Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 19 d.
įsakymu Nr. A-3742
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO
PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ PROJEKTO ADMINISTRACINĖS
ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMO LAPAS
I SKYRIUS
PROJEKTO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMO I DALIS

Vertinimo kriterijai
1. Paraiškos tinkamumas
1.1. Užpildyta patvirtintos formos
paraiška
1.2. Pateiktas vienas paraiškos
originalas ir įrašyta paraiškos
elektroninė versija („Excel“ formatu)
(jeigu paraiška pateikta raštu)
1.3. Užpildytos visos reikalingos
paraiškos dalys
1.4. Paraiška pasirašyta (pateikta)
pareiškėjo ar jo įgalioto asmens
1.5. Paraiška yra užpildyta lietuvių
kalba
1.6. Pateikti kiti kvietime teikti
paraiškas nurodyti dokumentai, kurie
turi būti pridėti prie paraiškos
2. Pareiškėjo tinkamumas
2.1. Pareiškėjas atitinka kvietime teikti
paraiškas nustatytus reikalavimus
2.2. Pareiškėjas vykdo veiklą ne
trumpesnį kaip kvietime teikti paraišką
nurodytą laikotarpį ir turi ne mažesnę
kaip kvietime nurodytą patirtį toje
srityje, kurioje pageidauja vykdyti
projektą (jeigu numatyta)
2.3. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta
tvarka yra tinkamai atsiskaitęs už
ankstesniais metais iš Kauno miesto
savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo
skirta) lėšų panaudojimą

Taip

Ne

Netaikoma

Paaiškinimai

2
3. Partnerių tinkamumas
3.1. Partneris atitinka kvietime teikti
paraiškas nustatytus reikalavimus
3.2. Partneris vykdo veiklą ne trumpesnį
kaip kvietime teikti paraiškas nurodytą
laikotarpį ir turi ne mažesnę kaip
kvietime nurodytą patirtį toje srityje,
kurioje pageidauja vykdyti projektą
(jeigu numatyta)
4. Projekto tinkamumas
4.1. Prašoma bendra finansavimo suma
yra ne mažesnė, nei nustatyta kvietime
teikti paraiškas (jei taikoma)
4.2. Projekto pabaiga ne vėlesnė, negu
nustatyta kvietime
4.3. Projekto veiklos atitinka prioritetą,
pagal kurį teikiama paraiška
4.4. Projekto tikslinės grupės atitinka
kvietime teikti paraiškas nurodytas
sąlygas
4.5. Projekto veiklos vykdomos
tinkamoje teritorijoje
4.6. Projekto paraiškoje aiškiai aprašyta,
ar projektas atitinka kvietime teikti
paraiškas nustatytas privalomas sąlygas
5. Projekto išlaidų tinkamumas
5.1. Projekto išlaidos atitinka
tinkamumo finansuoti reikalavimus
projekto išlaidų kategorijoms
5.2. Prašomas finansavimas sudaro ne
didesnę dalį, negu kvietime teikti
paraiškas nurodyta tinkamų finansuoti
projekto išlaidų dalis
5.3. Pareiškėjo ir (arba) projekto
partnerio (partnerių) projektui skiriamas
įnašas yra pagrįstas (t. y. pateikti
išlaidas pagrindžiantys dokumentai) ir
sudaro ne mažesnę kaip kvietime teikti
paraiškas nurodytą procentinę dalį
tinkamų finansuoti projekto išlaidų (jei
taikoma)
5.4. Projekto administravimo išlaidos
sudaro ne didesnę kaip kvietime teikti
paraiškas nurodytą procentinę dalį
tinkamų finansuoti projekto išlaidų
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II SKYRIUS
ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMO II DALIS
Vertinimo kriterijai

Maksimalus
balas

1. Projekto įgyvendinimo planavimo kokybė

25

1.1. Pareiškėjas pateikia aiškų pagrindimą, kad
projekto veiklos tiesiogiai susijusios su
prioritetu ir su planuojamais projekto veiklų
rezultatais, numatytos pirmumą suteikiančios
veiklos (jeigu įvardyta kvietime teikti
paraiškas)
1.2. Aiškiai apibrėžti būdai, kaip bus
pasiekiami projekto veiklų rezultatai
(atrenkamos tikslinės grupės, užtikrinamas
planuojamas tikslinės grupės narių skaičius,
įvertintas projekto rezultatų poveikis ir nauda)
1.3. Aiškiai įvardyti būdai, kaip bus užtikrintas
projekto veiklų prieinamumas, pasiekiamumas.
Pasirinktos efektyvios ir adekvačios viešinimo
priemonės (informacijos sklaidos formos bei
informacijos pateikimo kanalai), jos nesudaro
ženklios projekto išlaidų dalies
2. Projekto valdymo patirtis ir rizika
Pareiškėjo veikla įgyvendinant programos
„Iniciatyvos Kaunui“ projektus ne mažiau kaip
už paskutinius dvejus metus yra
nepriekaištinga (laiku pateiktos ataskaitos,
nenustatyta pažeidimų, pasiekti planuoti ar
aukštesni rezultatai, tinkamai paviešinta
projekto informacija)
3. Projekto biudžetas
Projekto biudžetas pagrįstas ir realus, visos
numatytos išlaidos yra detalizuotos,
ekonomiškai naudingiausios ir būtinos
projektui įgyvendinti
Bendras balas

10

10

5

5

5

20
20

50

Skiriamas
balas

Komentaras
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III SKYRIUS
DETALIOJI LĖŠŲ POREIKIO SĄMATA IR PAGRINDIMAS

Eil Nr.

Veikla

Suma

Iš Kauno m. savivaldybės
prašoma suma

Vertintojo siūloma suma

Pagrindimas (pildoma su paaiškinimais ir detaliais skaičiavimais)

Projekto vykdymo išlaidos
1.

(Veiklos pavadinimas)

1.1.

(Išlaidų pavadinimas)

1.2.

(Išlaidų pavadinimas)

1.n.

(Išlaidų pavadinimas)

(Fizinis

2.
2.1.
2.2.
2.n.
n.
n.1.
n.2.
Iš viso vykdymo išlaidų
Projekto administravimo išlaidos
Iš viso administravimo išlaidų
IŠ VISO IŠLAIDŲ (1 + 2)

veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė)

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė
reikšmė (siūloma vertintojo))

