Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano 2 priedas
PLANUOJAMI 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAI

Nr.

Vertinimo pavadinimas

Už vertinimą atsakinga
institucija

Vertinimo įgyvendinimo
pradžia

Vertinimo įgyvendinimo
pabaiga

Vertinimo tikslas

Galimi vertinimo požiūriai ir metodai

Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikį užimtumui ir
kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams, siekiant kokybiškai
atsiskaityti už 2007–2013 m. lėšų panaudojimą ir pagerinti ES fondų
investicijų panaudojimą 2014–2020 m. laikotarpiu.

Teorija grįstas vertinimas; ekonometrinis modeliavimas, stebėsenos ir statistinių duomenų
analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, atvejo studijos, apklausos ir kt.
metodai.

I. Poveikio vertinimai
1.1. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio vertinimai

1.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir
kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimas

2.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio transportui
vertinimas

Susisiekimo ministerija

2015 m. III ketv.

2016 m. III ketv.

Nustatyti Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetams „Esminė
ekonominė infrastruktūra“ ir „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ skirtų Teorija grįstas vertinimas; ekonometrinis modeliavimas, stebėsenos ir statistinių duomenų
lėšų panaudojimo poveikį investicijų tvarumą, tęstinumą ir poveikį, siekiant
analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt.
tinkamai atsiskaityti už 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos investicijas ir metodai.
patobulinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų įgyvendinimą.

3.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos
miestams ir miesteliams vertinimas

Finansų ministerija

2015 m. IV ketv.

2016 m. III ketv.

Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikį Lietuvos miestams
ir miesteliams, siekiant kokybiškai atsiskaityti už 2007–2013 m. lėšų
panaudojimą ir pagerinti ES fondų investicijų panaudojimą 2014–2020 m.
laikotarpiu.

4.

2007–2013 m ES struktūrinės paramos poveikio darniajam
vystymuisi vertinimas

Finansų ministerija

5.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio kultūrai
vertinimas

Kultūros ministerija

6.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio energetikos
sektoriui vertinimas

Energetikos ministerija

7.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio sveikatos
sektoriui vertinimas

Sveikatos apsaugos
ministerija

8.

Kiekybinis ir kokybinis 2007–2013 m. veiksmų programų pasiektų
Finansų ministerija
tikslų ir uždavinių vertinimas

Finansų ministerija

2015 m. IV ketv.

2015 m. IV ketv.

2016 m. III ketv.

2016 m. III ketv.

2016 m. I ketv.

2016 m. IV ketv.

2016 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

2016 m. I ketv.

2016 m. IV ketv.

2016 m. II ketv.

2017 m. I ketv.

Teorija grįstas vertinimas; ekonominis modeliavimas, intervencijų logikos ir priežasčių bei
pasekmių analizė, apklausos, interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai,
stebėsenos ir statistinių duomenų analizė ir kt. metodai.

Teorija grįstas vertinimas; intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, apklausos,
interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, stebėsenos ir statistinių duomenų
Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikį darniajam
analizė ir kt. metodai.
vystymuisi, siekiant kokybiškai atsiskaityti už 2007–2013m. lėšų panaudojimą
ir pagerinti ES fondų investicijų panaudojimą 2014–2020 m. laikotarpiu.

Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikį kultūrai, investicijų
Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių
tvarumą ir tęstinumą šioje srityje, siekiant atsiskaityti už 2007–2013 m. ES
analizė, ankstesnių vertinimų apžvalga, įvairių tikslinių grupių interviu, apklausos, atvejo
struktūrinių fondų panaudojimą ir patobulinti 2014–2020 m. ES fondų
studijos, gerosios praktikos identifikavimas ir analizė kt. metodai.
investicijų panaudojimą.

Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumą ir
poveikį energetikos sektoriui , investicijų tvarumą ir tęstinumą šioje srityje,
Teorija grįstas vertinimas; priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos,
siekiant pasinaudoti 2007–2013 m. lėšų panaudojimo gerąją praktika ir
gerosios praktikos pavyzdžiai, stebėsenos ir statistinių duomenų analizė ir kt. metodai.
patobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimą.

Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo sveikatos
sektoriuje efektyvumą ir rezultatyvumą, investicijų tvarumą ir tęstinumą bei
poveikį gyventojų sveikatai, siekiant tinkamai atsiskaityti už 2007–2013 m.
lėšų panaudojimą ir patobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų
panaudojimą šioje srityje.

Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių
analizė, ankstesnių vertinimų apžvalga, įvairių tikslinių grupių interviu, apklausos, kaštų
rezultatyvumo analizė, gerosios praktikos identifikavimas ir analizė, kt. metodai.

Tinkamai atsiskaityti už 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų
panaudojimą, parengiant išsamią ir konsoliduotą vertinimo ataskaitą apie
veiksmų programų tikslų ir uždavinių pasiekimą, taip pat veiksmų programų
įgyvendinimo poveikį atskiriems šalies ūkio sektoriams.

Turimos informacijos analizė, interviu, fokusuotos grupinės diskusijos, apklausos, ekspertų
panelės ir kt. metodai.

1

2015 m. III ketv.

Nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos visuotinės dotacijos
priemonių „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ ir „Žmogiškieji ištekliai
INVEST LT+“ metu organizuotų lyčių lygybės mokymų efektyvumą,
Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, SFMIS duomenų analizė, ESFA turimų duomenų
rezultatyvumą ir poveikį siekiant atsiskaityti už šių priemonių įgyvendinimą
analizė, projektų vykdytojų ir tikslinės grupės atstovų apklausos, interviu ir kt metodai.
2007-2013 m. laikotarpiu ir patobulinti priemonių įgyvendinimą 2014-2020 m.
laikotarpiu

Socialinės apsaugos ir darbo
2015 m. I ketv.
ministerija

2015 m. IV ketv.

Nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos priemonių, iniciatyvų, skirtų skatinti jaunimo užimtumą,
efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį, siekiant tinkamai atsiskaityti už
priemonių įgyvendinimą 2007-2013 m. ir tobulinti intervencijas 2014-2020 m.
laikotarpiu.

Kontrafaktinis poveikio vertinimas; literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, SFMIS duomenų
analizė, INVEGA, Lietuvos darbo biržos ir SODRA turimų duomenų apie tikslinę grupę
duomenų analizė, projektų vykdytojų ir tikslinės grupės atstovų apklausos, interviu ir kt.
metodai.

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ efektyvumo,
rezultatyvumo ir poveikio vertinimas

Socialinės apsaugos ir darbo
2015 m. I ketv.
ministerija

2015 m. III ketv.

Nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės
„Socialinio dialogo skatinimas“ efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį,
siekiant atsiskaityti už priemonės įgyvendinimą 2007-2013 m. laikotarpiu ir
patobulinti priemonės įgyvendinimą 2014-2020 m. laikotarpiu

Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, SFMIS duomenų analizė, atvejo studijos, projektų
vykdytojų ir tikslinės grupės atstovų apklausos, interviu, kolektyvinių sutarčių analizė ir kt.
metodai.

Ūkio ministerijos priemonės „Inočekiai LT“ poveikio verslo
išlaidoms MTEP vertinimas

Ekonomikos ir inovacijų
ministerija

2017 m. I ketv.

Nustatyti 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto
Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, lyginamoji analizė ir statistinė analizė, intervencijos
3 uždavinio priemonės „Inočekiai LT“ tinkamumą, efektyvumą, rezultatyvumą
logikos analizė, interviu, antrinių šaltinių analizė, atvejo studija, kontrafaktinės analizės
ir poveikį, siekiant tinkamai atsiskaityti už priemonės įgyvendinimą
metodas ir kt. metodai.
2007–2013 m. ir tobulinti intervencijas 2014–2020 m. laikotarpiu.

9.

Lyčių lygybės mokymų ir proaktyvių veiksmų, organizuotų
įgyvendinant 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos I uždavinio priemones, efektyvumo, rezultatyvumo ir
poveikio vertinimas

Socialinės apsaugos ir darbo
2015 m. II ketv.
ministerija

10.

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių ir iniciatyvų,
skirtų skatinti jaunimo užimtumą, efektyvumo, rezultatyvumo ir
poveikio ir vertinimas

11.

12.

2016 m. II ketv.

1.2. 2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikio strateginiams tikslams ir horizontaliesiems principams bei prioritetams vertinimai

13.

14.

2014-2020 m. ES fondų investicijų sveikatos srityje poveikio
vertinimas

ES fondų ir kitų investicijų į kultūrines veiklas poveikio vertinimas

Sveikatos apsaugos
ministerija

Kultūros ministerija

2021 m. I ketv.

2021 m. IV ketv.

Nustatyti ES fondų investicijų poveikį sveikatos sričiai, siekiant tinkamai
atsiskaityti ir pagerinti ES fondų investicijų panaudojimą šioje srityje.

2021 m. II ketv.

2021 m. IV ketv.

Tobulinti ES fondų ir kitų investicijų į kultūros sritį planavimą, vertės
pagrindimą.

15.

ESF paramos JUI veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant Socialinės apsaugos ir darbo
2015 m. II ketv.
Jaunimo garantijų iniciatyvų įgyvendinimą, vertinimas
ministerija

16.

ESF paramos ir JUI veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio,
įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvų įgyvendinimą, vertinimas

17.

Veiksmų programos indėlio siekiant pažangaus augimo vertinimas

18.

Veiksmų programos indėlio siekiant tvaraus augimo vertinimas

2015 m. IV ketv.

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, intervencijų logikos ir
priežasčių bei pasekmių analizė, apklausos, interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos
pavyzdžiai, ir kt. metodai.

Teorija grįstas vertinimas; intervencijų logikos, priežasčių bei pasekmių analizė. Kiekybiniai ir
kokybiniai tyrimo metodai: turinio analizė, antrinių šaltinių analizė, atvejo analizė, statistinių
duomenų analizė, interviu su suinteresuotomis institucijomis.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 7 prioriteto
7.4.1 uždavinio „Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose
nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių“ vertinimo tikslas yra
įvertinti ESF paramos ir specialaus asignavimo JUI veiksmingumą,
efektyvumą ir poveikį, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą.

Teorija grįstas vertinimas; teisės aktų, metodinės medžiagos ir duomenų analizė, stebėsenos
duomenų analizė, vadovaujančiosios, tarpinės ir įgyvendinančios institucijų darbuotojų interviu,
projektų vykdytojų ir tikslinės grupės atstovų apklausos, interviu ir kt. metodai.

Įvertinti ESF paramos ir specialaus asignavimo JUI veiksmingumą,
efektyvumą ir poveikį, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą.

Teisės aktų, metodinės medžiagos ir duomenų analizė, atliktų vertinimų, SFMIS duomenų
analizė, ministerijos ir įgyvendinančios institucijų darbuotojų interviu, projektų vykdytojų ir
tikslinės grupės atstovų apklausos bei interviu, kontrafaktinis vertinimas ir kt. metodai.

2017 m. IV ketv.

2018 m. III ketv.

Finansų ministerija

2021 m. IV ketv.

2022 m. IV ketv.

Nustatyti ES fondų investicijų poveikį, siekiant ES ir nacionalinių strateginių Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, atliktų vertinimų
tikslų pažangaus augimo srityje siekiant tinkamai atsiskaityti už ES fondų
apžvalga, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, focus grupės, atvejo studijos,
investicijų panaudojimą šioje srityje.
ir kt. metodai.

Finansų ministerija

2021 m. IV ketv.

2022 m. IV ketv.

Nustatyti ES fondų poveikį, siekiant ES ir nacionalinių strateginių tikslų
tvaraus augimo srityje, siekiant tinkamai atsiskaityti už ES fondų investicijų
panaudojimą šioje srityje.
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Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, atliktų vertinimų apžvalga,
intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, focus grupės, atvejo studijos, ir kt.
metodai.

19.

Veiksmų programos indėlio siekiant įtraukto augimo vertinimas

Finansų ministerija

2021 m. IV ketv.

2022 m. IV ketv.

Nustatyti ES fondų investicijų poveikį, siekiant ES ir nacionalinių strateginių Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, atliktų vertinimų apžvalga,
tikslų įtraukto augimo srityje, siekiant tinkamai atsiskaityti už ES fondų
intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, focus grupės, atvejo studijos ir kt.
investicijų panaudojimą šioje srityje.
metodai.

20.

ES fondų investicijų panaudojimo poveikio ES Baltijos jūros
regiono strategijos įgyvendinimui vertinimas

Finansų ministerija

2019 m. IV ketv.

2020 m. IV ketv.

Nustatyti kaip ES fondai ir kiti finansavimo šaltiniai Lietuvoje prisideda prie
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo, siekiant
tinkamai atsiskaityti už ES fondų investicijų panaudojimą ir pagerinti
tarptautinį bendradarbiavimą 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu.

21.

ES investicijų į regionų plėtrą ir jų poveikio gyvenimo kokybės
pokyčiams vertinimas

Finansų ministerija

2017 m. IV ketv.

2018 m. III ketv.

Optimizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas į regionų plėtrą,
Apklausos interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, stebėsenos ir statistinių
aktualizuojant gyvenimo kokybės indeksą ir jį sudarančių subindeksų
duomenų analizė ir kiti metodai. Finansų ministerija tarpininkaus dėl duomenų gavimo iš kitų
reikšmes.
įstaigų ir institucijų.

22.

ES fondų investicijų ir kitų valstybės intervencijų poveikio
visuomenės gyvenimo kokybės augimui vertinimas

Finansų ministerija

2019 m. IV ketv.

2020 m. IV ketv.

Optimizuoti valstybės intervencijas, siekiant užtikrinti visuomenės gyvenimo
kokybės augimą

Teorija grįstas vertinimas; kokybiniai/kiekybiniai metodai: antrinių informacijos šaltinių analizė,
statistinių duomenų rinkimas ir analizė, regresinė duomenų analizė, interviu, užsienio atvejo
studijos ir kt. metodai. Vertinimo metu bus sukurtas ir panaudotas ekonometrinis modelis.

23.

ES fondų investicijų poveikio socialinės įtraukties didinimui ir
kovai su skurdu vertinimas

2021 m. IV ketv.

2022 m. IV ketv.

Nustatyti 2014-2020 m. ES fondų investicijų panaudojimo poveikį socialinės
įtraukties didinimui ir kovai su skurdu

Kontrafaktinis poveikio vertinimas ir teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų
logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, tikslinės ir kontrolinės grupės pokyčių analizė,
interviu, apklausos, ir kt. metodai.

24.

Kiti ES fondų investicijų poveikio strateginiams tikslams
vertinimai

Atitinkama ministerija

Bus nustatyta metiniuose
vertinimo planuose

Bus nustatyta metiniuose
vertinimo planuose

Nustatyti ES fondų investicijų panaudojimo poveikį siekiant ES ir
nacionalinių strateginių tikslų.

Teorija grįstas vertinimas; kokybiniai/kiekybiniai metodai.

25.

Kiti ES fondų investicijų poveikio vertinimai, susiję su
horizontaliais principais ir prioritetais

Atitinkama ministerija

Bus nustatyta metiniuose
vertinimo planuose

Bus numatyta metiniuose
vertinimo planuose

Nustatyti ES fondų investicijų panaudojimo poveikį horizontaliųjų principų ir
prioritetų įgyvendinimui, siekiant tinkamai atsiskaityti ir pagerinti ES fondų Teorija grįstas vertinimas; kokybiniai/ kiekybiniai metodai.
investicijų panaudojimą.

2018 m. IV ketv.

2019 m. III ketv.

Įvertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 1 prioriteto 2 investicinio prioriteto 1 uždavinio priemonių poveikį
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1
Turinio analizė, atvejo analizė, statistinių duomenų analizė, interviu ir kt. metodai.
prioriteto 2 investicinio prioriteto 1 uždavinyje nustatytų pokyčių pasiekimui ir
strategijai „Europa 2020“ bei sumanios specializacijos kryptims.

2021 m. IV ketv.

2022 m. IV ketv.

Nustatyti Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės
skatinimas“ investicijų į informacinės visuomenės plėtros sritį tvarumą ir
tęstinumą ir pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl ES fondų investicijų
2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu panaudojimo.

2018 m. III ketv.

2019 m. II ketv.

Finansų ministerija

Teorija grįstas vertinimas; antrinių informacijos šaltinių analizė, tikslinių grupių analizė,
interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.

1.3. Veiksmų programos prioritetų poveikio vertinimai

26.

27.

28.

Prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas” poveikio vertinimas

Prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ poveikio
vertinimas

Prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas“ poveikio vertinimas

Ekonomikos ir inovacijų
ministerija

Susisiekimo ministerija

Ekonomikos ir inovacijų
ministerija

Įvertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 3 prioriteto priemonių poveikį Veiksmų programos 3 prioriteto
uždaviniuose nustatytų pokyčių pasiekimui ir strategijai „Europa2020“
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Teorija grįstas vertinimas; intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, kiekybiniai ir
kokybiniai tyrimo metodai: turinio analizė, antrinių šaltinių (statistinių duomenų, dokumentų ir
pan.) analizė, atvejo analizė, interviu su suinteresuotomis institucijomis (tarpinės institucijos,
įgyvendinančiosios institucijos, pagrindiniai socialiniai ir ekonominiai partneriai, projektų
vykdytojai ir kt.)

Turinio analizė, atvejo analizė, statistinių duomenų analizė, interviu ir kt. metodai.

29.

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

30.

Prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ poveikio vertinimas

31.

Prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
Susisiekimo ministerija
plėtra“ poveikio vertinimas

32.

33.

Energetikos ministerija

Aplinkos ministerija

Švietimo ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ poveikio
vertinimas

Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija

Prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis
valdymas“ poveikio vertinimas

2020 m. IV ketv.

2021 m. IV ketv.

2023 m. I ketv.

2023 m. IV ketv.

2021 m. II ketv.

2022 m. II ketv.

Nustatyti ES fondų investicijų panaudojimo efektyvumą ir poveikį energetikos
sektoriui, investicijų tvarumą ir tęstinumą šioje srityje, siekiant pritaikyti
Teorija grįstas vertinimas; priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos
2014–2020 m. lėšų panaudojimo gerąją praktiką ir patobulinti 2021–2027 m. ir kt. metodai.
ES fondų investicijų panaudojimą.

Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos
prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato
Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių
rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
rodiklių pasiekimus).

Nustatyti 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto
„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ investicijų
poveikį, transporto srities tobulinimo kryptis ir priemones 2021–2027 m.
finansavimo laikotarpiu.

Teorija grįstas vertinimas; kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai: intervencijų logikos ir
priežasčių bei pasekmių analizė, antrinių šaltinių analizė, kaštų rezultatyvumo analizė, atvejo
analizė, statistinių duomenų analizė, Lietuvos kaimyninių šalių transporto sektoriaus analizė,
ekonometrinis modeliavimas, interviu ir apklausos ir kt. metodai.

Nustatyti švietimo ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir „Visuomenės švietimas ir
Teorija grįstas poveikio vertinimas; turinio analizė, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ poveikį, pasiūlant sėkmingesnio ES analizė, stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė,
fondų investicijų panaudojimo 2014–2020 m. laikotarpiu tobulinimo
ekspertinis vertinimas, fokusuotos grupės ir kiti metodai.
priemones ir ES fondų investicijų panaudojimo 2021–2027 m. finansavimo
laikotarpiu tobulinimo rekomendacijas.

2019 m. III ketv.

2020 m. II ketv.

Vidaus reikalų ministerija

2022 m. I ketv.

2022 m. IV ketv.

Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos
prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato
Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių
rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
rodiklių pasiekimus).

34.

ES investicijų poveikio veiksmų programos prioritetų tikslų
įgyvendinimui

Finansų ministerija

2022 m. IV ketv.

2023 m. III ketv.

Nustatyti ES investicijų poveikį keikvieno prioriteto tikslų įgyvendinimui.

35.

Kiti prioritetų ar jų dalių vertinimai pagal poreikį

Atitinkama ministerija

Bus numatyta metiniuose
vertinimo planuose

Bus numatyta metiniuose
vertinimo planuose

Nustatyti ES struktūrinių fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES
struktūrinių fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių
siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant
poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus).

Teorija grįstas vertinimas, antrinių šaltinių analizė, apklausos, atvejo studijos, priežaščių ir
pasekmių analizė.

Mišrūs vertinimo požiūriai; kiekybiniai/ kokybiniai metodai.

1.4. 2014–2020 m. ir būsimojo programavimo laikotarpio ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkio plėtrai ir atskiriems ūkio sektoriams vertinimai

36.

ES fondų investicijų poveikio Lietuvos makroekonominiams
rodikliams ir atskiriems ūkio sektoriams vertinimas

Finansų ministerija

37.

ES fondų ir kitų investicijų į švietimo ir mokslo infrastruktūrą
masto ir poveikio vertinimas

Finansų ministerija

2014-2020 metų ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir
plėtros prioritetų 2021–2027 metais vertinimas

Finansų ministerija

38.

2020 III ketv.

2021 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2021 m. I ketv.

2017 m. I ketv.

2017 m. IV ketv.

Teorija grįstas vertinimas, papildytas kontrafaktiniu vertinimu; statistinių ir stebėsenos
Nustatyti prognozuojamą 2014-2020 m. ir 2021-2027 m. ES fondų investicijų
duomenų analizė, ekonometrinis modeliavimas, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių
panaudojimo poveikį Lietuvos makroekonominiams rodikliams ir atskiriems
analizė, apklausos, interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, kontrafaktinė analizė
ūkio sektoriams.
ir kt. metodai.

Nustatyti iš ES fondų ir kitų finansavimo šaltinių finansuotos ar
finansuojamos švietimo ir mokslo infrastruktūros mastą ir poveikį ir išskirti
galimus investicijų į šią infrastruktūrą prioritetus ateityje.

Teorija grįstas vertinimas; intervencijų logika, priežasčių ir pasekmių analizė, apklausos,
interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, statistinė analizė, kaštų efektyvumo
analizė ir kt.

Nustatyti prognozuojamą 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos ir Lietuvos plėtros prioritetus po 2020 metų, kurių sėkmingam
įgyvendinimui būtų tikslinga naudoti 2021–2027 metų ES fondų lėšas.

Teorija grįstas vertinimas; statistinių ir stebėsenos duomenų analizė, makroekonometrinis
modeliavimas, antrinių informacijos šaltinių analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei
pasekmių analizė ir kt. metodai.
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39.

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas

Finansų ministerija

2018 m. II ketv.

2019 m. II ketv.

40.

2021–2027 m. visuomenės skaitmeninimo išankstinis vertinimas

Ekonomikos ir inovacijų
ministerija

2019 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

41.

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų poveikis
Lietuvos turizmo sektoriaus augimui ir plėtrai

2021 m. I ketv.

2021 m. IV ketv.

Ekonomikos ir inovacijų
ministerija

Optimizuoti valstybės intervencijas, siekiant užtikrinti maksimalų poveikį
viešosios politikos tikslų įgyvendinimui įvairiose srityse.
Įvertinti ir pateikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos fondų investicijų
2021–2027 m. panaudojimo didinant visuomenės skaitmeninimą.

Teorija grįstas vertinimas; statistinių duomenų analizė, intervencijų logikos analizė, apklausos,
interviu ir kt. metodai.

Turinio analizė, antrinių šaltinių analizė, atvejo analizė, statistinių duomenų analizė, interviu ir
kt. metodai.

Nustatyti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų poveikį Lietuvos Kaitos teorija grįstas požiūris; antrinių šaltinių ir turinio analizė, intervencijų logikos analizė,
turizmo srityje ir investicijų prioritetus 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu. atvejo analizė, statistinių duomenų analizė, interviu ir kt. metodai

1) nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas strateginių investavimo
dokumentų įgyvendinimo pasekmes aplinkai; 2) užtikrinti, kad būtų
konsultuojamasi su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei visuomene,
Kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai (turinio analizė, ankstesnių vertinimų apžvalga ir
atsižvelgiama į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų
įvertinimas, interviu (apklausos) su politikos formuotojais, ekspertais ir įgyvendintojais,
rezultatus; 3) užtikrinti, kad strateginių investavimo dokumentų rengimo
intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė.
organizatoriai turėtų išsamią ir patikimą informaciją apie galimas reikšmingas
strateginių investavimo dokumentų įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir
atsižvelgtų į ją.

42.

2021–2027 metų Partnerystės sutarties ir veiksmų programos
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Finansų ministerija

2019 m. I ketv.

2021 m. II ketv.

43.

Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas

Finansų ministerija

2019 m. IV ketv.

2020 m. IV ketv.

44.

Išankstinis ES fondų investicijų į skaitmeninio junglumo gerinimo
veiklą 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu vertinimas

Susisiekimo ministerija

2020 m. II ketv.

2020 m. III ketv.

45.

2021–2027 m. finansavimo laikotarpio švietimo ir mokslo srities
prioritetų strateginis vertinimas

Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija

2020 m. I ketv.

2020 m. III ketv.

Pasirengti 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiui, siekiant gerinti ES fondų
investicijų į švietimo ir mokslo sritį panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir
nuoseklumą

Europos Komisijos strateginių dokumentų analizė, ekspertinis vertinimas, fokusuotos grupės,
turinio analizė, stebėsenos duomenų analizė, kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžių analizė ir
kiti metodai.

46.

Finansinių priemonių panaudojimo, investuojant ES fondų lėšas,
poveikio vertinimas

Finansų ministerija

2020 m. II ketv.

2021 m. I ketv.

Nustatyti ES fondų lėšų investavimo, įgyvendinto taikant finansines
priemones, efektyvumą ir poveikį Lietuvos ūkiui

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

47.

Kiti ES fondų poveikio vertinimai, susiję su pasirengimu
programavimo laikotarpiui nuo 2021 m.

Atitinkamos ministerijos

Bus nustatyta metiniuose
vertinimo planuose (iki 2020
m. pabaigos)

Bus nustatyta metiniuose
vertinimo planuose (iki 2020
m. pabaigos)

Nustatyti galimas būsimų ES fondų investicijų kryptis nuo 2021 m.,
atsižvelgiant į ES struktūrinių fondų poveikį ir Lietuvos ūkio plėtros kryptis.

Mišrūs vertinimo požiūriai; kokybiniai / kiekybiniai metodai.

Nustatyti intervencijų priemones, kurios veiksmingai prisidėtų prie socialinio
dialogo plėtros ir geresnės kokybės Lietuvoje.

Pasirengti Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo tikslų
įgyvendinimui 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu investuojant į
skaitmeninio junglumo gerinimo veiklą ir siekiant užtikrinti, kad būtų
tenkinama 2021–2027 m. finansavimo laikotarpio teminė sąlyga

II. Įgyvendinimo vertinimai
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Teorija grįstas vertinimas; kiekybiniai ir kokybiniai metodai: antrinių informacijos šaltinių
analizė, tikslinių grupių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kiti metodai.

Teorija grįstas vertinimas, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė. Kiekybiniai ir
kokybiniai tyrimo metodai: turinio analizė, kaštų rezultatyvumo analizė, atvejo analizė,
statistinių duomenų analizė, ekonometrinis modeliavimas, įvairių tikslinių grupių interviu ir
apklausos.

2.1. Veiksmų programos įgyvendinimo pažangos (tarpiniai) vertinimai

48.

2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai,
įgyvendinimo pažangos vertinimas

Vidaus reikalų ministerija

49.

Veiksmų programos uždavinio, skirto bendruomenių iniciatyvoms,
įgyvendinimo pažangos vertinimas

Vidaus reikalų ministerija

50.

Veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ aktualių uždavinių pažangos vertinimas

51.

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos
vaikams (toliau – pertvarka) 2014–2020 metų veiksmų plano
įgyvendinimo tarpinis vertinimas

Energetikos ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

52.

Veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir
Vidaus reikalų ministerija
pažangus viešasis valdymas“ pažangos vertinimas

53.

Veiksmų programos uždavinių, skirtų mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijoms skatinti, įgyvendinimo
pažangos vertinimas

54.

2014-2020 metų Europos Sajungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto konkretaus uždavinio „Padidinti dirbačių
žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes
prisitaikyti prie ūkio poreikių“ įgyvendinimo pažangos vertinimas

Finansų ministerija

Ekonomikos ir inovacijų
ministerija

2017 m. IV ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. II ketv.

2019 m. I ketv.

2017 m. IV ketv.

2018 m. III ketv.

2021 m. III ketv.

2022 m. II ketv.

56.

57.

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo
pažangos vertinimas

Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš
ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių
vertinimas (II etapas)

Teorija grįstas vertinimas, naudojami įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo duomenų
rinkimo ir analizės metodai: antrinių šaltinių apžvalga, apklausos, projektų dokumentų analizė,
statistinių duomenų analizė ir kt. metodai.

Patobulinti 2014-2020 m. ES investicijų panaudojimą energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių gamybos ir naudojimo skatinimo srityje, įvertinant šių
priemonių pažangą, panagrinėjant ir 2007-2013 m. ES fondų investicijų,
Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei
susijusių su energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos
pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt. metodai.
ir naudojimo skatinimu, efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį bei tai, kiek
investicijos prisidėjo siekiant AIE įstatyme numatytų tikslų iki 2020 m.

Nustatyti pirmajame pertvarkos etape sukurtų prielaidų tinkamumą teikti
kokybiškas bendruomenines paslaugas.

Teisės aktų, metodinės medžiagos ir duomenų analizė, atliktų vertinimų, SFMIS duomenų
analizė, interviu, teorija grįstas vertinimas ir kt. metodai.

Įvertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ konkrečių Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei
uždavinių, priemonių įgyvendinimo pažangą ir pasiūlyti reikalingas tobulinimo pasekmių analizė, interviu, projektų atvejų studijos ir kt. metodai.
kryptis bei priemones.

2019 m. II ketv.

2016 m. IV ketv.

2017 m. IV ketv.

Tobulinti 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonių, skirtų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir
inovacijoms skatinti, įgyvendinimą, įvertinant šių priemonių pažangą.

Teorija grįstas vertinimas, antrinių infomacijos šaltinių analizė, stebėsenos duomenų analizė,
intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt.
metodai.

2018 m. III ketv.

Nustatyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 4.3 konkretaus uždavinio priemonių tinkamumą,
efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį, siekiant tobulinti intervencijas
2014–2020 metų laikotarpiu.

Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, lyginamoji analizė, statistinė analizė, intervencijų
logikos analizė ir kiti metodai.

2017 m. III ketv.

Ekonomikos ir inovacijų
ministerija

2017 m. III ketv.

2018 m. III ketv.

Aplinkos ministerija

2018 m. II ketv.

2019 m. II ketv.

Ekonomikos ir inovacijų
ministerija

Įvertinti veiksmų programos 8.6.1 uždavinio įgyvendinimo pažangą, nustatyti
tobulintinas sritis.

Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei
pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt. metodai.

2018 m. III ketv.

Ūkio ministerijos priemonių, skirtų šalies įmonių ir mokslo
institucijų jungimuisi į inovatyvius tinklus skatinti, ir ekoinovacijas
skatinančių priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimas.
55.

Įvertinti veiksmų programos konkrečių uždavinių, susijusių su integruota
teritorine plėtra, įgyvendinimo pažangą ir tikslų pasiekimo lygį , siekiant
patobulinti investicijų.

2016 m. III ketv.

2017 m. III ketv.

1) Tobulinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonių, skirtų šalies įmonių ir mokslo institucijų jungimuisi į
klasterius vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus,
įgyvendinimą, išanalizavus panašių 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu
įgyvendintų priemonių „Inoklaster LT+“ ir „Inoklaster LT“ rezultatus.
2) Tobulinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos ekoinovacijas skatinančių priemonių įgyvendinimą.

Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, lyginamoji analizė ir statistinė analizė, intervencijų
logikos analizė ir kiti metodai. Vertinimui atlikti bus naudojami SFMIS duomenys ir kitų
oficialių šaltinių duomenys.

Įvertinti veiksmų programos konkrečių uždavinių įgyvendinimo pažangą ir
pasiūlyti reikalingas tobulinimo priemones

Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei
pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt. metodai.

Ūkio ministerijos administruojamų ekonomikos sektorių stebėsenos sistemos
atnaujinimas, modelio atnaujinimas ir perdavimas naudoti Ūkio ministerijai.

Sektorių turinio analizė, lyginamoji analizė, statistinė analizė, makroekonominių duomenų
atnaujinimas ir ekonometrinis
modeliavimas, interviu su ekspertais ir politikos formuotojais, antrinių šaltinių analizė, atvejo
studija ir kt. metodai.
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58.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kompetencijai priskirtų iš ES
fondų lėšų bendrai finansuojamų ekonomikos sektorių būklės
pokyčių vertinimas (III etapas)
Ūkio ministerijos priemonių, skirtų inovacijoms populiarinti ir
inovacijų konsultacijoms bei inovacijų paramos paslaugoms teikti,
pažangos vertinimas.

59.

Ekonomikos ir inovacijų
ministerija

2021 m. II ketv.

2022 m. II ketv.

Atnaujinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kompetencijai priskirtų iš ES
fondų lėšų bendrai finansuojamų ekonomikos sektorių stebėsenos sistemą ir
automatizuotai veikiantį HERLIT-16 makroekonominį modelį

Kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai: turinio analizė, lyginamoji analizė, statistinė
analizė, makroekonominių duomenų atnaujinimas ir ekonometrinis modeliavimas, interviu,
antrinių šaltinių analizė, atvejo studija ir kt.

Ekonomikos ir inovacijų
ministerija

2017 m. III ketv.

2018 m. II ketv.

Tobulinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonių, skirtų aukštos kokybės inovacijų konsultacinėms
paslaugoms teikti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, lyginamoji analizė, statistinė analizė, intervencijos
pagal sumaniosios specializacijos kryptis, įgyvendinimą, išanalizavus panašių logikos analizė ir kiti metodai.
2007–2013 metų programavimo laikotarpiu įgyvendintų priemonių „Inogeb
LT-1“ ir „Inogeb LT-3“ rezultatus.

60.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
įgyvendinimo pažangos ir lėšų panaudojimo vertinimas

Finansų ministerija

2016 m. II ketv.

2016 m. III ketv.

Nustatyti veiksmų programos įgyvendinimo pažangą, įvertinant ES fondų lėšų
Turimos informacijos analizė, statistinė analizė, apklausos, interviu, ekspertų panelės ir kt.
panaudojimo spartą ir riziką nepasiekti veiksmų programoje nustatytų tikslų
metodai.
(rodiklių) bei nepanaudoti skirtų lėšų.

61.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos tarpinis
vertinimas.

Finansų ministerija

2017 m. IV ketv.

2019 m. I ketv.

Įvertinti veiksmų programos tikslų įgyvendinimo pažangą, ruošiantis 2019 m. Antrinių šaltinių (SFMIS duomenų, teisės aktų ir dokumentų) analizė, interviu, apklausos,
metinės įgyvendinimo ataskaitos ir pažangos atskaitos teikimui Komisijai.
atvejo studijos, fokusuotos grupinės diskusijos ir kt. metodai.

Finansų ministerija

2017 m. III ketv.

2017 m. IV ketv.

Finansų ministerija

2016 m. II ketv.

2017 m. I ketv.

Finansų ministerija

2017 m. IV ketv.

2018 m. IV ketv.

Tobulinti veiksmų programos priemonių, kuriose yra numatyti mokymai,
įgyvendinimą.

Atitinkama ministerija

Bus nustatyta metiniuose
vertinimo planuose

Bus nustatyta metiniuose
vertinimo planuose

Nustatyti veiksmų programos prioritetų ( ar atskirų uždavinių) įgyvendinimo
pažangą ir pasiūlyti reikalingas tobulinimo priemones.

Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ 8.2.1 uždavinio „Sumažinti geografinių sąlygų ir
Vidaus reikalų ministerija
demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“
rezultato rodiklių vertinimas

2018 m. III ketv.

2019 m. I ketv.

Parengti stebėsenos rezultato rodiklių „Užimtųjų dalis tikslinėse teritorijose“ ir Teorija grįstas vertinimas; kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai: statistinė analizė ir (ar)
„Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“
makroekonometrinis modeliavimas, metaanalizė, antrinių šaltinių analizė, stebėsenos duomenų
skaičiavimo metodikas ir įvertinti pasiektas rodiklių reikšmes.
analizė, interviu, apklausos ir kt.

67.

Vertinimai dėl kontrafaktiniams vertinimams reikalingų rodiklių
skaičiavimo, duomenų surinkimo ir pateikimo

Atitinkama ministerija

Bus nustatyta metiniuose
vertinimo planuose

Bus nustatyta metiniuose
planuose

Pasiruošti duomenų, kurie reikalingi kontrafaktiniams vertinimams
(kontrolinių grupių sudarymas ir duomenys apie investicijų negavusius
asmenis), surinkimui ir pateikimui (jei kontrafaktinio poveikio vertinimas bus
įgyvendinamas dviem etapais).

Kontrafaktinio poveikio vertinimas (pasirengimo etapas); kiekybiniai metodai.

68.

Vertinimai, susiję su stebėsenos rodiklių tobulinimu, stebėsenos
rodiklių ir (arba) jų kiekybinių reikšmių tikslinimu, duomenų
rinkimu ir (arba) įvertinimu

Atitinkama
ministerija

Bus nustatyta
metiniuose
vertinimo
planuose

Bus nustatyta
metiniuose
vertinimo
planuose

Pagal poreikį.

Kiekybiniai/kokybiniai metodai.

Finansų ministerija

2016 m. III ketv.

2017 m. II ketv.

Nustatyti partnerystės principo taikymo tinkamumą, efektyvumą ir naudą,
panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu.

Teorija grįstas vertinimas, antrinių informacijos šaltinių analizė, interviu, apklausos, tikslinių
grupių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.

62.

63.

64.

65.

Finansinių produktų Lietuvos rinkoje vertinimas, sudarant produktų
pasiūlos žemėlapį.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo būsto
renovacijai vertinimas

Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų kokybės ir
efektyvumo vertinimas

Kiti veiksmų programos įgyvendinimo pažangos (tarpiniai)
vertinimai

Užtikrinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis sukurtų ir (ar)
numatomų kurti finansinių priemonių integralumą su kitomis rinkoje
veikiančiomis priemonėmis ir didinti jų efektyvumą.

Nustatyti optimalius daugiabučių namų modernizavimo finansavimo būdus,
šaltinius ir sąlygas.

Antrinių informacijos šaltinių analizė, rinkos analizė, interviu ir kiti metodai.

Teorija grįstas vertinimas, antrinių informacijos šaltinių analizė, stebėsenos duomenų analizė,
intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, lyginamoji ir statistinė analizė, užsienio
atvejo studijos ir kiti metodai.
Antrinių informacijos šaltinių analizė, stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir
priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos (Lietuvos ir užsienio
valstybių geros praktikos pavyzdžiai) ir kiti metodai.

Teorija grįstas vertinimas; kokybiniai / kiekybiniai metodai.

2.2. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių ir duomenų vertinimai

66.

2.3. Veiksmų programos administravimo ir valdymo vertinimai

69.

Partnerystės principo įgyvendinimo vertinimas
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70.

Kitų veiksmų programos administravimo ir valdymo sričių
vertinimai

Finansų ministerija

Bus nustatyta metiniuose
vertinimo planuose

Bus nustatyta metiniuose
vertinimo planuose

Įvertinti kitas veiksmų programos administravimo ir valdymo tobulintinas
sritis.

Kokybiniai/kiekybiniai metodai.

III. Kiti vertinimai
3.1. Vertinimo apžvalgos
71.

Tarpinė vertinimų apžvalga

Finansų ministerija

Kasmet

Kasmet

Parengti veiksmų programos vertinimų rezultatų ir išvadų santrauką, siekiant
pateikti informaciją, privalomą metinėse įgyvendinimo ataskaitose.

Antrinių šaltinių apžvalga.

72.

Baigiamoji vertinimų apžvalga

Finansų ministerija

2022 m. II ketv.

2022 m. IV ketv.

Parengti veiksmų programos vertinimų, atliktų per 2014-2020 m.
programavimo laikotarpį, rezultatų ir išvadų santrauką, įskaitant pagrindinių
produktų ir rezultatų įvertinimą, siekiant tinkamai parengti ataskaitą,
privalomą pagal Reglamento 114 str. 2 p.

Antrinių šaltinių apžvalga.

Stiprinti vertinimo gebėjimus siekiant, kad vertinimai tinkamai prisidėtų prie
veiksmų programos turinio ir jos įgyvendinimo kokybės gerinimo.

Meta-vertinimui atlikti bus naudojami kokybės patikros kriterijai ir patikros lapai, atliekamos
apklausos, interviu, atvejo studijos. Renginiams, mokymams organizuoti bus naudojami
pažangūs ir inovatyvūs metodai. Vertinimo gebėjimų stiprinimo studijai parengti bus naudojami
įvairūs duomenų rinkimo ir analizės metodai: atlikta apklausa ne mažiau 10 ES valstybių,
naudojama lyginamoji analizė, interviu, SSGG analizė ir kt. metodai.

3.2. Vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonės

73.

Vertinimo gebėjimų stiprinimas Lietuvoje (1 etapas)

Finansų ministerija

2015 m. IV ketv.

74.

Vertinimo gebėjimų stiprinimas Lietuvoje (2 etapas)

Finansų ministerija

2018 m. II ketv.

2019 m. III ketv.

75.

Vertinimo gebėjimų stiprinimas Lietuvoje (3 etapas)

Finansų ministerija

2020 m. I ketv.

2021 m. IV ketv.

2017 m. IV ketv.

Vertinimo renginiams organizuoti bus naudojami pažangūs metodai. Finansų ministerija
Stiprinti vertinimo gebėjimus Lietuvoje, siekiant aktyvesnio vertinimo rezultatų
užtikrins jau įgyvendintų VGS projektų medžiagos prieinamumą ir Vertinimo koordinavimo
naudojimo sprendimų priėmimo procese.
grupės (toliau – VKG) narių įtraukimą. Į šį vertinimą bus aktyviai įtraukta VKG, kuri pagal
poreikį dalyvaus VGS veiklose ir teiks paslaugų teikėjui papildomus duomenis
Stiprinti vertinimo gebėjimus Lietuvoje, siekiant pagerinti vertinimo veiklos
koordinavimą ir vertinimo rezultatų panaudojimą priimant sprendimus dėl ES
investicijų
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Metodiniai dokumentai, mokymai, seminarai-diskusijos

