PATVIRTINTA
Tautinių mažumų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-49
(Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centro veiklos projekto vertinimo anketos forma)
TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪROS IR INTEGRACIJOS CENTRO VEIKLOS PROJEKTO
VERTINIMO ANKETA
Paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas _________________________________________
Projekto registracijos Nr.___________________
Eil
Nr.

Vertinimo kriterijai

1.

Projekto tikslai ir
uždaviniai

2.

Projekto aktualumas,
inovatyvumas,
laukiami rezultatai

3.

Projekto vykdytojų
kvalifikacija,
tarpinstitucinis
bendradarbiavimas

4.

Projekto įgyvendinimo
plano išdėstymas ir
kokybė

5.

Tarpkultūrinis dialogas

Maksimalus
Rekomenduojamos balų ribos
galimų balų
skaičius
6
4-6 balų (tikslai, uždaviniai aiškūs ir realūs,
pagrįsti).
1-3 balų (tikslai nevisiškai aiškūs, nepilnai
pagrįsti).
0 balų (neaiškūs, nerealūs, nepagrįsti).
10
6-10 balų (sprendžiamos aktualios problemos,
atitinka Departamento strateginius tikslus ir
prioritetus, pasitelkiamos naujos formos,
nurodytos tikslinės grupės, aiškiai įvardintas
galutinis rezultatas).
1–5 balų (atitinka dalį Departamento strateginių
tikslų ir prioritetų, nevisiškai aiškus rezultatas).
0 balų (neaktualus).
10
6-10 balų (projektą vykdo kompetentingi
specialistai), įgyvendinant projektą pasitelkiama
kitos institucijos, ir jų kompetentingi specialistai
(yra tą pagrindžiantys dokumentai), savanoriai.
1-5 balų (nepilnai pagrįstos projektų vykdytojų
kvalifikacijos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo
formos).
10
6-10 balų (plano išdėstymas aiškus, konkretus ir
realus, veiklos siejasi su projekto tikslu ir
uždaviniais tikslui pasiekti, nurodomas rezultatų
įgyvendinimo realumas, pagrįstumas, projekto
išbaigtumas)
1-5 balų (trūksta nuoseklumo, detalumo, realumo)
0 balų (nedetalus, realiai neįgyvendinamas)
8
8 balai (numatyta, kad projekto veiklose dalyvaus
3 ir daugiau skirtingų tautinių mažumų
bendruomenės)
4 balai (numatyta, kad projekto veiklose dalyvaus
2 skirtingų tautinių mažumų bendruomenių)
2 balai (numatyta, kad projekto veiklose dalyvaus
1 tautinės mažumos bendruomenė)

Skirta
balų

2

6.

Projekto viešinimas

8

7.

Projekto lėšų sąmatos
tikslingumas ir
pagrįstumas

10

8.

Kiti projekto
finansavimo šaltiniai

8

8 balai (numatyta, kad projektas bus viešinamas
per 3 ir daugiau skirtingas informacijos sklaidos
priemones)
6 balai (numatyta, kad projektas bus viešinamas
per 2 skirtingas informacijos sklaidos priemones)
2 balai (numatyta, kad projektas bus viešinamas
per 1 informacijos sklaidos priemonę)
0 balų (projekto viešinimas nenumatytas)
7-10 balų (projekto įgyvendinimui prašomos lėšos
pagrįstos ir atitinka numatomas projekto veiklas)
1-6 balų (projekto įgyvendinimui prašomos lėšos
iš dalies pagrįstos, nepilnai atitinka numatomas
projekto veiklas)
0 balų (projekto lėšų sąmata nepagrįsta, nesusijusi
su projekto numatomomis veiklomis)
8 balai (numatyta, kad iš kitų finansavimo šaltinių
bus pritraukta virš 30 proc. projekto finansavimui
reikalingų lėšų)
4 balai (numatyta, kad iš kitų finansavimo šaltinių
bus pritraukta virš 20 proc. projekto finansavimui
reikalingų lėšų)
2 balai (numatyta, kad iš kitų finansavimo šaltinių
bus pritraukta 20 proc. projekto finansavimui
reikalingų lėšų
IŠ VISO BALŲ

RECENZENTO KOMENTARAS
Išvada:

Vertino: vardas, pavardė

Parašas

Data

