LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2022 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
PANAUDOJIMO VERTINIMO PLANO PATVIRTINIMO
2021 m. balandžio 12 d. Nr. 1K-120
Vilnius
Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 224.5 papunkčiu,
t v i r t i n u 2022 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo
vertinimo planą (pridedama).

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė

Isak. Nr. 1K-120_2022 MVP

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-120
2022 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMO PLANAS
Nr.

Vertinimo
projekto numeris

Atsakinga
institucija

Vertinimo
pavadinimas

Vertinimo tikslas

Vertinimo metodai ir
duomenys

1

2

3

4

5

6

Veiksmų programos poveikio vertinimai
Lietuvos
2014–2020
m.
1.1. 12.0.2-CPVAV-203-01-0008
Respublikos Europos Sąjungos
finansų
fondų investicijų
ministerija
veiksmų programos
(toliau – Veiksmų
programa) indėlio,
siekiant
Europos
Sąjungos (toliau –
ES) ir nacionalinių
strateginių tikslų,
vertinimas

Vertinimo produktai

7

Vertinimo
Vertinimo vertė,
įgyvendinimo
Eur
laikotarpis
8

9

1.

Nustatyti
ES
fondų
investicijų poveikį, siekiant
ES
ir
nacionalinių
strateginių tikslų ir siekiant
tinkamai atsiskaityti už ES
fondų lėšų panaudojimą

Teorija
grįstas Vertinimo ataskaita 2022 m. III 100 000
vertinimas, kuriam atlikti ir vertinimo rezultatų ketv. – 2023
bus taikomi kiekybiniai ir pristatymas
m. III ketv.
kokybiniai
vertinimo
metodai:
makroekonominis
modeliavimas, pirminių ir
antrinių šaltinių analizė,
lyginamoji
analizė,
ekspertų
panelės,
statistinė
analizė,
intervencijų
logikos
analizė,
prisidėjimo
analizė, atvejo studijos ir
kt. Atliekant vertinimą
bus
naudojami
ES
struktūrinės
paramos
kompiuterinės
informacinės valdymo ir
priežiūros
sistemos
(toliau
–
SFMIS)
duomenys,
taip
pat
Isak. Nr. 1K-120_2022 MVP

3

1.2.

12.0.2-CPVAV-203-01-0008

Finansų
ministerija

ES
investicijų
poveikio Veiksmų
programos
prioritetų
tikslų
įgyvendinimui
vertinimas

Nustatyti
Veiksmų
programos
tikslų
pasiekimą,
siekiant
tinkamai atsiskaityti už
2014–2020 m. ES fondų
investicijų panaudojimą

1.3.

12.0.2-CPVAV-203-01-0005

Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija

Perėjimo
nuo
institucinės globos
prie šeimoje ir
bendruomenėje
teikiamų paslaugų
neįgaliesiems
ir
likusiems be tėvų
globos
vaikams
(institucinės globos
pertvarkos) 2 etapo
efektyvumo
vertinimas

Nustatyti Perėjimo nuo
institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų
paslaugų
neįgaliesiems ir likusiems
be tėvų globos vaikams
2014–2020 metų veiksmų
plano
įgyvendinimo
priemonių rezultatyvumą,
efektyvumą ir poveikį

Lietuvos
statistikos
departamento,
kitų
oficialių
šaltinių
ir
vertinimo metu surinkti
duomenys
Kiekybiniai ir kokybiniai
vertinimo
metodai:
ekspertinis
vertinimas,
atvejo studijos, įžvalgos,
turimos
informacijos
analizė,
interviu,
fokusuotos
grupinės
diskusijos,
apklausos,
ekspertų panelės ir kt.
Atliekant vertinimą bus
naudojami
SFMIS
duomenys,
taip
pat
Lietuvos
statistikos
departamento,
kitų
oficialių
šaltinių
ir
vertinimo metu surinkti
duomenys
Teorija grįstas vertinimas,
papildytas kontrafaktiniu
vertinimu, kuriam atlikti
bus taikomi kiekybiniai ir
kokybiniai
vertinimo
metodai: priežasčių ir
pasekmių
analizė,
apklausos, interviu, atvejo
studijos,
gerosios
praktikos
pavyzdžiai,
stebėsenos ir statistinių
duomenų analizė, kaštų ir
naudos analizė, antrinių

Vertinimo ataskaita 2022
IV 175 000
ir vertinimo rezultatų ketv. – 2023
pristatymas
IV ketv.

Vertinimo ataskaita 2021 m. IV 60 000
ir vertinimo rezultatų ketv. – 2022
pristatymas
III ketv.

4

1.4.

12.0.2-CPVAV-203-01-0009

Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministerija

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

Nustatyti pagal Veiksmų
programos 8 prioriteto
„Socialinės
įtraukties
didinimas ir kova su
skurdu“ 8.1.3 uždavinio ir
8.4.2 uždavinio priemones
įgyvendinamų intervencijų
poveikį,
pateikiant
įrodymus, kokius pokyčius
lėmė investicijos ir kaip
prisidėjo prie Veiksmų
programoje nustatytų tikslų
įgyvendinimo

1.5.

12.0.2-CPVAV-203-01-0001

Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerija

Veiksmų
programos
10
prioriteto
„Visuomenės
poreikius
atitinkantis
ir
pažangus viešasis
valdymas“ poveikio
vertinimas

Nustatyti
Veiksmų
programos 10 prioriteto
investicijų poveikį viešajam
valdymui ir visuomenei

šaltinių analizė ir kt.
Atliekant vertinimą bus
naudojami
SFMIS
duomenys,
taip
pat
Lietuvos
statistikos
departamento,
kitų
oficialių
šaltinių
ir
vertinimo metu surinkti
duomenys
Kiekybiniai ir kokybiniai Vertinimo ataskaita 2021 m. IV 60 000
vertinimo
metodai: ir vertinimo rezultatų ketv. – 2022
intervencijų
logika, pristatymas
m. IV ketv.
priežasčių ir pasekmių
analizė, turinio analizė,
antrinių šaltinių analizė,
statistinių
duomenų
analizė,
interviu,
apklausos ir kt. Atliekant
vertinimą bus naudojami
SFMIS duomenys, taip
pat Lietuvos statistikos
departamento,
kitų
oficialių
šaltinių
ir
vertinimo metu surinkti
duomenys
Teorija grįstas vertinimas, Vertinimo ataskaita 2022 m. I 68 000
kuriam atlikti bus taikomi ir vertinimo rezultatų ketv. – 2022
kiekybiniai ir kokybiniai pristatymas
m. IV ketv.
vertinimo
metodai:
antrinių
informacijos
šaltinių analizė, tikslinių
grupių analizė, interviu,
apklausos, atvejo studijos
ir kt. Atliekant vertinimą
bus naudojami SFMIS
duomenys,
taip
pat
Lietuvos
statistikos
departamento,
kitų
oficialių
šaltinių
ir

5
vertinimo metu surinkti
duomenys
2.

Bendra lėšų suma (Eur)

463 000
__________________________________

