Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio
finansavimo taisyklių
2 priedas
(Tęstinio kino festivalio projekto individualaus vertinimo lentelės forma)

TĘSTINIO KINO FESTIVALIO PROJEKTO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ
20___ m. ___________ ___ d.
Ekspertų komisijos narys (-ė)
(vardas, pavardė, parašas)

Informacija apie pareiškėją ir projektą

Eil.
Nr.

Pareiškėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Visa projekto
išlaidų sąmatos
suma, EUR

Prašoma skirti
suma, EUR

Projekto vertinimo kokybiniai
kriterijai, balais

Projekto vertinimo kiekybiniai kriterijai, balais

Filmų rodymo
Festivalyje
seansuose
pristatomų filmų
skaičius
(1- apsilankiusių
žiūrovų skaičius (14):
[iki 40 - 1;
3)
[10
41–70 - 2;
71–100 -3;
101 ir > -4]

000–35 000 - 1;
35 001 – 70 000 - 2;
70 001 ir > -3]

Festivalio metu
Miestų,
vykstančių
kuriuose rodomi
papildomų renginių
festivalio filmai,
(ne filmų rodymo
skaičius
seansų)* skaičius
(1-3)
(1-3)
[Iki
[100-300 – 1;
[Iki 3 - 1;
Filmų
rodymo
seansų
skaičius
(1-3)

300-600 - 2;
600 ir > -3]

5 - 1;
6-15 - 2;
16 ir > - 3]

4-8 - 2;
8 ir > - 3]

Festivalio
trukmė
dienomis
(1-4)
[5 d. - 1;
6-7 d. - 2;
8-10 d. - 3;
11 ir > - 4]

Užsienio
Festivalyje
Konkursinės
svečių/dalyvių,
pristatomų
programos
atvykstančių į
nacionalinių
festivalyje
festivalį,
ilgametražių
(0;3)
skaičius
filmų premjerų
[nėra - 0;
(1-4)
skaičius
yra - 3]
[Iki 10 - 1;
(0-2)
11–25 - 2;
26–40 - 3;
41 ir > -4]

Festivalio
strategija
(0-5-10)

Festivalio
auditorijos
vystymo strategija
(0-5-10)

Festivalio
finansavimo
strategija
(0-5-10)

Projekto vertinimo suvestiniai
duomenys

Bendra skirtų
balų suma
(duomuo
skaičiuojamas
automatiškai )

[0 - 0 ;
iki 3 - 1;
4 ir > - 2]

0

0

0

0

*Industrijos renginiai ir programos, kuriose vykdoma atskira dalyvių registracija ir išduodamos atskiros akreditacijos/pasai, neskaičiuojami. Renginiai: diskusijos, meistriškumo pamokos, edukaciniai renginiai ir pan.

Žyma apie nusišalinimą nuo
projekto vertinimo (nusišalinus
nuo paraiškos vertinimo, įrašyti
"nusišalinu nuo paraiškos
vertinimo" )

