2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
2 priedas
PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektą planuojama įgyvendinti:
 su partneriu (-iais)
 be partnerio (-ių)
 PIRMINĖ
PATIKSLINTA
(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)
Prioritetinis projektų
atrankos kriterijaus
(toliau – kriterijus)
pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai

1. Labai mažų, mažų ir Vertinant projektus, yra lyginamas MVĮ
vidutinių įmonių (toliau – darbo našumas paraiškos pateikimo metais su
MVĮ)
darbo
našumo darbo našumu trečiaisiais metais po projekto
pabaigos. Projektai surikiuojami nuo
augimas.
didžiausią darbo našumo augimą (procentine
išraiška) numatančių MVĮ projektų iki
mažiausią darbo našumo augimą numatančių
MVĮ projektų.
Daugiau balų suteikiama didesnį darbo
našumo augimą (procentine išraiška)
numatantiems MVĮ projektams.
Darbo našumo augimas (procentine išraiška)
apskaičiuojamas pagal formulę:

Didžiausias
galimas
kriterijaus
balas
50

Kriterijaus vertinimas
(jei taikomi svoriai)
Kriterijaus
Svorio
įvertinimas koeficientas
10

Vertinimo
metu
suteiktų
balų
skaičius
Nurodomas
pagal
kriterijų
suteiktas
įvertinimas,
padaugintas
iš svorio
koeficiento.

Komentarai

    

=
* 100 proc., kur

X – darbo našumo augimas (procentine
išraiška);
P – darbo našumas paraiškos pateikimo
metais, Eur;
B1 – pirmųjų metų po projekto pabaigos
darbo našumas, Eur;
B2 – antrųjų metų po projekto pabaigos
darbo našumas, Eur;
B3 – trečiųjų metų po projekto pabaigos
darbo našumas, Eur.
Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis,
apvalinama pagal aritmetines taisykles iki
sveikojo skaičiaus.
5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc.
projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra
sveikasis, apvalinama pagal aritmetines
taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši
taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems
20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas
paskutiniams 20 proc. projektų.
Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos
numatomas vienodas darbo našumo augimas,
sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet
visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju
4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc.
likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc.
projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka
taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20
procentų 4 balais vertinamų projektų,
surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju
jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo
pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

2. Santykis tarp pareiškėjo
darbo našumo (Eur) ir
pareiškėjo prašomos skirti
projekto finansavimo lėšų
sumos (tūkst. Eur).

Vertinamas santykis tarp pareiškėjo darbo
našumo (Eur) ir prašomos skirti projekto
finansavimo lėšų sumos (tūkst. Eur).
Skaičiuojamas darbo našumo (Eur) 3-iais
metais po projekto įgyvendinimo pabaigos
(lyginant su paraiškos teikimo metais)
santykis su pareiškėjo prašoma skirti projekto
finansavimo lėšų suma, tūkst. Eur. Daugiau
balų suteikiama didesnį santykį numatantiems
MVĮ projektams.
Santykis tarp darbo našumo ir pareiškėjo
prašomos skirti projekto finansavimo lėšų
sumos skaičiuojamas pagal formulę:
    
=
, kur
X – santykis tarp darbo našumo ir pareiškėjo
prašomos skirti projekto finansavimo lėšų
sumos;
P – darbo našumas paraiškos pateikimo
metais, Eur;
B1 – pirmųjų metų po projekto pabaigos
darbo našumas, Eur;
B2 – antrųjų metų po projekto pabaigos
darbo našumas, Eur;
B3 – trečiųjų metų po projekto pabaigos
darbo našumas, Eur.
F – pareiškėjo prašoma skirti projekto
finansavimo lėšų suma, tūkst. Eur.
Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis,
apvalinama pagal aritmetines taisykles iki
sveikojo skaičiaus.
5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc.
projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra
sveikasis, apvalinama pagal aritmetines

50

10

Nurodomas
pagal
kriterijų
suteiktas
įvertinimas,
padaugintas
iš svorio
koeficiento.

taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši
taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems
20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas
paskutiniams 20 proc. projektų.
Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos
numatomas vienodas santykis tarp pareiškėjo
darbo našumo ir pareiškėjo prašomos skirti
projekto finansavimo sumos, sudaro daugiau
nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems
suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai
suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių
projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir
t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma,
jeigu susidaro daugiau negu 20 procentų 4
balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą
balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems
skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu
principu suteikiami žemesni vertinimai.
Suma:

100

Minimali privaloma surinkti balų suma:

40

____________________________________
(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo
asmens pareigų pavadinimas)

_____________________
(data)

(Sumuojama
skiltyje
įrašytų
skaičių
suma.)

___________________________
(vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

