aktivitātes “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos” konkursa nolikums 2020. gadam
Pielikums Nr. 6 "Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji Ekspertu komisijai"
Ekspertu komisijas vērtēšanas kritēriji aktivitātes “Sabiedrības vides apziņas veicināšana
medijos” projekta koncepcijas novērtēšanai
Atbilstības kritērijs:
Projekta koncepcija atbilst Nolikuma 3.1. punkta nosacījumiem
N vērtējuma saņemšanas gadījumā koncepcija tālāk netiek vērtēta

1

2

Projekta koncepcijas kopējā apraksta, pamatojuma un detalizācijas
novērtējums
koncepcija sagatavota pavirši, vispārīgi, nav izvērtējama pēc būtības
koncepcijā norādīta vispārīgi galvenā informācija, būtību var izprast, sasniedzamie
rezultāti norādīti aptuveni bez pamatojuma
koncepcija kopumā aizpildīta detalizēti, projekta būtība un rezultāti ir skaidri, bet nav
atbilstoši pamatoti
koncepcija sadaļas aizpildītas detalizēti, pamatoti skaitliski rādītāji, projekta rezultāti ir
skaidri izmērami, uzrādītās skaitliskās vērtības pamatotas
Projekta rezultātu ieguldījums sabiedrības vides izglītības un videi draudzīgas
ikdienas rīcības veicināšanā
Nedod būtisku ieguldījumu
Ieguldījums ir, bet nav adekvāts norādītajām indikatīvajām izmaksām
Dod ieguldījumu, bet nav vērtējams kā prioritārs ierobežota finansējuma apstākļos
Lietderīgs, būtisks ieguldījums, adekvāts rezultāts ņemot vērā indikatīvo plānoto budžetu

3

Piedāvāto radošo risinājumu, tēmu pasniegšanas metožu un mediju kanālu
izvēles efektivitātes novērtējums
Koncepcijā nav piedāvāti nekādi radoši risinājumi mērķauditorijas sasniegšanai
Projektā piedāvātie risinājumi ir izmantojami, bet tie nav vērtējami kā potenciāli
interesanti plānotajai sasniedzamajai mērķauditorijai
Projektā piedāvāti labi atsevišķi risinājumi, tie iespējams būs interesanti potenciālajai
mērķauditorijai
Viss projekts kopumā (t.sk. radošie risinājumi un komunikāciju kanālu izvēle) vērtējams
kā ļoti atzīstams un potenciāli interesants piedāvājums izvēlētajai mērķauditorijai
Projekta īstenotāja un projekta komandas kopumā potenciāla novērtējums

4

Nav līdzšinējās pieredzes, nav attiecīgās institucionālās kapacitātes plānoto aktivitāšu
īstenošanai
Institucionālā kapacitāte un plānotā personāla kvalifikācija izpilda pamata minimālās
nepieciešamās prasības plānoto aktivitāšu īstenošanai
Instuticionālā kapacitāte un projekta personāla kvalifikācija ir pietiekama plānoto
aktivitāšu īstenošanai
Instuticionālā kapacitāte un projekta personāla kvalifikācija nerada šaubas par spēju
īstenot plānotās aktivitātes, ir iepriekšēja pieredze salīdzināmu aktivitāšu sekmīgā
īstenošanā

Gala vērtējums tiek aprēķināts pēc sekojošas formulas:

𝑣
𝑉

σ ∗K*100
v – vērtējums (0-3)
V – maksimālais iespējamais vērtējums (3)
K – kritērija īpatsvars (10, 40, 30 vai 20%)
Maksimālais iespējamais punktu skaits - 100
Punktu skaits un vērtējums
(100 - 85) - Koncepcija prioritāri atbalstāma
(84 - 75) Koncepcija atbalstāma
(74 - 0) Koncepcija nav atbalstāma
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