2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą
ir jai vertinti“ 12.0.1-CPVA-K-204 priemonės „Komunikacija apie ES
investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
2 priedas
PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Ši lentelė naudos ir kokybės vertinimo metu pildoma kiekvienam projektui individualiai.
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektą planuojama įgyvendinti:
su partneriu (-iais)
be partnerio (-ių)
PIRMINĖ

Prioritetinis
projektų atrankos
kriterijaus (toliau –
kriterijus)
pavadinimas

1
Projekto idėja ir jos
įgyvendinimas.

PATIKSLINTA

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

2
Vertinimas atliekamas pagal paraiškoje pateiktą
informaciją, remiantis šiais trimis vertinimo aspektais:

Didžiausias
galimas
kriterijaus
įvertinimo
balas

3

Vertinimo
metu
suteiktų
balų
skaičius

Minimalus
privalomas
surinkti balų
skaičius

4

5

Komentarai

6

2

Projektų paraiškoms
pagal šį kriterijų
vertinti bus
pasitelkiama ekspertų
ir vertinimas
atliekamas
ekspertiniu būdu.

1. Projekto idėja atitinka socialinę realybę ir yra
savalaikiška, atspindi pokyčius, naujoves bei pasieks
tikslinę auditoriją:
Vertinant pirmuoju aspektu, aukštesnis įvertinimas
suteikiamas projektams, kurių idėja orientuota į socialinių
pokyčių aktualumą pareiškėjo pasirinktai (-oms) tikslinei (ėms) auditorijai (-oms), siūlomomis informavimo ir
komunikacijos veiklomis prisidedama prie tikslinei
auditorijai svarbių problemų sprendimo, siekiama pokyčių,
naujovių įgyvendinimo ir jos yra savalaikės, t. y.:
1.1. idėja atitinka socialinę realybę, pagrįstas jos
aktualumas. Skiriama nuo 0 iki 3 balų;
1.2. aiškiai identifikuota tikslinė auditorija, pagrįstas jos
pasirinkimas ir atitiktis sprendžiamai problemai.
Išnagrinėtos ir aprašytos tikslinės auditorijos problemos ir
poreikiai. Analizėje naudojami statistiniai ir kiti tyrimai,
vertinimų duomenys. Skiriama nuo 0 iki 3 balų;
1.3. projekto loginiame pagrindime pateiktas projekto
uždavinys, veiklos ir fiziniai rodikliai dera su tiksline
auditorija ir projekto tikslu. Skiriama nuo 0 iki 3 balų;

12

1.4. pasirinkti komunikacijos kanalai yra pagrįsti, aiškiai
aprašyti tikslinės auditorijos asmenų pasiekimo būdai
(mechanizmai). Skiriama nuo 0 iki 3 balų.

3

2. Projekto idėjos įgyvendinimo kūrybinio sprendimo
išskirtinumas (balai dauginami iš koeficiento 2).
Vertinant antruoju aspektu, aukštesnis įvertinimas
suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant siūlomi
informavimo ir komunikacijos veiklų kūrybiniai sprendimai
projekto idėją išreiškia aiškiai, išsamiai, įtikinamai,
įsimintinai ir originaliai, problema pristatoma ir
sprendžiama netikėtai, įgyvendinant nestereotipinį kūrybinį
sprendimą, t. y.:
2.1. idėja ir jos kūrybinis sprendimas yra originalūs,
netikėti, inovatyvūs, kūrybiški. Skiriama nuo 0 iki 3 balų;
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3
3

3

3

3

2.2. idėjos įgyvendinimo kūrybinis (-iai) sprendimas (-ai)
yra aiškus, išsamiai išplėtotas, pagrįstas, įtikinamas.
Skiriama nuo 0 iki 3 balų;
2.3. kūrybinis sprendimas dera su projekto tikslu, veiklomis
ir tiksline auditorija. Skiriama nuo 0 iki 3 balų.

3

3. Projekto loginiame pagrindime veiklų aprašymas
išsamus, nuoseklus, projekto veiklos vientisos,
tarpusavyje susijusios ir papildančios vienos kitas.
Vertinant trečiuoju aspektu, aukštesnis įvertinimas
suteikiamas projektams, kurių idėjos įgyvendinimo veiksmų
plano strategija išsami, nuosekli ir vientisa, siūlomų
veiksmų tarpusavio sąsaja aiški, pasirinktos veiklos
tarpusavyje susijusios ir pagrįstai papildo vienos kitas, t. y.:
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3.1. veiklų aprašymas išsamus, konkretus, nuoseklus ir
logiškas. Skiriama nuo 0 iki 3 balų;

3

3.2. veiklos susijusios tarpusavyje, suderinamos,
papildančios vienos kitas ir tinkamai suplanuotas jų
atlikimo laikas. Skiriama nuo 0 iki 3 balų.

3

Suma

36

Minimali privaloma surinkti balų suma
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______________________________
(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos
atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

_____________________
* Jei pildoma popierinė versija.

________________
(data)
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___________________________
(vardas ir pavardė, parašas*)

