LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSŲ MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1K-93 „DĖL 2021 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ
FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 1K-416
Vilnius
P a k e i č i u 2021 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-93 „Dėl 2021 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano patvirtinimo“:
1. Papildau 1.4 papunkčiu:
„1.4.

12.0.2-CPVAV-203-01-0007

Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerija

Prioriteto
„Energijos
efektyvumo
ir
atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“
poveikio vertinimas

Nustatyti 2014–2020 m. ES
struktūrinių
fondų
investicijų
panaudojimo
efektyvumą
ir
poveikį
energetikos
sektoriui,
investicijų
tvarumą
ir
tęstinumą šioje srityje,
siekiant pritaikyti 2014–
2020 m. lėšų panaudojimo
gerąją praktiką ir patobulinti
2021–2027 m. ES fondų
investicijų panaudojimą

Teorija
grįstas
vertinimas, kuriam
atlikti bus taikomi
kiekybiniai
ir
kokybiniai
vertinimo
metodai:
priežasčių
ir
pasekmių analizė,
apklausos,
interviu,
atvejo
studijos, gerosios
praktikos
pavyzdžiai,
stebėsenos
ir
statistinių

Vertinimo
ataskaita,
vertinimo
rezultatų
pristatymas

2020 m. IV 70 000“.
ir ketv.–2021 m.
IV ketv.

2

duomenų analizė,
kaštų
naudos
analizė.
Atliekant
vertinimą
bus
naudojami SFMIS
duomenys,
taip
pat
Lietuvos
statistikos
departamento, kitų
oficialių šaltinių ir
vertinimo
metu
surinkti
duomenys.
Prireikus
Energetikos
ministerija
tarpininkaus dėl
duomenų gavimo
iš
duomenų
valdytojų
ir
tvarkytojų

2.
„3.1.

Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.0.2-CPVAV-203-01-0008

Finansų
Vertinimo
gebėjimų Stiprinti
vertinimo
ministerija stiprinimas
(toliau – gebėjimus,
siekiant
VGS) (3 etapas)
efektyviau
koordinuoti
vertinimo veiklą ir naudoti
vertinimo rezultatus priimant
sprendimus dėl ES fondų
investicijų

Metodai
VGS
studijai
atlikti:
antrinių
šaltinių
analizė, apklausos,
interviu ir kt.
Seminaramsdiskusijoms
ir
mokymų
seminarams
organizuoti
bus
naudojami
pažangūs metodai.

Seminaraidiskusijos,
mokymų
seminarai, VGS
studija ir
vertinimo
studija

2020 m. IV 75 000“.
ketv.–2021 m.
IV ketv.

3

Finansų
ministerija
užtikrins
įgyvendintų VGS
projektų
medžiagos
ir
duomenų,
reikalingų
vertinimo studijai
atlikti,
prieinamumą
ir
Vertinimo
koordinavimo
grupės
narių
įtraukimą

3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4.

Bendra lėšų suma, eurais

Laikinai einantis finansų ministro pareigas

533 000,00“.

Vilius Šapoka

