PATVIRTINTA
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto
2015 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 44P-7.1 (9)
2016 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMO PLANAS
Vertinimo produktai

Vertinimo
Vertinimo vertė,
įgyvendinimo
eurais
laikotarpis

Nr.

Vertinimo projekto
numeris

Atsakinga
institucija

Vertinimo
pavadinimas

Vertinimo tikslas

Vertinimo metodai ir
duomenys

1

2

3

4

5

6

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. Vertinimui bus
naudojami
SFMIS
duomenys,
Statistikos
departamento ir kitų
oficialių
šaltinių
duomenys.
Ministerija
tarpininkaus dėl duomenų
gavimo iš kitų įstaigų ir
institucijų.

Nustatyti 2007–2013
m.
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programos
1.4
uždavinio priemonių
poveikį,
siekiant
kokybiškai atsiskaityti
už 2007-2013 m. lėšų
panaudojimą
ir
pagerinti ES fondų
investicijų

Teorija grįstas vertinimas, Vertinimo ataskaita 2015 m. IV 71 000,00
stebėsenos ir statistinių ir vertinimo rezultatų ketv. – 2016
duomenų
analizė, pristatymo renginys. m. III ketv.
intervencijų logikos ir
priežasčių bei pasekmių
analizė, atvejo studijos,
apklausos ir kt. metodai.
Vertinimui bus naudojami
SFMIS
duomenys,
Statistikos departamento
ir kitų oficialių šaltinių

1.
1.1.

1.2.

Veiksmų programos poveikio vertinimai
ir
LR finansų Kiekybinis
__
kokybinis
2007–
ministerija
2013 m. veiksmų
programų pasiektų
tikslų ir uždavinių
vertinimas

__

LR aplinkos 2007–2013
m.
ministerija
Sanglaudos
skatinimo veiksmų
programos
1.4
uždavinio
priemonių galutinis
vertinimas.

7

8

9

Vertinimo ataskaita , 2016 II ketv. – 175 000,00
vertinimo rezultatų 2017 m. II
pristatymo renginys ketv.
ir leidinys.

LR
energetikos
ministerija

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

__

LR ūkio
ministerija

Ūkio ministerijos
priemonės
„Asistentas-3“
poveikio veikiančių
įmonių
gyvybingumui
didinti ir verslumo
skatinimui
vertinimas

__

LR ūkio
ministerija

Ūkio ministerijos
priemonės
„Inočekiai
LT“
poveikio
verslo
išlaidoms
MTEP

1.3.

__

1.4.

1.5.

panaudojimą
2014- duomenys.
Ministerija
2020 m. laikotarpiu.
tarpininkaus dėl duomenų
gavimo iš kitų įstaigų ir
institucijų.
Nustatyti 2007–2013 Teorija grįstas vertinimas,
m. ES struktūrinės priežasčių ir pasekmių
apklausos,
paramos panaudojimo analizė.
efektyvumą ir poveikį interviu, atvejo studijos,
energetikos sektoriui, gerosios
praktikos
investicijų tvarumą ir pavyzdžiai, stebėsenos ir
duomenų
tęstinumą šioje srityje, statistinių
siekiant
pasinaudoti analizė ir kt. metodai.
2007–2013 m. lėšų Vertinimui bus naudojami
duomenys,
panaudojimo
gerąją SFMIS
praktika ir patobulinti Statistikos departamento
2014–2020 m. ES ir kitų oficialių šaltinių
Ministerija
fondų
investicijų duomenys.
tarpininkaus dėl duomenų
panaudojimą.
gavimo iš kitų įstaigų ir
institucijų.
Nustatyti 2007–2013 Literatūros, teisės aktų ir
m.
Ekonomikos duomenų
analizė
augimo
veiksmų lyginamoji analizę ir
programos 2 prioriteto statistinę
analizė,
2 uždavinio priemonės intervencijos
logikos
analizė ir kt. metodai.
„Asistentas-3“
tinkamumą,
Vertinimui bus naudojami
SFMIS duomenys ir kitų
efektyvumą,
rezultatyvumą
ir oficialių
šaltinių
poveikį,
siekiant duomenys.
Ministerija
tinkamai atsiskaityti už tarpininkaus dėl duomenų
priemonės
gavimo iš kitų įstaigų ir
įgyvendinimą 2007– institucijų.
2013 m. ir tobulinti
intervencijas
2014–
2020 m. laikotarpiu
Nustatyti 2007–2013 Literatūros, teisės aktų ir
m.
Ekonomikos duomenų
analizė,
augimo
veiksmų lyginamoji analizė ir
programos 1 prioriteto statistinė
analizė,
3 uždavinio priemonės intervencijos
logikos

Vertinimo ataskaita 2016 m. I – III 72 405,00
ir vertinimo rezultatų ketv.
pristatymo renginys.

Vertinimo ataskaita 2016 m. II 20 000,00
ir vertinimo rezultatų ketv. – 2017
pristatymo renginys. m. I ketv.

Vertinimo ataskaita 2016 m. II 20 000,00
ir vertinimo rezultatų ketv. – 2017
pristatymo renginys. m. I ketv.

vertinimas

2.

„Inočekiai
LT“
tinkamumą,
efektyvumą,
rezultatyvumą
ir
poveikį,
siekiant
tinkamai atsiskaityti už
priemonės
įgyvendinimą 2007–
2013 m. ir tobulinti
intervencijas
2014–
2020 m. laikotarpiu.

analizė, interviu, antrinių
šaltinių analizė, atvejo
studija,
kontrafaktinės
analizės metodas ir kt.
metodai. Vertinimui bus
naudojami
SFMIS
duomenys ir kitų oficialių
šaltinių
duomenys.
Ministerija tarpininkaus
dėl duomenų gavimo iš
kitų įstaigų ir institucijų.
Dokumentų ir turimos Vertinimo ataskaita 2016 m. II – 0,00
informacijos
analizė, ir vertinimo rezultatų IV ketv.
apklausos,
interviu, pristatymo renginys.
ekspertų panelės ir kt.
metodai. Vertinimui bus
naudojami
SFMIS
duomenys.
Ministerija
tarpininkaus dėl duomenų
gavimo iš kitų įstaigų ir
institucijų.

Veiksmų programos įgyvendinimo vertinimai

2.1.

__

LR finansų
ministerija

2014-2020 m. ES
fondų
investicijų
veiksmų programos
projektų planavimo
ir
atrankos
vertinimas

Tobulinti
veiksmų
programos
projektų
planavimą ir atranką,
įvertinant
projektų
atrankos
būdų
ir
specialiųjų
bei
prioritetinių atrankos
kriterijų tinkamumą ir
pakankamumą,
atsižvelgiant į veiksmų
programos
intervencijos logiką ir
tikslus.

2.2.

__

LR finansų
ministerija

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

Nustatyti
veiksmų
programos
įgyvendinimo
pažangą, įvertinant ES
fondų
lėšų
panaudojimo spartą ir
riziką
nepasiekti
veiksmų programoje
nustatytų
tikslų
(rodiklių)
bei
nepanaudoti
skirtų
lėšų.

Vertinimo ataskaita 2016 m. II – 0,00
ir vertinimo rezultatų IV ketv.
pristatymo renginys.

2.3.

__

Veiksmų

Nustatyti

Vertinimo

LR

Turimos
informacijos
analizė, statistinė analizė,
apklausos,
interviu,
ekspertų panelės ir kt.
metodai. Vertinimui bus
naudojami
SFMIS
duomenys,
Statistikos
departamento ir kitų
oficialių
šaltinių
duomenys.
Ministerija
tarpininkaus dėl duomenų
gavimo iš kitų įstaigų ir
institucijų.
2007–2013 Teorija grįstas vertinimas,

ataskaita 2016 m. III – 50 000,00

2.4.

__

2.5.

__

energetikos
ministerija

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

m.
ES
fondų
investicijų, susijusių su
energijos efektyvumo
ir
atsinaujinančių
išteklių
energijos
gamybos ir naudojimo
skatinimu,
efektyvumą,
rezultatyvumą
ir
poveikį,
siekiant
patobulinti
ES
investicijų
panaudojimą
šioje
srityje 2014–2020 m.
bei
tai,
kiek
investicijos prisidėjo
siekiant AIE įstatyme
numatytų tikslų iki
2020 m.

priežasčių ir pasekmių ir vertinimo rezultatų IV ketv.
analizė,
apklausos, pristatymo renginys.
interviu, atvejo studijos,
gerosios
praktikos
pavyzdžiai, stebėsenos ir
statistinių
duomenų
analizė ir kt. metodai.
Vertinimui bus naudojami
SFMIS
duomenys,
Statistikos departamento
ir kitų oficialių šaltinių
duomenys.
Ministerija
tarpininkaus dėl duomenų
gavimo iš kitų įstaigų ir
institucijų.

LR sveikatos
apsaugos
ministerija

Efektyvių
priemonių, skirtų
pritraukti sveikatos
priežiūros
specialistus į šalies
regionus,
pasižyminčius
gyventojų sveikatos
netolygumais,
nustatymo
ir
taikymo galimybių
vertinimas
Veiksmų
programos
prioriteto
„Visuomenės
poreikius
atitinkantis
ir
pažangus viešasis
valdymas“
pažangos

Atsižvelgiant į 2014–
2020 metų Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų
programos
8.4.2
uždavinio
siekiamą
rezultatą
tobulinti
priemones
dėl
sveikatos
priežiūros
specialistų pritraukimo
į Lietuvos tikslinius
regionus.
Įvertinti 2014–2020 m.
ES fondų investicijų
veiksmų
programos
prioriteto
„Visuomenės
poreikius atitinkantis ir
pažangus
viešasis
valdymas“ uždavinių
priemonių

Teorija grįstas vertinimas, Vertinimo ataskaita 2016 m. I – III 28 789,00
intervencijų
logikos ir vertinimo rezultatų ketv.
analizė,
lyginamoji pristatymo renginys.
analizė, atvejo studijos ir
kt. metodai. Vertinimui
bus naudojami SFMIS
duomenys ir kitų oficialių
šaltinių
duomenys.
Ministerija tarpininkaus
dėl duomenų gavimo iš
kitų įstaigų ir institucijų.

LR vidaus
reikalų
ministerija

Teorija grįstas vertinimas, Vertinimo ataskaita 2016 m. II – 60 000,00
stebėsenos
duomenų ir vertinimo rezultatų IV ketv.
analizė,
intervencijų pristatymo renginys.
logikos ir priežasčių bei
pasekmių analizė, interviu
projektų atvejų studijos ir
kt. metodai. Vertinimui
bus naudojami SFMIS
duomenys ir kitų oficialių

įgyvendinimo pažangą
ir pasiūlyti reikalingas
tobulinimo kryptis bei
priemones.
veiksmų
2014–2020 m. ES Įvertinti
fondų,
skirtų programos konkrečių
uždavinių, susijusių su
bendruomenių
integruota
teritorine
iniciatyvoms,
plėtra,
įgyvendinimo
įgyvendinimo
pažangą
ir
tikslų
pažangos
pasiekimo
lygį.
vertinimas
vertinimas

2.6.

__

2.7.

__

3.
3.1.

LR vidaus
reikalų
ministerija

LR vidaus
reikalų
ministerija

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

Vertinimo galimybių stiprinimas
LR finansų Vertinimo
__
ministerija
gebėjimų
stiprinimas I

Įvertinti
veiksmų
programos konkrečių
uždavinių, susijusių su
integruota
teritorine
plėtra, įgyvendinimo
pažangą
ir
tikslų
pasiekimo
lygį.
Vertinimo objektas –
integruotų
teritorijų
vystymo programos.

Stiprinti
vertinimo
gebėjimus
siekiant,
kad
vertinimai
tinkamai prisidėtų prie
veiksmų
programos
turinio
ir
jos

šaltinių
duomenys.
Ministerija tarpininkaus
dėl duomenų gavimo iš
kitų įstaigų ir institucijų.
Teorija grįstas vertinimas,
stebėsenos
duomenų
analizė,
intervencijų
logikos ir priežasčių bei
pasekmių
analizė,
apklausos,
projektų
dokumentų analizė ir kt.
metodai. Vertinimui bus
naudojami
SFMIS
duomenys ir kitų oficialių
šaltinių
duomenys.
Ministerija tarpininkaus
dėl duomenų gavimo iš
kitų įstaigų ir institucijų.
Teorija grįstas vertinimas,
stebėsenos
duomenų
analizė,
intervencijų
logikos ir priežasčių bei
pasekmių
analizė,
interviu, apklausos ir kt.
metodai. Vertinimui bus
naudojami
SFMIS
duomenys,
Statistikos
departamento ir kitų
oficialių
šaltinių
duomenys.
Ministerija
tarpininkaus dėl duomenų
gavimo iš kitų įstaigų ir
institucijų.
Meta-vertinimui
atlikti
bus naudojami kokybės
patikros
kriterijai
ir
patikros lapai, atliekamos
apklausos, interviu, atvejo
studijos.
Renginiams,

Vertinimo ataskaita 2016 m. II – 28 000,00
ir vertinimo rezultatų IV ketv.
pristatymo renginys.

Vertinimo ataskaita 2016 m. II – 60 000,00
ir vertinimo rezultatų IV ketv.
pristatymo renginys.

1
meta-vertinimo 2015 m. IV 130 000,00
ataskaita, 1 VGS ketv. – 2017
studija, ne mažiau m. IV ketv
kaip 2 seminarai ir/ar
diskusijos,
2
leidiniai, 1,5 dienos

įgyvendinimo kokybės mokymams organizuoti
gerinimo.
bus naudojami pažangūs
ir inovatyvūs metodai.
VGS 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. Ministerija
užtikrins jau įgyvendintų
vertinimo
gebėjimų
stiprinimo
projektų
medžiagos prieinamumą
ir VKG narių įtraukimą.
4.

Bendra lėšų suma, eurais

trukmės tarptautinė
vertinimo
konferencija,
ne
mažiau
kaip
3
vertinimo viešinimo
sklaidos priemonės.

715 194,00

