Projektu vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” konkursa nolikums 2019. gadam
aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai”
Pielikums Nr. 6 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriji aktivitātes “Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas
veidošanai un ieviešanai” koncepcijas novērtēšanai
Koncepcijas vērtēšanas kritēriji
Kritērija īpatsvars %

1.
2.
3.
4.

Projekta būtības/ nepieciešamības novērtējums
Sagaidāmo rezultātu ieguldījuma novērtējums
Projekta iesniedzēja (kā institūcijas) kapacitāte un resursi
Aktivitāšu plāna kvalitātes novērtējums
Kopā

30
30
20
20
100 %

Punktu skaidrojums
Katrs kritērijs tiek novērtēts 0-3 punktu skalā, kur 0 – zemākais vērtējums, 3 – augstākais.
3 Prioritāri nepieciešams
Projekta
2 Nepieciešams, bet nav prioritārs ierobežota finansējuma apstākļos
būtības/
nepieciešamības 1 Būtība skaidra, bet nav nepieciešams
novērtējums
0 Nav iespējams novērtēt
Sagaidāmo
rezultātu
ieguldījuma
novērtējums

3
2
1
0

Būtisks praktisks ieguldījums vides politikas veidošanai / ieviešanai
Daļēji izmantojami vides politikas veidošana / ieviešanai
Nav praktiski izmantojami vides politikas veidošanai / ieviešanai
Nav iespējams novērtēt

3 Atbilstošs personāls un institūcijas kapacitāte rezultātu sasniegšanai
Atbilstoša kapacitāte, bet nepieciešams piesaistīt papildu personālu
2
kvalitatīva rezultāta sasniegšanai
Atbilstošs personāls, bet institūcijas kapacitāte var būt nepietiekama
1
kvalitatīva rezultāta sasniegšanai

Projekta
personāla un
iesniedzēja (kā
institūcijas)
kapacitāte un
resursi

0 Nav atbilstošs personāls un kapacitāte (vai nav iespējams novērtēt)
Atbilstošs paredzamo rezultātu sasniegšanai (nav nepieciešami būtiski
labojumi / papildinājumi)
Atbilstošs, bet nepieciešami salīdzinoši nelieli papildinājumi /
2
labojumi rezultātu sasniegšanai
Aktivitāšu plāns ir saistīts ar projekta rezultātiem, bet nepieciešamas
1
būtiskas izmaiņas/korekcijas
0 Neatbilst rezultātu sasniegšanai (vai nav iespējams novērtēt)
3

Aktivitāšu plāna
kvalitātes
novērtējums

Gala vērtējums tiek aprēķināts pēc sekojošas formulas:
𝒗
∑𝒏𝒊=𝟏( ∗ 𝒂 ∗ 𝟏𝟎𝟎) , kur
𝑽
n – kritēriju skaits (4)
v – vērtējums (0-3)
V – maksimālais iespējamais vērtējums (3)
a – kritērija īpatsvars (20 vai 30%)
Maksimālais iespējamais punktu skaits - 100
Punktu skaits
100 – 85
84 - 75
74 - 0

Vērtējums
Koncepcija prioritāri atbalstāma
Koncepcija atbalstāma
Koncepcija nav atbalstāma / projekts nesaņem uzaicinājumu iesniegt
pilno projekta iesniegumu

