LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
PANAUDOJIMO VERTINIMO PLANO PATVIRTINIMO
2019 m. balandžio 17 d. Nr. 1K-121
Vilnius
Vadovaudamasis 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 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo
planą (pridedama).

Finansų ministras

Vilius Šapoka

Isak Nr. 1K-121

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1K-121

2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMO PLANAS
Nr.
1
1.
1.1.

Vertinimo
Atsakinga
Vertinimo
projekto
institucija
pavadinimas
numeris
2
3
4
Veiksmų programos poveikio vertinimai
12.0.2-CPVALietuvos
Europos Sąjungos
V-203-01Respublifondų investicijų
0008
kos finansų
poveikio Europos
ministerija
Sąjungos Baltijos
jūros regiono
strategijos
įgyvendinimui
vertinimas

Vertinimo produktai

Vertinimo tikslas

Vertinimo metodai ir
duomenys

5

6

7

Nustatyti, kaip Europos
Sąjungos (toliau – 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

Teorija grįstas vertinimas,
kuriam atlikti bus taikomi
įvairūs kiekybiniai ir
kokybiniai metodai:
antrinių informacijos
šaltinių analizė, tikslinių
grupių analizė, interviu,
apklausos, atvejo studijos
ir kiti metodai. Vertinimui
atlikti bus naudojami
viešai prieinami antriniai
šaltiniai ir vertinimą
atliekančių ekspertų
surinkti duomenys,
taikant įvairius duomenų
rinkimo būdus, taip pat
turimus duomenis pateiks
ES struktūrinių fondų
lėšas administruojančios
institucijos

Vertinimo ataskaita
ir vertinimo rezultatų
pristatymo renginys

Vertinimo
Vertinimo
įgyvendinimo
vertė, eurais
laikotarpis
8
9
2019 m. IV
ketv. – 2020
m. IV ketv.

75 000,00

Isak Nr. 1K-121

1.2.

12.0.2CPVA-V203-01-0008

Finansų
ministerija

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

Optimizuoti valstybės
intervencijas, siekiant
užtikrinti visuomenės
gyvenimo kokybės
augimą (toliau – GKA)

Teorija grįstas vertinimas,
kuriam atlikti bus taikomi
įvairūs kiekybiniai ir
kokybiniai metodai:
antrinių informacijos
šaltinių analizė, statistinių
duomenų rinkimas ir
analizė, regresinė
duomenų analizė,
interviu, užsienio atvejo
studijos ir kiti metodai.
Vertinimo metu bus
sukurtas ir panaudotas
ekonominis modelis.
Vertinimui atlikti bus
naudojami viešai
prieinami antriniai
šaltiniai ir vertinimą
atliekančių ekspertų
surinkti duomenys,
taikant įvairius duomenų
rinkimo būdus, taip pat
turimus duomenis pateiks
ES struktūrinių fondų
lėšas administruojančios
institucijos. Esant
poreikiui, Finansų
ministerija tarpininkaus
dėl duomenų gavimo iš
kitų duomenų valdytojų ir
tvarkytojų

Vertinimo ataskaita
su GKA modelio
aprašymu, mokymai,
susiję su GKA
modelio naudojimu
ir perėmimu, bei
vertinimo rezultatų
pristatymo renginys

2019 m. IV
ketv. – 2020
m. IV ketv.

150 000,00

Isak Nr. 1K-121

4

1.3.

12.0.2CPVA-V203-01-0008

Finansų
ministerija

Socialinio dialogo
kokybės ir plėtros
Lietuvoje vertinimas

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

Teorija grįstas vertinimas,
kuriam atlikti bus taikomi
įvairūs kiekybiniai ir
kokybiniai metodai:
antrinių informacijos
šaltinių analizė, tikslinių
grupių analizė, interviu,
apklausos, atvejo studijos
ir kiti metodai. Vertinimui
atlikti bus naudojami
viešai prieinami antriniai
šaltiniai ir vertinimą
atliekančių ekspertų
surinkti duomenys,
taikant įvairius duomenų
rinkimo būdus, taip pat
turimus duomenis pateiks
ES struktūrinių fondų
lėšas administruojančios
institucijos

Vertinimo ataskaita
ir vertinimo rezultatų
pristatymo renginys

2019 m. IV
ketv. – 2020
m. IV ketv.

84 000,00

5

1.4.

12.0.2CPVA-V203-01-0006

Lietuvos
Respublikos kultūros
ministerija

ES fondų ir kitų
investicijų į
dalyvavimo
kultūrinėje veikloje
skatinimo projektus
poveikio visuomenei
vertinimas

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

1.5.

12.0.2CPVA-V203-01-0004

Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerija

2014–2020 m.
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programos
prioriteto „Darnaus
transporto ir
pagrindinių tinklų
infrastruktūros
plėtra“ poveikio
vertinimas

Nustatyti 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų
programos (toliau –
Veiksmų programa) 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,
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. Vertinimui
atlikti bus naudojami
duomenys, gauti iš
duomenų valdytojų ir
tvarkytojų, Kultūros
ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų
disponuojami duomenys
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.

Vertinimo ataskaita,
apimanti dalyvavimo
kultūrinėje veikloje
socialinio
ekonominio poveikio
vertinimo metodiką,
ir vertinimo rezultatų
viešinimo priemonės

2019 m. II
ketv. – 2020
m. I ketv.

60 000,00

Vertinimo ataskaita
ir vertinimo rezultatų
pristatymo renginys

2020 m. II
ketv. – 2021
m. II ketv.

90 000,00

6

1.6.

12.0.2CPVA-V203-01-0004

Susisiekimo
ministerija

2014–2020 m.
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programos
prioriteto
„Informacinės
visuomenės
skatinimas“ poveikio
vertinimas

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

1.7.

12.0.2CPVA-V203-01-0004

Susisiekimo
ministerija

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

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

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.)
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. Susisiekimo
ministerija užtikrins
vertinimą atliekantiems
ekspertams vertinimui
atlikti reikalingų duomenų

Vertinimo ataskaita
ir vertinimo rezultatų
pristatymo renginys

2020 m. II
ketv. – 2021
m. II ketv.

80 000,00

Vertinimo ataskaita
ir vertinimo rezultatų
pristatymo renginys

2019 m. III
ketv. – 2020
m. III ketv.

80 000,00

7

prieinamumą ir imsis visų
reikalingų priemonių
duomenims pateikti

1.8.

12.0.2CPVA-V203-01-0010

Lietuvos
Respublikos švietimo,
mokslo ir
sporto
ministerija

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

Nustatyti švietimo ir
mokslo srities prioritetų
„Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ ir
„Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“
poveikį, pasiūlant
sėkmingesnio ES fondų
investicijų panaudojimo
2014–2020 m. laikotarpiu
tobulinimo priemones ir
ES fondų investicijų
panaudojimo 2021–2027
m. finansavimo
laikotarpiu tobulinimo
rekomendacijas

Teorija grįstas poveikio
vertinimas, turinio
analizė, stiprybių,
silpnybių, galimybių ir
grėsmių analizė,
stebėsenos duomenų
analizė, intervencijų
logikos ir priežasčių bei
pasekmių analizė,
ekspertinis vertinimas,
fokusuotos grupės ir kiti
metodai.
Duomenys: strateginiai
dokumentai, statistiniai,
aprašomieji, ekspertinio
vertinimo duomenys,
fokusuotų grupių
diskusijų metu surinkti
duomenys.
Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija
įsipareigoja organizuoti
duomenų, reikalingų
vertinimui atlikti, gavimą
iš duomenų valdytojų ir
tvarkytojų ir pateikimą
vertinimą atliekantiems
ekspertams, jei tokius
duomenis Švietimo,
mokslo ir sporto
ministerija gali gauti iš

Vertinimo ataskaita
ir vertinimo rezultatų
pristatymo renginys

2019 m. III
ketv. – 2020
m. II ketv.

100 000,00

8

duomenų valdytojų ir
tvarkytojų neatlygintinai

1.9.

12.0.2CPVA-V203-01-0010

Švietimo,
mokslo ir
sporto
ministerija

ES fondų investicijų
į švietimo ir mokslo
srities infrastruktūrą
apimties ir poveikio
vertinimas

Nustatyti ES fondų
investicijų į švietimo ir
mokslo srities
infrastruktūrą apimtį ir
poveikį (siekiant užtikrinti
kuo efektyvesnį
infrastruktūros
panaudojimą) ir išskirti
galimus investicijų į šios
srities infrastruktūrą
prioritetus ateityje

Antrinių šaltinių analizė,
statistinė analizė,
kiekybiniai ir kokybiniai
metodai, antrinė tyrimų
duomenų analizė,
ekspertinis vertinimas,
fokusuotos grupės, atvejų
analizė.
Duomenys: strateginiai
dokumentai, statistiniai,
aprašomieji duomenys,
tarptautinių ir
nacionalinių tyrimų
duomenys, ekspertinio
vertinimo duomenys.
Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija
įsipareigoja organizuoti
duomenų, reikalingų
vertinimui atlikti, gavimą
iš duomenų valdytojų ir
tvarkytojų ir pateikimą
vertinimą atliekantiems
ekspertams, jei tokius
duomenis Švietimo,
mokslo ir sporto
ministerija gali gauti iš
duomenų valdytojų ir
tvarkytojų neatlygintinai

Vertinimo ataskaita,
sukurtos ar kuriamos
infrastruktūros
registras ar duomenų
bazė (pagal atskirus
pjūvius) ir vertinimo
rezultatų pristatymo
renginys

2019 m. IV 90 000,00
ketv. – 2020
m. II ketv.

9

1.10.

2.

12.0.2CPVA-V203-01-0010

Švietimo,
mokslo ir
sporto
ministerija

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

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

Bendra lėšų suma, eurais

Europos Komisijos
Vertinimo ataskaita
strateginių dokumentų
ir vertinimo rezultatų
analizė, ekspertinis
pristatymo renginys
vertinimas, fokusuotos
grupės, turinio analizė,
stebėsenos duomenų
analizė, kitų šalių gerosios
praktikos pavyzdžių
analizė ir kiti metodai.
Duomenys: strateginiai
dokumentai, statistiniai,
aprašomieji, ekspertinio
vertinimo duomenys,
fokusuotų grupių
diskusijų metu surinkti
duomenys.
Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija
įsipareigoja organizuoti
duomenų, reikalingų
vertinimui atlikti, gavimą
iš duomenų valdytojų ir
tvarkytojų ir pateikimą
vertinimą atliekantiems
ekspertams, jei tokius
duomenis Švietimo,
mokslo ir sporto
ministerija gali gauti iš
duomenų valdytojų ir
tvarkytojų neatlygintinai

2020 m. I
ketv. – 2020
m. III ketv.

90 000,00

899 000,00
_________________________

