
Kino kultūros sklaidos projektų 

valstybinio finansavimo taisyklių 4 priedas        

 

TĘSTINIŲ KINO FESTIVALIŲ PROJEKTŲ KOKYBINIŲ VERTINIMO 

PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 
 

1. Tęstinio festivalio strategija (0-41) 
1.1. Festivalio koncepcija, jos uždaviniai ir aktualumas, atitiktis ilgalaikėms renginio strateginėms 

kryptims (0-5) 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas  

Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

1.1. Festivalio koncepcija ir 

uždaviniai yra aiškūs, aktualūs, 
suprantami, pamatuojami, 

įgyvendinami ir atitinka ilgalaikes 

strategines kryptis. 

 

 

0-5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas visiškai atitinka 
vertinimo kriterijaus aprašą. 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo 
kriterijaus aprašo. 

 

1.2. Festivalio filmų programų pristatymas, atrankos kriterijai, išsikelti meniniai ir (ar) kūrybiniai 

iššūkiai, meninė kokybė (0-9): 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projekto programa pasižymi aukšta 

kultūrinės veiklos kokybe, 

aktualumu, kūrybingumu, atvirumu, 
ugdo vertybinę savimonę, kelia 

aktualius socialinius klausimus.  

Programomis ugdomas kultūros ir 
meno vartotojas. Programa(-os) 

atliepia festivalio strategijos tikslus, 

festivalio koncepciją ir uždavinius, 

yra pagrįsta (-os). 
Filmų atrankos kriterijai aiškūs, 

pasižymi profesionalumu, kūrybišku 

požiūriu, remiasi festivalio 
koncepcija. 

 

9 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 9 

balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

 

7 

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 7 

balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.  

 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 
aprašą atitinka vidutiniškai. 

 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 

balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai 

 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 
1.3. Planuojamų veiklų ir renginių planas, jo atitiktis festivalio koncepcijai ir išsikeltiems uždaviniams 

(0-5): 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Planuojamos veiklos ir renginių 
planas yra realistiškos apimties ir 

atitinka festivalio biudžetą, numatyti 

profesionalūs dalyviai, jei turima, 

pridėtas jų sąrašas. Renginių 

 

0-5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 
balais, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



programa ir veiklos atitinka festivalio 

tikslus, koncepciją ir išsikeltus 

uždavinius. Numatytos veiklos ugdo 

kultūros ir meno vartotoją, jo 
kūrybiškumą, ar yra nukreiptos į 

meno ir kultūros kūrėjų ar kino 

industrijos dalyvių tobulėjimą. 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.4. Festivalio veiklos visus metus, stiprinančios festivalio strategiją ir auditorijas (0-5): 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas  

Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Festivalio veiklos yra aiškiai 

apibūdintos, pagrįstos, realistiškos 
apimties, atitinka bendrą festivalio 

biudžetą. Pasirinkta veiklų 

įgyvendinimo forma ir priemonės 
stiprina festivalio strategiją ir 

auditorijas bei atliepia vystymo 

strategiją. 

 

 

0-5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas visiškai atitinka 
vertinimo kriterijaus aprašą. 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo 
kriterijaus aprašo. 

 
 

1.5. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas ir bendradarbiavimas, veiksmų ir 

priemonių valdymas siekiant išsikeltų rezultatų ir užtikrinama (0-9): 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas  
Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Organizacijos veiklas, kūrybines 
programas įgyvendinantis projekto 

vadovas ir jo komanda pasižymi 

aukšta kompetencija. 
Numatomas bendradarbiavimas su 

skirtingais visuomenės sektoriais, 

Lietuvos institucijomis, ir (ar) 

užsienio organizacijomis, savanorių 
įtraukimas. Paraiškoje nurodytos 

projekto partnerių atliekamos 

funkcijos, įsipareigojimai, aiškiai 
apibrėžtas numatomas partnerių 

indėlis į projektą, pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 
dokumentai. 

Numatomas racionalus veiklų ir (ar) 

kūrybinių programų įgyvendinimo 

planas. Pristatyti aiškūs tikslai, 
uždaviniai, pasiekiami rezultatai. 

Užtikrintas papildomų lėšų 

pritraukimas, numatytas partnerių, 

 

9 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 9 
balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

 

7 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 7 
balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.  

 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 
aprašą atitinka vidutiniškai. 

 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 

balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai 

 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 



rėmėjų indėlis. Numatyta rezultatų 

sklaida. 

Planuojami veiklų rezultatai pristatyti 

aiškiai, detaliai, suprantamai bei yra 
įgyvendinami. 

 

1.6. Numatoma renginio viešinimo strategija (0–8); 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas  
Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Numatomas išsamus organizacijos 

vykdomų veiklų ir programų 

pristatymas visuomenei, aktyvi, 

tikslinga viešinimo strategija, 
pasirenkant efektyvius informacijos 

sklaidos kanalus ir formas tikslinėms 

auditorijoms pasiekti. 
Numatyta efektyvi, aktyvi, tikslinga 

informacijos sklaidos strategija, 

segmentuojant tikslinę (-es) grupę (-
es), kuriai (-ioms) skiriamas 

projektas, pasirinktos tinkamos ir 

efektyvios informacijos sklaidos 

formos bei informacijos pateikimo 
kanalai. 

 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

 

6 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 6 
balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.  

 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 
aprašą atitinka vidutiniškai. 

 

2 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 2 

balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 
aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai 

 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 
 

2. Tęstinio festivalio auditorijos vystymo strategija (0-10) 

2.1. Filmų programos turinio pritaikymas skirtingoms auditorijoms (0-4): 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 
Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Renginio programa pritaikoma 
skirtingoms auditorijoms ir jos 

segmentams, užtikrinamas jos 

prieinamumas kuo platesniam 
visuomenės ratui, nurodytos 

priemonės ir formos joms pritraukti. 

Pasitelkiami tinkami auditorijos 

išlaikymo, plėtros ir įtraukties 
metodai. 

 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 
balais, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

 

2 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 2 
balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo 
kriterijaus aprašo. 

 
 

2.2. Iniciatyvos vaikams ir jaunimui (0-2): 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 
Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Numatomos projekto veiklos ir 

iniciatyvos vaikams ir jaunimui, 

siekiant supažindinti su kino menu, 

ugdyti kultūros ir meno vartotoją, jo 

 

0- 2 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 2 

balais, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



kūrybiškumą pasitelkiant inovatyvias 

formas. 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 
 

2.3. Socialinių grupių atskirties mažinimo priemonės (0-2): 
 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 
Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Numatomos veiklos, prisidedančios 

prie regionų ir jautrių socialinių 

grupių atskirties mažinimo. 

Pasitelkiami tinkami auditorijos 
išlaikymo, plėtros ir įtraukties 

metodai ir veiklų formos. 

 

 

0-2 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 2 

balais, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 
balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo 

kritrijaus aprašo. 

 
 

2.4. Sklaida regionuose užtikrinimas (0-2): 
 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 
Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projekto veiklos numatomos ne tik 
didžiuosiuose miestuose, pritaikant 

jas auditorijoms ir siekiant skatinti 

regiono gyventojų domėjimąsi 
profesionaliu menu. Užtikrinamas 

renginių prieinamumas atsižvelgiant į 

vietos gyventojų socialinių grupių 

poreikį. 

 

 

 

0-2 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 2 
balais, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 
balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 
 

3. Tęstinio festivalio finansavimo planas (0-10) 

3.1. Pateikto festivalio finansinis planas, LKC lėšų dalies, sąmatos pagrįstumas ir tikslingumas (0-6) 
 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Ekspertams pateiktas aiškus ir 

suprantamas festivalio finansinis 
planas, kuriame aiškiai išdėstoma, 

kaip panaudojami ištekliai, kokią 

plano dalį sudaro prašomų finansuoti 

lėšų dalis. Duomenys atrodo pagrįsti 
ir tikslingi, atitinka festivalio 

strategiją, veiklų planą, numatomas 

apimtis, pagrindžia organizacinę 
struktūrą. 

Pateikiamoje sąmatoje finansavimui 

skirti nurodytos išlaidos yra tiesiogiai 
susijusios su organizacijos 

vykdomomis veiklomis, yra būtinos 

 

6 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 6 

balais, jeigu projektas visiškai atitinka 
vertinimo kriterijaus aprašą. 

 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

 

2 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 2 

balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 
balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 



įgyvendinant organizacijos tikslus ir 

uždavinius bei siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir atitinkančios 

rinkos kainas.  

 
 

3.2. Skirtingų finansinių šaltinių panaudojimas projekto biudžete (0-4)                                                      
 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant atitiktį 

vertinimo 

kriterijui galimi 

skirti balai 

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektas įgyvendinamas 

panaudojant skirtingus finansavimo 

šaltinius, paramą. Užtikrintas 
papildomų lėšų pritraukimas ir jų 

panaudojimas projektui įgyvendinti, 

numatytas partnerių, rėmėjų indėlis, 
pateikiami jį patvirtinantys 

dokumentai. 

 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

 

2 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 2 

balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 
balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 
 

Ekspertas, remdamasis Tęstinių kino festivalių projektų kokybinių vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašu, 

jei vertinimo metu projektui neskiria maksimalaus balo pagal kriterijų aprašą, Tęstinių kino festivalių projektų 

individualaus vertinimo lentelėje privalo parašyti komentarą, kodėl neatitiko kriterijaus/-ų. 
 

 


