
Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, skirtų 

tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19  

pandemijos teikti, atrankos ir finansavimo 
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(Paraiškos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitos forma) 

  

PARAIŠKOS TINKAMUMO FINANSUOTI IR EKSPERTINIO VERTINIMO ATASKAITA 

 

___________________________  
                     (data) 

 

_____________________________  

                      (vieta) 
 

Aš, žemiau pasirašęs komisijos narys, patvirtinu, kad: 

         šio projekto finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės, 

materialios ar asmeninės naudos; 

         šio projekto finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto. 

 

I. Tinkamumo vertinimas    

Paraiškėjo pavadinimas   

Projekto pavadinimas   

Paraiškos numeris  

Tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai Taip Ne Pastabos 

1.   Pareiškėjas konkursui pateikė 1 (vieną) paraišką.        

2.   Paraiška yra pateikta laiku, sunumeruoti lapai, atitinka nustatytą paraiškos formą,  

pasirašytą Projekto vykdytojo vadovo arba įgalioto asmens (jei įgaliotas asmuo – ar 

yra įgaliojimas), užantspauduota (jeigu institucija neturi anspaudo, tai institucijos 

vadovas arba įgaliotasis asmuo pasirašo antspaudo vietoje ir parašo apie antspaudo 

nebuvimą). 

      

3.   Projektas bus skirtas tikslinei pagalbai Abiturientams dėl COVID-19 pandemijos 

teikti. 

      

4.   Projekte numatytos veiklos atitinka Aprašo 18 ir 19 punktus.       

5. Paraiškos rengėjas yra pedagogų bendruomenės asociacija, kurios veikla susijusi su 

mokomaisiais dalykais, iš kurių Abiturientai laiko valstybinius ir mokyklinius brandos 

egzaminus ir yra registruota Juridinių asmenų registre. 

      

6. Paraiškos rengėjas įsipareigoja vadovautis ir nepažeisti 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų dėl asmens 

duomenų tvarkymo. 

      

7. Prašoma finansuoti suma neviršija maksimalios leistinos finansuoti sumos, t. y. 

10 000,00 Eur (dešimties tūkstančių eurų, 00 ct). Jei projektui vykdyti reikalinga suma 
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viršija maksimalią leistiną finansuoti sumą, turi būti numatyti kiti finansavimo 

šaltiniai.  

8. Paraiškoje numatytos projekto vykdymo išlaidų kategorijos yra tinkamos finansuoti 

– atitinka Aprašo 20 punktą. 

      

9. Projekte numatytos paslaugos bus perkamos laikantis lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 

   

 TINKAMUMO VERTINIMO IŠVADA (pažymėti): 

 

☐ Paraiška tinkama finansavimui 

 

☐ Paraiška netinkama finansavimui 

PRIORITETAS FINANSAVIMUI: 

 

☐ Projekte numatytos konsultacijos Abiturientams mažesnėse grupėse bus suteiktos daugiau kaip 300 mokinių. 

 

☐ Metodiniai ir / ar dalykiniai seminarai bus skirti daugiau kaip 50 vieno dalyko mokytojų. 

 

☐ Projekte numatytos 4 ir daugiau veiklos iš Aprašo 18 punkte nurodyto sąrašo. 

 

☐ Projekte numatytas veiklų tęstinumas pasibaigus finansavimo laikotarpiui, iki 2021–2022 mokslo metų pabaigos. 

 

 
  
 II. Ekspertinis vertinimas: 
  

Vertinimo kriterijai 
Galimas 

įvertis 

(balais)1 

Įvertis 
(balais) 

1. Projekto tinkamumas ir aktualumas programos tikslams pasiekti (1–30)   
2. Projekto veiklų aktualumas, tikslų ir uždavinių formuluočių aiškumas, 

pakankamo projekto dalyvių skaičiaus užtikrinimas pagal Aprašo 18.1 ir 18.2 

papunkčius 

(1–15)   

3. Projekto efektyvumas, turinio išsamumas, temų pateikimo nuoseklumas, 

laiko tinkamumas ir dermė su kitomis projekto sudedamosiomis dalimis 
(1–30)   

4. Projekto poveikio tikimybė, naudingumas ir tęstinumo užtikrinimas  (1–25)   

Įverčių suma pagal kriterijus: (5–100)   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1Skliaustuose nurodyti galimi įverčiai. Įverčių paaiškinimas: skliaustų kairėje pusėje – galimas minimalus balas, dešinėje – 

galimas maksimalus balas. 
  
III. Kitos pastabos: _________________________________________________________________________. 
  
Data _________________________ 
  
Komisijos narys      ___________________________          __________________________________________ 

(parašas)                                                          (vardas ir pavardė) 
  

______________________ 
 


