Vertinimo skalė
Nr.

Kriterijus

1. Projekto atitiktis ir svarba

Projekto atitiktis APF
programos tikslams,
1.1
siekiamam poveikiui ir veiklos
rezultatams

1.2

Kriterijaus aprašymas

Kriterijaus aprašymas Gairėse
Kiek projektas prisideda siekiant APF programos
bendrųjų tikslų ir numatytų poveikio srities
rezultatų?

1 – Labai silpnai. Nurodytas
aspektas nagrinėjamas netinkamai
arba yra rimtų trūkumų.

2 – Silpnai. Paraiškoje iš dalies 3 – Gerai. Paraiškoje tinkamai
atsižvelgiama į šį kriterijų, yra
atsižvelgiama į kriterijų,
didelių trūkumų.
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.

Teiginiai vertinimo skalei

Projekto atitiktis APF programos bendriesiems
tikslams ir numatytiems poveikio rezultatams

Kiek projektas prisideda prie pasirinktų APF
programos veiklos rezultatų?

Projekto atitiktis pasirinktiems APF programos
veiklos rezultatams

Kiek aiškiai pagrįsta ir tikslinei (-ėms) grupei (ėms) aktuali pasirinkta spręsti problema?

Problemos pagrindimas ir aktualumas tikslinei
grupei (-ėms)

Kiek projektas prisideda prie nustatytos
problemos sprendimo / tikslinės grupės poreikių
tenkinimo?

Projekto indėlis nusatytos problemos sprendimui/
tikslinės grupės poreikių tenkinimui.

Projekto atitiktis
nagrinėjamai problemai

Ilgalaikis projekto poveikis
tikslinei grupei, projekto
1.3
vykdytojui ir platesniajai
bendruomenei

0 – Koncepcija neatitinka
kriterijaus arba atitiktis kriterijui
negali būti įvertinta dėl
trūkstamos arba neišsamios
informacijos.

Kiek projektu sukuriami sprendimai tikslinei
grupei, projekto vykdytojui ir platesniajai
bendruomenei yra tvarūs, t. y.
išlieka ir pasibaigus projektui?

Projekto poveikio tvarumas tikslinei grupei,
projekto vykdytojui ir platesniajai bendruomenei

Kiek tikslai, veiklos ir numatyti rezultatai
yra logiškai tarpusavyje susiję?

Projekto tikslų, veiklų ir siekiamų rezultatų
suderinamumas/projekto vidinės logikos
vientisumas

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.

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. Aprašyta problema neaiški
ir nepagrįsta, nėra aiškios sąsajos su
tikslinės grupės (-ių) poreikiais.

Tikslinės grupės įvardintos per
plačiai, jų poreikiai pagrįsti
silpnai ( nėra aišku, kaip buvo
nustatyti poreikiai). Problemos
sąsaja su tiksline grupe ir jos
poreikiais silpna. Aprašyta
problema neaiški, pagrįsta
silpnai.

Įvardintos konkrečios tikslinės
grupės, tačiau jų poreikiai
pagrįsti silpnai. Problema 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 ir tikslinės
grupė bei jos poreikiai
tarpusavyje susiję. Aiškiai
aprašyta ir pagrįsta problema.

Aiškios tikslinės grupės, jų poreikiai
ir kaip poreikiai buvo nustatyti.
Problema ir tikslinės grupė bei jos
poreikiai tarpusavyje susiję. Aiškiai
ir detaliai aprašyta ir pagrįsta
problema. Aiškus projekto indėlis
sprendžiant problemą.

Nepakanka duomenų projekto
poveikio tikslinei grupei, projekto
vykdytojui ir platesniajai
bendruomenei

Numatomas projekto poveikio
tvarumas tikslinei grupei, projekto
vykdytojui ir/ar platesniajai
bendruomenei nėra aiškus.

Numatomas projekto poveikio
tikslinei grupei tvarumas yra
aiškus iš dalies, o projekto
vykdytojui ir platesniajai
bendruomenei nenumatytas.

Numatomas projekto poveikio
tikslinei grupei, projekto
vykdytojui tvarumas yra aiškūs
iš dalies, o platesniajai
bendruomenei nenumatytas.

Numatomas projekto
poveikio tvarumas tikslinei
grupei, projekto vykdytojui
yra aiškūs, o platesniajai
bendruomenei aiškus iš
dalies.

Numatomas projekto poveikio
tvarumas tikslinei grupei, projekto
vykdytojui, platesniajai
bendruomenei yra aiškus.

Projekto tikslai ir/arba veiklos
nenurodyti.

Projekto tikslai ir veiklos nėra susiję.
Projekto veiklos aprašytos per
plačiai, jos nėra tinkamos /
neįmanoma nustatyti jų tinkamumo
numatytiems poveikio ir veiklos
rezultatams pasiekti.

Projekto tikslai ir veiklos susiję
iš dalies. Jų sąsaja su siekiamais
rezultatais nėra aiški. Projekto
veiklos tik iš dalies tinkamos
numatytiems poveikio ir veiklos
rezultatams pasiekti.

Projekto tikslai, veiklos ir
rezultatai susiję iš dalies.
Projekto veiklos tinkamos,
tačiau nepakankamos
numatytiems poveikio ir
veiklos rezultatams pasiekti.

Projekto tikslai, veiklos ir
rezultatai tarpusavyje susiję.
Projekto veiklos tinkamos
numatytiems poveikio ir
veiklos rezultatams pasiekti.

Projekto tikslai, veiklos ir rezultatai
tarpusavyje susiję. Projekto vidinė
logika vientisa. Veiklos yra
nuoseklios ir lemia numatytų
poveikio ir veiklos rezultatų
pasiekimą.

Konkrečios projekto veiklos
nenurodytos.

Projekto veiklos aprašytos per
plačiai, neįmanoma nustatyti jų
logiškumo ar įgyvendinamumo.

Projekto veiklos aprašytos,
tačiau kyla klausimų dėl jų
logiškumo ir (arba)
įgyvendinamumo.

Projekto veiklos logiškos ir
įmanomos, tačiau kyla
klausimų dėl projekto
įgyvendinamumo per
numatytą laikotarpį.

Projekto veiklos logiškos ir
nuoseklios. Nekyla abejonių
dėl jų ar projekto
įgyvendinamumo.

Projekto veiklos yra logiškos,
nuoseklios ir įmanomos. Pateiktos
veiklos lanksčios, jomis
atsižvelgiama į Covid-19 pandemijos
sukeltus apribojimus. Projekto
laikotarpis pasirinktas tinkamas
numatytiems rezultatams pasiekti.

Projekto rezultatų rodikliai
nenurodyti.

Projekto rezultatų rodikliai nurodyti, Projekto rezultatų rodiklių
bet nenumatyos konkrečios vertės. vertės aiškios, bet
nerealistiškos arba
neadekvačios veiklų atžvilgiu.

2. Projekto įgyvendinimo kokybė
Projekto tikslų, veiklų,
rezultatų suderinamumas
2.1
(projekto vidinė
logika)

2.2

Siūlomų veiklų
įgyvendinamumas

Projekto rezultatų
2.3
adekvatumas

2.4

Komunikacijos veiksmų
kokybė

3.

Ekonominė vertė

Kiek suplanuotos veiklos leidžia pasiekti numatytų Suplanuotų veiklų tinkamumas numatytiems
veiklos ir poveikio rezultatų?
rezultatams pasiekti
Kiek planuojamos veiklos yra logiškos ir
įgyvendinamos?
Ar projektas įgyvendinamas per planuojamą
laikotarpį?

Veiklų logiškumas ir įgyvendinamumas
Projekto įgyvendinamumas per planuojamą
laikotarpį

Kiek lanksčiai projekto veiklomis atsižvelgiama į
Covid-19 pandemijos sukeltus apribojimus?

Projekto veiklų plano lankstumas

Kiek planuojamos rodiklių tikslinės vertės yra
adekvačios ir realistinės?

Planuojamų rodiklių vertės adekvatumas ir
realistiškumas

Kiek planuojami komunikacijos veiksmai yra
tinkami tikslo grupėms pasiekti ir norimai
rezultatų sklaidai užtikrinti?

Komunikacinių veiksmų adekvatumas projekto
tikslo grupėms pasiekti ir rezultatų sklaidai
užtikrinti

Komunikaciniai veiksmai
nenurodyti.

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.
Komunikaciniai veiksmai nesusiję su Komunikaciniai veiksmai tik iš Komunikaciniai veiksmai susiję Komunikaciniai veiksmai yra
projekto rezultatų sklaida ar tikslo
dalies susiję su projekto
su projekto rezultato sklaida, adekvatūs, prisideda prie
grupės (-ių) pasiekimu.
rezultatų sklaida ir tikslo grupės bet nėra pakankami projekto projekto tikslo grupės (-ių)
(-ių) pasiekimu.
tikslo grupei (-ėms) pasiekti.
pasiekimo ir rezultatų
sklaidos užtikrinimo.

Projekto rezultatai ir programos
rezultatai siejasi, pasirinktos
rodiklių vertės adekvačios ir
realistiškos. Nekyla abejonių, kad
projektu bus pasiekti planuojami
rezultatai.
Komunikaciniai veiksmai yra
adekvatūs, pakankami tikslo grupei
(-ėms) pasiekti ir rezultatų sklaidai
užtikrinti bei planuotinai prideda
papildomą vertę projektui.

3.1
Biudžeto atitiktis siūlomoms
veikloms

Kiek siūlomos išlaidos atitinka veiksmų
planą?
Ar pateiktų išlaidų pakanka
atitinkamoms veikloms ir jų rezultatams
realizuoti?

Biudžeto adekvatumas veiklų mastui ir tipui bei
numatytiems rezultatams pasiekti.

Dėl nenurodytų projekto veiklų,
neįmanoma nustatyti išlaidų
adekvatumo.

Veiklų ir laukiamų rezultatų mastas Prašoma suma ir išlaidų
ir tipas neadekvatūs prašomai sumai paskirstymas pagal kategorijas
bei numatytoms išlaidoms.
iš dalies adekvatūs numatytoms
veikloms, bet kyla abejonių dėl
numatomų rezultatų
pasiekimo.

Prašoma suma ir išlaidų
paskirstymas pagal kategorijas
adekvatūs numatytoms
veikloms, bet kyla abejonių
dėl numatomų rezultatų
pasiekimo.

Prašoma suma ir išlaidų
paskirstymas pagal
kategorijas adekvatūs
numatytoms veikloms
įgyvendinti ir rezultatams
pasiekti. Numatytos
pakankamos išlaidos 1a, 3b,
3c, 3d ir 4c poveikio rodiklių
rinkimui ir analizei
(vertinama, jei pasirinkti
atitinkami rodikliai).

Prašoma suma ir išlaidų
paskirstymas pagal kategorijas
adekvatūs numatytoms veikloms
tinkamai įgyvendinti ir rezultatams
pasiekti. Numatytos išlaidos 1a, 3b,
3c, 3d ir 4c poveikio rodiklių
rinkimui ir analizei yra pakankamos
ir pagrįstos (vertinama, jei pasirinkti
atitinkami rodikliai).

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.

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.

Gebėjimų stiprinimo veiklos
nenurodytos

Pareiškėjo ir (arba) partnerio
organizacijos (arba projekto
komandos) gebėjimų stiprinimo
veiklos neaiškios ir nepagrįstos.

Pareiškėjo ir (arba) partnerio
organizacijos arba projekto
komandos) gebėjimų stiprinimo
veiklos pagrįstos iš dalies, 5
poveikio srities rezultatų
rodikliai nepasirinkti. Numatyti
ištekliai gebėjimų stiprinimui
neatitinka APF programos
reikalavimų.

Pareiškėjo ir (arba) partnerio
organizacijos (arba projekto
komandos) gebėjimų
stiprinimo veiklos pagrįstos.
Numatyti ištekliai gebėjimų
stiprinimui atitinka APF
programos reikalavimus,
tačiau kyla abejonių dėl 5
poveikio srities rezultatų
rodiklių pasirinkimo
tinkamumo.

Pareiškėjo ir (arba) partnerio
organizacijos (arba projekto
komandos) gebėjimų
stiprinimo veiklos pagrįstos, 5
poveikio srities pasirinkti
rezultatų rodikliai atitinka
numatytas veiklas. Numatyti
ištekliai gebėjimų stiprinimui
atitinka APF programos
reikalavimus.

Pareiškėjo ir (arba) partnerio
organizacijos (arba projekto
komandos) gebėjimų stiprinimo
veiklos pagrįstos, 5 poveikio srities
pasirinkti rezultatų rodikliai atitinka
numatytas veiklas. Numatyti
ištekliai gebėjimų stiprinimui
atitinka APF programos
reikalavimus. Aiški pridėtinė vertė
organizacijos vystymuisi.

Nenurodyta pareiškėjo
(partnerių) patirtis, finansiniai ir
organizaciniai pajėgumai projekto
įgyvendimui ir aprašytos
problemos sprendimui.

Pareiškėjo (partnerių) nurodyta
patirtis nėra tinkama projekto
įgyvendimui ir aprašytos problemos
sprendimui. Projekto pareiškėjo (ir
partnerių, jei yra) organizacijų
finansiniai ir organizaciniai
pajėgumai projektui įgyvendinti nėra
pakankami.

Pareiškėjo (partnerių) nurodyta
patirtis tik iš dalies tinkama ir
nėra pakankama projekto
įgyvendinimui ir aprašytai
problemai spręsti. Projekto
pareiškėjo (ir partnerių, jei yra)
organizacijų finansiniai ir
organizaciniai pajėgumai
projektui įgyvendinti
pakankami iš dalies.

Pareiškėjo (partnerių)
nurodyta patirtis yra tinkama
įgyvendinti projekto veiklas,
bet nepakankama aprašomai
problemai spręsti. Projekto
pareiškėjo (ir partnerių, jei
yra) organizacijų
organizaciniai pajėgumai
projektui įgyvendinti
pakankami, finansiniai
pajėgumai pakankami iš
Atsakomybių pasidalijimas tarp dalies.
pareiškėjo ir partnerio (ių)
numatytas, tačiau finansinis
Atsakomybių pasidalijimas ir
aspektas nepagrįstas
finansinis aspektas tarp
(vertinama, jei projektas
pareiškėjo ir partnerio (ių)
įgyvendinamas su partneriu).
numatytas, tačiau kyla
abejonių dėl pasiskirstymo
adekvatumo/tolygumo
(vertinama, jei projektas
įgyvendinamas su partneriu).

Pareiškėjas (partneriai) turi
pakankamai patirties
įgyvendinti projektą bei
spręsti aprašytą problemą.
Projekto pareiškėjo (ir
partnerių, jei yra) organizacijų
finansiniai ir organizaciniai
pajėgumai projektui
įgyvendinti yra pakankami.

Pareiškėjas (partneriai) turi
pakankamai patirties ir galimybių
įgyvendinti projektą ir optimaliai
spręsti aprašytą problemą. Projekto
pareiškėjo (ir partnerių, jei yra)
organizacijų finansiniai ir
organizaciniai pajėgumai projektui
įgyvendinti yra išsamiai pagrįsti.
Tinkamas techninis pasirengimas
projektui įgyvendinti.

Ar numatytų išlaidų pakanka duomenų, reikalingų Numatytų išlaidų pakankamumas 1a, 3b, 3c, 3d ir
pradinei ir pasiektajai poveikio rezultato rodiklio 4c poveikio rodiklių rinkimui ir analizei
reikšmei įvertinti, rinkimui ir analizei (jei aktualu)? (vertinama, jei pasirinkti atitinkami rodikliai)

3.2

4.

Tinkamas ir pagrįstas
biudžetas

Kiek išlaidų detalizavimas parodo, ką apima
planuojamos išlaidos ir kokia jų vertė? Kiek
numatomos išlaidos grindžiamos realistinėmis
prielaidomis?
Kiek numatomos išlaidos reikalingos
projekto įgyvendinimui?

Biužeto detalumas ir išlaidų realistiškumas

Biudžete numatytų išlaidų pagrįstumo lygis
projekto veiklų įgyvendinimui

Gebėjimų stiprinimas ir tvarumas

Kiek ir kokiu būdu parodoma, kurios veiklos bus
Projekto rezultatų tvarumas ir
tęsiamos baigus įgyvendinti projektą?
projekto produktų
4.1
Ar jau suplanuota, kaip projekto poveikio ir
panaudojimas baigus
veiklos rezultatai bus panaudojami baigus
įgyvendinti projektą
įgyvendinti projektą?

Veiklų tęstinumas baigus projektą

Projekto produktų panaudojimo numatymas
baigus įgyvendinti projektą
Pareiškėjo ir (arba) partnerio organizacijos
gebėjimų stiprinimo nusimatymo tinkamumas

Kiek tinkamai numatyti pareiškėjo ir (arba)
partnerių organizacijų poreikiai stiprinti
gebėjimus?
Planuojamų veiklų atitiktis
Kiek projektas prisidės prie organizacijos ir (arba)
4.2
gebėjimų stiprinimo poreikiui projekto komandos gebėjimų stiprinimo?
Ar gebėjimų stiprinimui planuojami ištekliai
atitinka APF programos įgyvendinimo
reikalavimus (10-15%)?

5.

Projekto indėlis organizacijos ir(arba) projekto
komandos gebėjimų stiprinimui

Gebėjimų stiprinimui numatomų išteklių atitiktis
APF programos reikalavimams (10-15%)

Projekto vykdytojų gebėjimai

Projekto komandos patirties pakankamumas
projektui įgyvendinti ir aprašytai problemai
spręsti.

Su projektu susijusi projekto
komandos (pareiškėjų ir
5.1
partnerių) pajėgumas ir
patirtis

Kiek projekto komandos (pagrindinių
darbuotojų) patirtis pakankama
projektui įgyvendinti?
Kiek pareiškėjas (ir partneris) turi finansinių ir
organizacinių pajėgumų projektui įgyvendinti?
Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriais, kiek
adekvatus ir pagrįstas yra su projektu susijusios
atsakomybės, užduočių ir biudžeto pasidalijimas
tarp pareiškėjo ir partnerių?

Projekto pareiškėjo (ir partnerių, jei nurodyti)
organizacijų finansiniai ir organizaciniai pajėgumai
projektui įgyvendinti ir aprašytai problemai
spręsti.

Su projektu susijusios atsakomybės, užduočių bei
biudžeto tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių)
pasidalijimo adekvatumas ir kokybė

Neadekvatus atsakomybių
pasidalijimas tarp pareiškėjo ir
partnerio (-ių) (vertinama, jei
projektas įgyvendinamas su
partneriu).

Atsakomybių pasidalijimas ir
finansinis aspektas tarp
pareiškėjo ir partnerio (ių)
numatytas, nekyla abejonių
dėl pasiskirstymo
adekvatumo/tolygumo
(vertinama, jei projektas
įgyvendinamas su partneriu).

Atsakomybių pasidalijimas ir
finansinis aspektas tarp pareiškėjo
ir partnerio (ių) numatytas, nekyla
abejonių dėl pasiskirstymo
adekvatumo/tolygumo. Partnerystė
lygiavertė. Partneriai savo indėliu
reikšmingai prisideda prie projekto
tikslų įgyvendinimo (vertinama, jei
projektas įgyvendinamas su
partneriu).

