LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSŲ MINISTRO 2018 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-141 „DĖL 2019
METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO
VERTINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. spalio 24 d. Nr. 1K-354
Vilnius
P a k e i č i u 2019 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo
planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-141
„Dėl 2019 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano
patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Finansų ministras

Vilius Šapoka

2019 MVP pakeitimas_skelbimui TAR

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-141
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. spalio 24 d. įsakymo
Nr. 1K-354 redakcija)
2019 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMO PLANAS
Nr.

Vertinimo
Atsakinga
projekto numeris institucija

Vertinimo
pavadinimas

1
1.
1.1.

2
3
4
Veiksmų programos poveikio vertinimai
12.0.2-CPVALietuvos
Lietuvos
ūkio
V-203-01-0008
Respubli- sektorių finansavimo
kos finansų po
2020
m.
ministerija vertinimas

1.2.

12.0.2-CPVAV-203-01-0008

Finansų
ministerija

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

Vertinimo produktai

Vertinimo
įgyvendinimo
laikotarpis
8

Vertinimo tikslas

Vertinimo metodai ir
duomenys

5

6

Optimizuoti
valstybės
intervencijas,
siekiant
užtikrinti
maksimalų
poveikį viešosios politikos
tikslų
įgyvendinimui
įvairiose srityse

Teorija
grįstas
vertinimas; intervencijų
logikos
analizė,
apklausos,
interviu,
statistinė analizė ir kiti
metodai

Vertinimo ataskaita 2018 m. II 300 000,00
ir
vertinimo ketv. – 2019
rezultatų pristatymo m. II ketv.
renginys

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, atsižvelgiama į
šių konsultacijų ir kitų

Kiekybiniai ir kokybiniai
vertinimo
metodai
(turinio
analizė,
ankstesnių
vertinimų
apžvalga ir įvertinimas,
interviu (apklausos) su
politikos formuotojais,
ekspertais
ir
įgyvendintojais,
intervencijų logikos ir
priežasčių bei pasekmių

Vertinimo ataskaita 2019 m. I 75 000,00
ir
vertinimo ketv. – 2019
rezultatų pristatymo m. IV ketv.
renginys

7

Vertinimo
vertė, eurais
9
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3

1.3.

12.0.2-CPVAV-203-01-0002

Lietuvos
Respublikos ūkio
ministerija

2014–2020
m.
Europos Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų programos
(toliau – Veiksmų
programa) prioriteto
„Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės
plėtros ir inovacijų
skatinimas“ (toliau –
1
prioritetas)
poveikio vertinimas

viešumą
užtikrinančių
procedūrų rezultatus; 3)
užtikrinti, kad strateginių
investavimo
dokumentų
rengimo
organizatoriai
turėtų išsamią ir patikimą
informaciją apie galimas
reikšmingas
strateginių
investavimo
dokumentų
įgyvendinimo pasekmes
aplinkai ir atsižvelgtų į ją

analizė. Bus naudojami
Lietuvos statistikos ir
kitų duomenų valdytojų
duomenys,
taip
pat
duomenys iš antrinių
šaltinių.
Finansų
ministerija tarpininkaus,
kad išorės ekspertams
būtų suteikti vertinimui
reikalingi duomenys

Įvertinti
Veiksmų
programos 1 prioriteto 2
investicinio prioriteto 1
uždavinio
priemonių
poveikį
Veiksmų
programos 1 prioriteto 2
investicinio prioriteto 1
uždavinyje
nustatytų
pokyčių pasiekimui ir
strategijai „Europa 2020“
bei
sumanios
specializacijos kryptims

Turinio analizė, atvejo
analizė,
statistinių
duomenų
analizė,
interviu
su
suinteresuotomis
institucijomis (tarpinės
institucijos, pagrindiniai
socialiniai ekonominiai
partneriai,
projektų
vykdytojai ir kt.) ir kiti
metodai

Vertinimo ataskaita 2018 m. IV 65 000,00
ir
vertinimo ketv. – 2019
rezultatų pristatymo m. III ketv.
renginys

4

1.4.

12.0.2-CPVAV-203-01-0002

Ūkio
ministerija

Veiksmų programos
3
prioriteto
„Smulkiojo
ir
vidutinio
verslo
konkurencingumo
skatinimas“ (toliau –
3
prioritetas)
poveikio vertinimas

Įvertinti
Veiksmų
programos 3 prioriteto
priemonių
poveikį
Veiksmų programos 3
prioriteto
uždaviniuose
nustatytų
pokyčių
pasiekimui ir strategijai
„Europa2020“

Turinio analizė, atvejo
analizė,
statistinių
duomenų
analizė,
interviu
su
suinteresuotomis
institucijomis (tarpinės
institucijos, pagrindiniai
socialiniai ekonominiai
partneriai,
projektų
vykdytojai ir kt.) ir kiti
metodai

Vertinimo ataskaita 2018 m. III 65 000,00
ir
vertinimo ketv. – 2019
rezultatų pristatymo m. II ketv.
renginys

1.5.

12.0.2-CPVAV-203-01-0002

Ūkio
ministerija

2021–2027
visuomenės
skaitmeninimo
išankstinis
vertinimas

m. Įvertinti
ir
pateikti
pasiūlymus dėl Europos
Sąjungos fondų investicijų
2021–2027
m.
panaudojimo
didinant
visuomenės skaitmeninimą

Turinio analizė, antrinių
šaltinių analizė, atvejo
analizė,
statistinių
duomenų
analizė,
interviu
su
suinteresuotomis
institucijomis (tarpinės
institucijos,
įgyvendinančiosios
institucijos, pagrindiniai
socialiniai ekonominiai
partneriai,
projektų
vykdytojai ir kt.) ir kiti
metodai

Vertinimo ataskaita 2019 m. I 50 000,00
ir
vertinimo ketv. – 2020
rezultatų pristatymo m. I ketv.
renginys

5

Ūkio
ministerija

1.6.

12.0.2-CPVAV-203-01-0002

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

2.
2.1.

Veiksmų programos įgyvendinimo vertinimai
12.0.2-CPVALietuvos
Perėjimo
nuo
V-203-01-0005
Respubli- institucinės globos
kos
prie
šeimoje
ir
socialinės bendruomenėje
apsaugos ir teikiamų paslaugų
darbo
neįgaliesiems
ir
ministerija likusiems be tėvų
globos
vaikams
(toliau – pertvarka)
2014–2020
metų
veiksmų
plano
įgyvendinimo
tarpinis vertinimas

Nustatyti 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų
investicijų
poveikį
Lietuvos turizmo srityje ir
investicijų
prioritetus
2021–2027
m.
finansavimo laikotarpiu

Kaitos teorija grįstas
požiūris; antrinių šaltinių
ir
turinio
analizė,
intervencijų
logikos
analizė, atvejo analizė,
statistinių
duomenų
analizė,
interviu
su
suinteresuotomis
institucijomis (tarpinės
institucijos,
įgyvendinančiosios
institucijos, pagrindiniai
socialiniai ekonominiai
partneriai,
projektų
vykdytojai ir kt.) ir kiti
metodai

Vertinimo ataskaita 2019 m. I 40 000,00
ir
vertinimo ketv. – 2019
rezultatų pristatymo m. IV ketv.
renginys

Nustatyti
pirmajame
pertvarkos etape sukurtų
prielaidų tinkamumą teikti
kokybiškas
bendruomenines paslaugas

Teisės aktų, metodinės
medžiagos ir duomenų
analizė, atliktų vertinimų,
Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
kompiuterinės
informacinės valdymo ir
priežiūros
sistemos
(toliau
–
SFMIS)
duomenų
analizė,
tarpinių
institucijų,
nevyriausybinių
organizacijų, pertvarkoje
dalyvaujančių
ir
nedalyvaujančių įstaigų
darbuotojų
interviu,
projektų vykdytojų ir
tikslinės grupės atstovų
apklausos,
interviu,

Vertinimo ataskaita 2018 m. III 50 000,00
ir
vertinimo ketv. – 2019
rezultatų pristatymo m. II ketv.
renginys

6

2.2.

12.0.2-CPVAV-203-01-0001

Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų
ministerija

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

Parengti
stebėsenos
rezultato
rodiklių
„Užimtųjų dalis tikslinėse
teritorijose“ ir „Pritrauktos
papildomos materialinės
investicijos į tikslines
teritorijas“
skaičiavimo
metodikas
ir
įvertinti
pasiektas rodiklių reikšmes

2.3.

12.0.2-CPVAV-203-01-0001

Vidaus
reikalų
ministerija

Veiksmų programos
uždavinio,
skirto
bendruomenių
iniciatyvoms,
įgyvendinimo
pažangos vertinimas

Įvertinti
Veiksmų
programos 8.6.1 uždavinio
įgyvendinimo
pažangą,
nustatyti tobulintinas sritis

teorija grįstas vertinimas
ir kt.
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su
pavaldžiomis įstaigomis
visapusiškai
bendradarbiaus
su
paslaugų teikėju, kad
būtų
užtikrintas
vertinimui
reikalingų
duomenų prieinamumas
Teorija
grįstas
vertinimas; kiekybiniai ir
kokybiniai
vertinimo
metodai:
statistinė
analizė
ir
(ar)
makroekonometrinis
modeliavimas,
metaanalizė,
antrinių
šaltinių
analizė,
stebėsenos
duomenų
analizė,
interviu,
apklausos ir kt. Vidaus
reikalų
ministerija
paslaugų teikėjo prašymu
imsis priemonių, kad
paslaugų teikėjas gautų
duomenis iš SFMIS ir
kitų duomenų bazių
Teorija
grįstas
vertinimas,
naudojami
įvairūs kiekybiniai ir
kokybiniai
vertinimo
duomenų rinkimo ir
analizės
metodai:
antrinių
šaltinių

Stebėsenos rezultato 2018 m. III – 40 000,00
rodiklių skaičiavimo 2019 m. I
metodikos.
ketv.
Stebėsenos rezultato
rodiklių iki 2017 m.
pab.
pasiektos
reikšmės.
Vidaus
reikalų
ministerijos
darbuotojų mokymai

Vertinimo ataskaita, 2018 m. II 50 000,00
vertinimo rezultatų ketv. – 2019
pristatymo renginys m. I ketv.
ir plakatas

7

apžvalga,
apklausos,
dokumentų
statistinių
analizė ir kt.
3.
3.1.

4.

Vertinimo gebėjimų stiprinimas
12.0.2-CPVAFinansų
Vertinimo gebėjimų Stiprinti
V-203-01-0008 ministerija stiprinimas (toliau – gebėjimus,
VGS) (2 etapas)
aktyvesnio
rezultatų
sprendimų
procese

vertinimo
siekiant
vertinimo
naudojimo
priėmimo

vykdomos
projektų
analizė,
duomenų

Vertinimo
renginiams
organizuoti
bus
naudojami
pažangūs
metodai.
Finansų
ministerija užtikrins jau
įgyvendintų
VGS
projektų
medžiagos
prieinamumą
ir
Vertinimo koordinavimo
grupės (toliau – VKG)
narių įtraukimą. Į šį
vertinimą bus aktyviai
įtraukta VKG, kuri pagal
poreikį dalyvaus VGS
veiklose ir teiks paslaugų
teikėjui
papildomus
duomenis

Bendra lėšų suma, eurais

Vertinimo
teminė 2018 m. II 110 000,00
apžvalga,
ketv. – 2019
seminarai,
m. III ketv.
tarptautinė vertinimo
konferencija,
vertinimo sklaidos
priemonės

845 000,00

_______________________________

