PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-116
2018 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMO PLANAS
Vertinimo produktai
Nr.

1
1.
1.1.

Vertinimo
Atsakinga
projekto numeris institucija
2

3

Vertinimo
pavadinimas

Vertinimo tikslas

Vertinimo metodai ir
duomenys

4

5

6

Veiksmų programos poveikio vertinimai
12.0.2-CPVALietuvos
Europos socialinio
V-203-01-0005
Respubli- fondo paramos ir
kos
Jaunimo užimtumo
socialinės iniciatyvos
apsaugos ir veiksmingumo,
darbo
efektyvumo
ir
ministerija poveikio,
įskaitant
Jaunimo
garantijų
iniciatyvos
įgyvendinimą,
vertinimas.

Įvertinti Europos socialinio
fondo paramos ir specialaus
asignavimo
Jaunimo
užimtumo
programai
veiksmingumą, efektyvumą
ir poveikį ir, be kita ko,
Jaunimo
garantijų
iniciatyvos įgyvendinimą.

7

Vertinimo
įgyvendinimo
Vertinimo vertė,
laikotarpio
eurais
pradžia ir
pabaiga
8

9

Teisės aktų, metodinės Vertinimo ataskaita 2017 m. IV 60 000,00
medžiagos ir duomenų ir vertinimo rezultatų ketv. – 2018
analizė, atliktų vertinimų, pristatymo renginys. m. III ketv.
Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
kompiuterinės
informacinės valdymo ir
priežiūros sistemos (toliau
–
SFMIS)
duomenų
analizė, ministerijos ir
įgyvendinančiosios
institucijų
darbuotojų
interviu,
projektų
vykdytojų ir tikslinės
grupės atstovų apklausos
bei
interviu,
kontrafaktinis vertinimas
ir kiti metodai. Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerija tarpininkaus

dėl duomenų gavimo iš
kitų įstaigų ir institucijų.
2.
2.1.

Veiksmų programos įgyvendinimo vertinimai
12.0.2-CPVALietuvos
2014–2020
m.
V-203-01-0008
Respubli- Europos
Sąjungos
kos finansų fondų
investicijų
ministerija veiksmų programos
(toliau – veiksmų
programa)
tarpinis
vertinimas.

2.2.

12.0.2-CPVAV-203-01-0008

Finansų
ministerija

2.3.

12.0.2-CPVAV-203-01-0008

Finansų
ministerija

2.4.

12.0.2-CPVAV-203-01-0002

Lietuvos
Respublikos ūkio

Nustatyti
veiksmų
programos
tikslų
įgyvendinimo
pažangą,
ruošiantis teikti Europos
Komisijai 2019 m. veiksmų
programos
metinės
įgyvendinimo ankstesniais
finansiniais metais ataskaitą
ir Partnerystės sutarties
įgyvendinimo
pažangos
ataskaitą.
2014–2020
m. Nustatyti 2014–2020 m.
Europos
Sąjungos Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų struktūrinių
fondų
administravimo
administravimo
sistemos
sistemos vertinimas. tobulinimo ir optimizavimo
galimybes.

Antrinių šaltinių (SFMIS Vertinimo ataskaita 2017 m. IV 350 000,00
duomenų, teisės aktų ir ir vertinimo rezultatų ketv. – 2019
dokumentų)
analizė, pristatymo renginys. m. I ketv.
interviu, apklausos, atvejo
studijos,
fokusuotos
grupinės diskusijos ir kiti
metodai.
Finansų
ministerija tarpininkaus
dėl duomenų gavimo iš
kitų įstaigų ir institucijų.
Antrinių šaltinių (SFMIS
duomenų, teisės aktų ir
dokumentų)
analizė,
interviu, apklausos, atvejo
studijos,
fokusuotos
grupinės diskusijos ir kiti
metodai.
Finansų
ministerija tarpininkaus
dėl duomenų gavimo iš
kitų įstaigų ir institucijų.
Antrinių
informacijos
šaltinių analizė, rinkos
analizė, interviu ir kiti
metodai.
Finansų
ministerija tarpininkaus
dėl duomenų gavimo iš
kitų įstaigų ir institucijų.

Finansinių produktų Užtikrinti
Europos
Lietuvos
rinkoje Sąjungos struktūrinių fondų
vertinimas, sudarant lėšomis sukurtų ir (ar)
produktų
pasiūlos numatomų kurti finansinių
žemėlapį.
priemonių integralumą su
kitomis
rinkoje
veikiančiomis priemonėmis
ir didinti jų efektyvumą.
Europos
Sąjungos Tobulinti
veiksmų Antrinių
šaltinių
fondų
investicijų programos
priemonių, apžvalga,
apklausos,
inovacijų paklausai skatinančių investicijas į interviu, atvejo studijos

Vertinimo ataskaita 2017 m. IV 75 000,00
ir vertinimo rezultatų ketv. – 2018
pristatymo renginys. m. IV ketv.

Vertinimo ataskaita 2017 m. III 20 000,00
ir vertinimo rezultatų ketv. – 2017
pristatymo renginys. IV ketv.

Vertinimo ataskaita 2017 m. IV 60 000,00
ir vertinimo rezultatų ketv. – 2018
pristatymo renginys. m. III ketv.

ministerija

3.

skatinti ir poveikio inovacijas, ir
Lietuvos inovacijų paklausai
rodikliams
įgyvendinimą.
vertinimas.

inovacijų (nemažiau kaip 2 Europos
skatinti Sąjungos
valstybių),
fokusuotų
grupių
diskusijos, stebėsenos ir
statistinių
duomenų
analizė ir kiti metodai.
Ūkio
ministerija
tarpininkaus dėl duomenų
gavimo iš kitų įstaigų ir
institucijų.

Bendra lėšų suma, eurais

565 000,00
_________________________

