti kanalai 
tinkami 
numatytiems 
projekto  poveikio 
ir veiklų rezultatų 
rodikliams 
pasiekti. Projekto 
veiklos yra 
įgyvendinamos. 

Projekto veiklos/ 
metodai ir pasirinkti 
kanalai tinkami 
numatytiems projekto  
poveikio ir veiklų 
rezultatų rodikliams 
pasiekti. Projekto 
veiklos yra  
įgyvendinamos. 
Projekto partneriai 
padeda užtikrinti 
norimų rezultatų 
pasiekimą.  

5. 

Pareiškėjo (ir 
partnerių) 

pajėgumas, 
reikalingas 

 
1. Kiek įvardytos 
atsakomybės adekvačios 
numatytoms veikloms 

Atsakomybės 
neįvardintos, 
nenurodyti 
pareiškėjo (ir 

Atsakomybės 
įvardintos 
neaiškiai. 
Pareiškėjo (ir 

Įvardintos 
atsakomybės iš 
dalies apima 
numatytas veiklas. 

Įvardintos 
atsakomybės 
adekvačios 
numatytoms 

Įvardintos 
atsakomybės 
adekvačios 
numatytoms 

Įvardintos atsakomybės 
adekvačios numatytoms 
veikloms įgyvendinti. 
Pareiškėjas (ir 



siūlomai idėjai 
įgyvendinti 

įgyvendinti?  
2. Kiek projekto 
pareiškėjo (ir partnerio) 
komanda yra pajėgi 
optimaliai įgyvendinti 
siūlomą projekto idėją? 
 

partnerių)  
pajėgumai. 

partnerių) 
nurodyti 
pajėgumai nėra 
tinkami siūlomai 
projekto idėjai 
įgyvendinti. 

Pareiškėjo (ir 
partnerių) nurodyti 
pajėgumai tik iš 
dalies tinkami ir 
nėra pakankami  
siūlomai projekto 
idėjai įgyvendinti. 

veikloms 
įgyvendinti. 
Pareiškėjo (ir 
partnerių) nurodyti 
pajėgumai yra 
tinkami įgyvendinti 
projekto veiklas, 
bet nepakankami 
siūlomai projekto 
idėjai įgyvendinti. 

veikloms 
įgyvendinti. 
Pareiškėjas (ir 
partneriai) turi 
pakankamai 
tinkamų pajėgumų 
įgyvendinti 
siūlomą projekto 
idėją. 

partneriai) turi 
pakankamai tinkamų 
pajėgumų ir 
kompetencijų sėkmingai 
įgyvendinti projekto 
idėją. Partneriai (jei yra) 
savo indėliu reikšmingai 
prisideda prie projekto 
tikslų įgyvendinimo. 

6. 
Finansinis 
veiksmingumas 

1. Kiek siūlomos 
projekto koncepcijos 
vertė   atitinka kuriamą 
naudą? 2. Ar įmanoma 
pasiekti projekto tikslus 
už numatytas lėšas? 

Dėl nenurodytų 
projekto veiklų, 
neįmanoma 
nustatyti 
prašomos sumos 
adekvatumo. 

Veiklų ir laukiamų 
rezultatų mastas 
ir tipas 
neadekvatūs 
prašomai sumai 

Prašoma suma iš 
dalies adekvati 
numatytoms 
veikloms, bet kyla 
abejonių dėl 
numatytų tikslų 
pasiekimo. 

Prašoma suma 
adekvati 
numatytoms 
veikloms, bet kyla 
abejonių dėl 
numatytų tikslų 
pasiekimo. 

Prašoma suma 
adekvati 
numatytoms 
veikloms ir 
tikslams pasiekti. 

Prašoma suma adekvati 
numatytoms veikloms ir 
tikslams pasiekti. 
Projekto koncepcija yra 
rentabili. 

 


