2.pielikums
PROJEKTU KONKURSA „MĒS SAVAM NOVADAM 2017”
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Projekta nosaukums
Administratīvie kritēriji*
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kritērijs

Jā

Nē

Projekts atbilst nolikumā izvirzītajam mērķim
Projekta pamatmērķis nav peļņas gūšana
Projekta netiek īstenots privātīpašnieka īpašumā
Projekta iesniegumam klāt pievienoti visi nolikumā norādītie dokumenti
Iesnieguma veidlapa aizpildīta korekti
Organizācija projekta pieteikumā paredzējusi iesniedzēja brīvprātīgo darbu vai līdzfinansējumu

* Ja projekts neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, tas tiek izslēgts no tālākas dalības projektu konkursā.
Kvalitatīvie un finanšu izvērtēšanas kritēriji
Piešķirot projektiem finansējumu, priekšroka tiks dota iesniegumiem ar augstāku vidējo punktu skaitu, ko iegūst, saskaitot komisijas
vērtējumu.
Nr.p.k.

1.

Kritērijs

Projektā sekmē
Bauskas novada
attīstību un uzlabo
Bauskas novada
iedzīvotāju dzīves
kvalitāti.

Max
punktu
skaits

3

Iegūtais
punktu
skaits

Pamatojums vērtējumam

Ir aprakstīta problēmas būtība, tā pamatota ar esošo statistiku un ir
aprakstītas sekas, ja problēmu nerisinās- 3p.
Problēmas būtība ir aprakstīta daļēji, tā nav pamatota ar esošo statistiku,
sekas, ja problēmu nerisinās, ir aprakstītas daļēji- 2p.
Problēmas būtība un sekas, ja to nerisinās, ir aprakstītas nepilnīgi, nav
pamatotas – 1p.

Sadaļa
pieteikuma
veidlapā
informācijas
gūšanai
2.2.

2.

Projektā izvirzīto
uzdevumu atbilstība
projekta mērķa
sasniegšanai

3

3.

Projekta mērķa grupu
skaitliskais apjoms

3

4.

Projekta aktivitāšu
atbilstība
sasniedzamajam
mērķim
Rezultātu atbilstība
projekta aktivitātēm,
nozīmīgums mērķa
grupām.

2

6.

Projekta tāmes
kvalitāte: aritmētiskā
precizitāte, sasaiste ar
aktivitātēm.

4

7.

Projekta publicitāte.

2

8.

Projekta spēja iesaistīt
dažādas sabiedrības
grupas, publisko un
privāto sektoru

3

5.

3

Projektā paredzētie uzdevumi ir noformulēti precīzi, tie ir nepieciešami
projekta mērķa sasniegšanai-3p.
Projektā paredzētie uzdevumi ir noformulēti daļēji, taču tie veicina projekta
mērķa sasniegšanu-2p.
Projektā paredzētie uzdevumi nav formulēti vai arī tie neveicina projekta
mērķa sasniegšanu-l p.
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 50 novada iedzīvotāju-3p;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 40 novada iedzīvotāju-2,5p;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 30 novada iedzīvotāju-2p;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 15 novada iedzīvotāju-lp;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver mazāk nekā 15 novada iedzīvotāju-0p.
Projektā paredzētās aktivitātes pilnībā atbilst sasniedzamajam mērķim-2p.
Daļa no projektā paredzētām aktivitātēm atbilst sasniedzamajam mērķim 1p.
Projektā paredzētās aktivitātes neatbilst sasniedzamajam mērķim – 0 p.
Rezultāti ir uzskaitīti skaitliski, un tie atspoguļo mērķa grupu ieguvumu,
dzīves kvalitātes uzlabošanas pakāpi-3p.
Rezultāti ir uzskaitīti skaitliski, tie neatspoguļo mērķa grupu ieguvumu-2p
Ir norādīti rezultāti, tie nav uzskaitīti skaitliski-1p.
Rezultāti ir atspoguļoti nepārliecinoši, nav izteikti skaitliski-0p.
Plānotās izmaksas ir samērīgas attiecībā pret gaidāmiem rezultātiem un tās
atbilst pašreizējām tirgus cenām, pievienoti detalizēti aprēķini, tāmes- 4p.
Plānotās izmaksas ir samērīgas attiecībā pret gaidāmiem rezultātiem un tās
atbilst pašreizējām tirgus cenām- 3p.
Plānotajās izmaksās ir nepilnības, izmaksas ir pamatotas- 1p.
Plānotajās izmaksās ir nepilnības, izmaksas nav pamatotas- 0p.
Informācija par projektu tiek apkopota un izplatīta- 2p. Informācija par
projektu nav plānots izplatīt- 0p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām un
pašvaldības iestādēm, un uzņēmumiem. Sadarbības formas/atbildība skaidri
noteikta, pamatota - 3p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar diviem sadarbības partneriem, kas
pārstāv 2 no mērķgrupām - sabiedriska organizācija VAI pašvaldības

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

2.8.
1.6.

9.

10.

Projekta rezultātu
izmantošana

Spēja piesaistīt
papildus
līdzfinansējumu vai
ieguldīt brīvprātīgo
darbu
Iegūto punktu skaits kopā
Ieteikums piešķiramā
finansējuma apmēram EUR

2

2

iestāde VAI uzņēmums. Sadarbības formas/atbildība skaidri noteikta,
pamatota - 2p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vienu sadarbības partneri, kas pārstāv
kādu no mērķgrupām - sabiedriska organizācija VAI pašvaldības iestāde
VAI uzņēmums. Sadarbības formas/atbildība skaidri noteikta, pamatota 1p.
Projektā nav sadarbības partneru – 0p.
Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmāk, ir norādīts kādā veidā un
cik bieži- 2p.
Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmāk- 1p.
Projekta rezultātus nav iespējams izmantot turpmāk, tiem ir vienreizējs
raksturs- 0,5p.

Projektam tiek piesaistīts papildus līdzfinansējums, kas ir lielāks par 50% no
kopējā finansējuma un paredzēts piesaistīt brīvprātīgo darbu -2 p.
Projektam tiek piesaistīts papildus līdzfinansējums, kas ir mazāks par 50% 1.3., 3.1., 3.2.,
no kopējā finansējuma un projektā paredzēts piesaistīt brīvprātīgo darbu
3.3.
- 1p.
Projektā paredzēts piesaistīt tikai brīvprātīgo darbu – 0,5p.

27

Komisijas locekļi:
Vārds, uzvārds

Datums ___________________

2.7.

Paraksts

