
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.

Problemos pagrindimas ir 

aktualumas tikslinei 

grupei*

1. Kiek aiškiai ir detaliai pagrįsta 

problema?

2. Kiek aiškiai pagrįstas tikslinės 

grupės pasirinkimas?

3. Kiek sprendžiama problema yra 

aktuali pasirinktai tikslinei grupei?

Problema neaprašyta 

arba aprašyta problema 

neaiški ir nepagrįsta. 

Tikslinės grupės 

nenurodytos.

Aprašyta problema 

neaiški, jos aktualumas 

nepagrįstas. Tikslinės 

grupės įvardytos 

netiksliai arba 

nenurodytos. 

Sprendžiama problema 

nėra susijusi su tiksline 

grupe.

Aprašyta problema 

neaiški,  pagrįsta 

silpnai. Tikslinės grupės 

įvardytos per plačiai, jų 

pasirinkimas 

nepagrįstas. 

Sprendžiamos 

problemos sąsaja su 

tiksline grupe silpna.

Aprašyta problema aiški, 

tačiau pagrįsta silpnai. 

Tikslinės grupės įvardytos 

aiškiai, tačiau jų pasirinkimas 

pagrįstas silpnai. 

Sprendžiamos problemos 

aktualumas tikslinei grupei 

pagrįstas. 

Aiškiai ir detaliai aprašyta 

bei pagrįsta problema. 

Tikslinės grupės įvardytos 

aiškiai, jų pasirinkimas ir 

poreikiai pakankamai 

pagrįsti. Sprendžiamos 

problemos aktualumas 

tikslinei grupei pagrįstas. 

Aiškiai ir detaliai aprašyta bei 

pagrįsta problema, atsižvelgta į 

vietos kontekstą (pateikiama 

reali konkrečios situacijos 

analizė). Tikslinės grupės 

įvardytos aiškiai, jų 

pasirinkimas ir poreikiai aiškiai 

pagrįsti. Sprendžiama 

problema itin aktuali 

pasirinktai tikslinei grupei. 

2.

Projekto siūlomo

sprendimo atitiktis

nagrinėjamai problemai ir 

numatytam pokyčiui*

1. Kiek projektu siūlomas 

sprendimas yra tinkamas 

problemai spręsti?

2. Kiek projektu siūlomas 

sprendimas yra tinkamas 

tenkinant tikslinės grupės 

poreikius?

3. Kiek aiškiai įvardytas siekiamas 

pokytis?

4. Kiek pasirinktas problemos 

sprendimas prisideda prie 

numatyto pokyčio?

Neaprašytas ir 

nepagrįstas siūlomas 

sprendimas. 

Nenurodytas siekiamas 

pokytis.

Pateikiamas sprendimo 

būdas nesprendžia 

problemos ir nėra 

susietas su tikslinės 

grupės poreikiais. 

Siekiamas pokytis 

nenurodytas arba 

nesusijęs su siūlomu 

sprendimo būdu. 

Pateikiamas 

sprendimas iš dalies 

siejasi su nagrinėjama 

problema ir nėra 

pakankamas tikslinės 

grupės poreikiams 

patenkinti. Numatomas 

pokytis aiškiai 

neįvardytas. Siūlomas 

sprendimo būdas tik iš 

dalies siejasi su 

numatytu pokyčiu. 

Pateikiamas sprendimas 

siejasi su nagrinėjama 

problema, tačiau nėra 

pakankamas tenkinant 

tikslinės grupės poreikius. 

Siekiamas pokytis įvardytas.   

Pateikiamas problemos 

sprendimo būdas tinkamas, 

bet nėra pakankamas 

numatytam pokyčiui 

pasiekti.

Pateikiamas sprendimas 

siejasi su nagrinėjama 

problema, yra 

pakankamas tenkinant 

tikslinės grupės poreikius. 

Siekiamas pokytis aiškiai 

įvardytas. Pateikiamas 

problemos sprendimo 

būdas yra tinkamas ir 

veiksmingas numatytam 

pokyčiui pasiekti. 

Pateikiamas sprendimas aiškiai 

siejasi su sprendžiama 

problema, atitinka tikslinės 

grupės poreikius.  Siekiamas 

pokytis aiškiai sįvardytas. 

Pateikiamas problemos 

sprendimo būdas yra tinkamas 

ir veiksmingas numatytam 

pokyčiui pasiekti bei pasiūlo 

naują perspektyvą vietos 

kontekste.

3.

Projekto tikslų atitiktis

nagrinėjamai problemai ir 

numatytam pokyčiui*

1. Kiek projekto tikslai*  yra 

tinkami sprendžiant nagrinėjamą 

problemą?

2. Kiek projekto tikslais* 

atsižvelgiama į tikslinės grupės 

poreikius?

3. Kiek projekto tikslai* prisideda 

siekiant numatyto pokyčio?

* projekto tikslai suprantama 

plačiąja prasme, t.y. tikslas ir 

uždaviniai

Projekto tikslas ir 

uždaviniai nėra susiję su  

nagrinėjamos 

problemos sprendimu. 

Neįvardytas siekiamas 

pokytis.

Projekto tikslu ir 

uždaviniais tik iš dalis 

atsižvelgiama į 

problemos sprendimą, jie 

nėra susieti su tikslinės 

grupės poreikiais ir 

siekiamu pokyčiu.

Projekto tikslas ir 

uždaviniai iš dalies 

susiję su siūlomu  

problemos sprendimu, 

tačiau nėra pakankami 

tikslinės grupės 

poreikiams patenkinti. 

Numatomas pokytis 

aiškiai neįvardytas.  

Projekto tikslas ir uždaviniai 

siejasi su siūlomu problemos 

sprendimu, tačiau nėra 

pakankami tenkinant 

tikslinės grupės poreikius. 

Projekto tikslu ir uždaviniais 

iš dalies atsižvelgiama į 

numatytą pokytį.

Projekto tikslas ir 

uždaviniai siejasi su 

siūlomu problemos 

sprendimu ir yra 

pakankami tenkinant 

tikslinės grupės poreikius. 

Projekto tikslu ir 

uždaviniais atsižvelgiama į 

numatytą pokytį. 

Projekto tikslas ir uždaviniai 

aiškiai siejasi su siūlomu 

problemos sprendimu, atitinka 

tikslinės grupės poreikius.   

Tikslas ir uždaviniai kryptingai 

orientuoti numatytam pokyčiui 

pasiekti.

Kriterijaus aprašymasNr. Kriterijus

Vertinimo skalė



4.

Projekto koncepcijos 

atitiktis APF programos 

tikslui ir numatytam 

poveikiui *

Kiek projektas prisideda siekiant 

APF programos bendrųjų tikslų ir 

numatyto poveikio?

Projektas neatitinka APF 

prgramos 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. 

Projekas atitinka APF 

programos 

bendruosius tikslus tik 

iš dalies. Projektas iš 

dalies atitinka 

pasirinktą poveikio 

sritį.  

Projektas atitinka APF 

programos bendruosius 

tikslus. Projektas atitinka 

pasirinktą poveikio sritį, 

tačiau problemos 

sprendimas ir/ar rezultatai 

nėra pakankami numatytam 

poveikiui pasiekti.

Projekto tikslai atitinka 

APF programos 

bendruosius tikslus. 

Projektas atitinka 

pasirinktą poveikio sritį, o 

siūlomas sprendimas ir/ar 

rezultatai pakankami 

numatytam poveikiui 

pasiekti.

Projekto tikslai atitinka APF 

programos bendruosius 

tikslus. Projektas  atitinka 

pasirinktą poveikio sritį, o 

siūlomas sprendimas ir/ar 

rezultatai aiškiai ir tikslingai 

prisideda prie numatomo 

poveikio.

5.

Siūlomos veiklos 

adekvatumas ir 

įgyvendinamumas siekiant 

numatytų rezultatų

1.Kiek projekto veiklos leis 

pasiekti projekto tikslus ir 

numatytus rezultatus? 

2. Kiek projekto veiklos yra 

įmanomos įgyvendinti?

Projekto veiklos 

nenurodytos.

Projekto veiklos nėra 

tinkamos projekto 

tikslams ir rezultatams 

pasiekti.

Projekto veiklos tik iš 

dalies tinkamos 

projekto tikslams ir 

rezultatams 

įgyvendinti.

Projekto veiklos tinkamos, 

tačiau nepakankamos 

projekto tikslams ir 

rezultatams įgyvendinti. Kyla 

klausimų dėl jų 

įgyvendinamumo.

Projekto veiklos tinkamos 

projekto tikslams ir 

rezultatams pasiekti. 

Nekyla abejonių dėl jų 

įgyvendinimo.

Projekto veiklos yra tinkamos, 

įmanomos. Veiklos sudaro 

aiškią loginę struktūrą, 

lemiančią projekto tiklsų ir 

numatytų rezultatų pasiekimą.

6.

Pareiškėjo ir partnerių 

pajėgumas, reikalingas 

projektui įgyvendinti

Kiek projekto pareiškėjo (ir 

partnerio) komanda yra pajėgi 

optimaliai įgyvendinti projektą?

Nenurodyti pareiškėjo 

(partnerių)  pajėgumai 

projekto  įgyvendimui ir 

aprašytos problemos 

sprendimui.

Pareiškėjo (partnerių) 

nurodyti pajėgumai nėra 

tinkami projekto 

įgyvendimui ir aprašytos 

problemos sprendimui.

Pareiškėjo (partnerių) 

nurodyti pajėgumai tik 

iš dalies tinkami ir nėra 

pakankami projekto 

įgyvendinimui ir 

aprašytai problemai 

spręsti.

Pareiškėjo (partnerių) 

nurodyti pajėgumai yra 

tinkami įgyvendinti projekto 

veiklas, bet nepakankami 

aprašomai problemai spręsti.

Pareiškėjas (partneriai) 

turi pakankamai pajėgumų 

įgyvendinti projektą bei 

spręsti aprašytą problemą.

Pareiškėjas (partneriai) turi 

pakankamai pajėgumų ir 

galimybių įgyvendinti projektą 

ir optimaliai spręsti aprašytą 

problemą. Partneriai (jei yra) 

savo indėliu reikšmingai 

prisideda prie projekto tikslų 

įgyvendinimo.

7.
Organizacijos gebėjimų 

stiprinimas

1. Ar aiškiai įvardytos veiklos 

organizacijos plėtrai ar projekto 

komandos gebėjimams stiprinti?

2. Kiek aiškiai pagrįstos veiklos, 

skirtos organizacijos plėtrai ar 

projekto komandos gebėjimams 

stiprinti?

Nei organizacijos 

plėtros, nei projekto 

komandos gebėjimų 

stiprinimo veiklos ir 

poreikiai neįvardyti.

Organizacijos plėtros 

ir(arba) projekto 

komandos gebėjimų 

stiprinimo veiklos 

neaiškios,  nepagrįstos.

Organizacijos plėtros 

ir(arba) projekto 

komandos gebėjimų 

stiprinimo veiklos 

aiškios tik iš dalies ir 

poreikiai nepagrįsti.

Organizacijos plėtros ir(arba) 

projekto komandos 

gebėjimų stiprinimo veiklos 

aiškios, tačiau poreikiai 

pagrįsti nepilnai.

Organizacijos plėtros 

ir(arba) projekto 

komandos gebėjimų 

stiprinimo veiklos aiškios,  

poreikiai pagrįsti.

Organizacijos plėtros ir(arba) 

projekto komandos gebėjimų 

stiprinimo veiklos aiškios,  

poreikiai pagrįsti. Numatomas 

gebėjimų stiprinimas kuria 

naudą, vertę  organizacijai 

ilgalaikėje perspektyvoje.


