PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr. AĮ-93
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS,
NUSIKALTIMŲ IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PREVENCINĖS VEIKLOS,
KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, JAUNIMO UŽIMTUMO,
EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTROS, KAIMO RĖMIMO
PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMAS
I DALIS
Vertinimo
kriterijai
1. Paraiškos
tinkamumas
1.1. Paraiška ir prie
jos pridedami
dokumentai gauti iki
paraiškų pateikimo
termino pabaigos
1.2. Paraiška pateikta
vienu iš kvietime
teikti paraiškas
nurodytų būdų
1.3. Užpildyta
patvirtintos formos
paraiška
1.4. Užpildytos visos
reikalingos paraiškos
dalys
1.5. Paraiška
pasirašyta pareiškėjo
ar jo įgalioto asmens
2. Pareiškėjo
tinkamumas
2.1. Pareiškėjas
atitinka kvietime
teikti paraiškas
nustatytus
reikalavimus
2.2. Pareiškėjas teisės
aktų nustatyta tvarka
yra tinkamai
atsiskaitęs už
ankstesniais metais iš
Utenos rajono
savivaldybės biudžeto
skirtų lėšų
panaudojimą (jeigu

Taip

Ne

Nepalaikoma

Paaiškinimai

buvo skirta)
3. Projekto
tinkamumas
3.1. Projekto pabaiga
ne vėlesnė negu 2018
m. gruodžio 31 d.
3.2. Projekto veiklos
atitinka prioritetą,
pagal kurį teikiama
paraiška
3.3. Projekto tikslinės
grupės atitinka
kvietime teikti
paraiškas nurodytas
sąlygas
3.4. Projekto
paraiškoje aiškiai
aprašyta, ar projektas
atitinka kvietime
teikti paraiškas
nustatytas privalomas
sąlygas
4. Projekto išlaidų
tinkamumas
4.1. Projekto išlaidos
atitinka tinkamumo
finansuoti
reikalavimus projekto
išlaidų kategorijoms
4.2. Prašomas
finansavimas sudaro
ne didesnę dalį, negu
kvietime teikti
paraiškas nurodyta
tinkamų finansuoti
projekto išlaidų dalis
4.3. Pareiškėjo
projektui skiriamas
įnašas sudaro ne
mažesnę kaip
kvietime teikti
paraiškas nurodytą
procentinę dalį
tinkamų finansuoti
projekto išlaidų
__________________________________

II DALIS
Vertinimo
kriterijai
1. Projekto
įgyvendinimo
planavimo kokybė
1.1. Projekto veiklos
tiesiogiai susijusios su
prioritetu
1.2. Aiškiai apibrėžti
būdai,
kaip
bus
pasiekiami
projekto
veiklų
rezultatai
(atrenkamos tikslinės
grupės, užtikrinamas
planuojamas tikslinės
grupės narių skaičius),
įvertinta
projekto
įgyvendinimo rizika ir
numatyti būdai jai
pašalinti
1.3. Aiškiai įvardyti
būdai, kaip bus
užtikrintas projekto
veiklų prieinamumas,
pasiekiamumas.
Projekto viešinimas ir
jo efektyvumas
(pasirinktos efektyvios
ir adekvačios
viešinimo priemonės,
jos nesudaro ženklios
projekto išlaidų dalies)
2. Projekto valdymo
patirtis ir rizika
2.1. Pareiškėjo veikla
ankstesniais metais
įgyvendinant
projektus, finansuotus
iš Savivaldybės
biudžeto yra
nepriekaištinga (laiku
pateiktos ataskaitos,
nenustatyta pažeidimų,
pasiekti planuoti ar
aukštesni rezultatai,
tinkamai paviešinta
projekto informacija)
3. Projekto biudžetas
Projekto biudžetas
pagrįstas ir realus,

Maksimalus balas
25

10

10

5

10
10

15
15

Skiriamas balas

Komentaras

visos numatytos
išlaidos yra
ekonomiškai
naudingiausios ir
būtinos projektui
įgyvendinti
Bendras balas

50

Komisijos nario vertinimas/išvada
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Komisijos nario parašas, vardas, pavardė ____________________________________________

