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1. Santrauka  
 
Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo sistemos teminis 
vertinimas yra skirtas efektyvesniam Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų panaudojimui ir 
įsisavinimui Lietuvoje, patobulinant Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemą.  
 
Vertinimo uždaviniai yra šie: 

 
• Įvertinti Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos tinkamumą (BPD 

prioritetų ir priemonių reikšmingumo pokyčius, horizontalių ES pl÷tros principų 
taikymą). 

• Įvertinti Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos valdymo ir priežiūros 
kokybę bei efektyvumą. 

• Pateikti rekomendacijas d÷l Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos 
tobulinimo šiame programavimo laikotarpyje ir sistemos valdymo 2007-2013 m. 

 
Sektoriniu aspektu, BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas yra skirtas pirmojo – trečiojo ir 
penktojo BPD prioritetų analizei. Vertinimas turinio prasme apima BPD tinkamumo, 
įgyvendinimo sistemos našumo, administracinio tęstinumo ir BPD efektyvumo tikimyb÷s 
kriterijų vertinimą.  
 
Vertinimo laikotarpis – nuo 2004 m. birželio 18 d. (oficialaus Europos Komisijos patvirtinimo 
sprendimu C(2004)2120) iki 2006 m. sausio 13 d. 
 
Šioje vertinimo ataskaitoje yra įvertinama, kiek buvo atsižvelgta į išankstinio Lietuvos 2004 - 
2006 m. BPD vertinimo rekomendacijas d÷l BPD įgyvendinimo sistemos. Taip pat ataskaitoje 
yra nagrin÷jami ir vertinami Lietuvos 2004-2006 m. BPD prioritetų ir priemonių reikšmingumo 
pokyčiai pagrindiniams Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros bei pareišk÷jų poreikiams 
(finansinių išteklių paskirstymo tarp atskirų prioritetų ir priemonių peržiūra), projektų atrankos 
kriterijų atitikimas BPD tikslams ir horizontaliems ES pl÷tros principams, priežiūros rodiklių 
tinkamumas kiekybiškam BPD tikslų pasiekimui išmatuoti. Ataskaitoje yra vertinamas BPD 
administravimo našumas (ES SF valdymo užduočių pasiskirstymas ir įgyvendinimas, projektų 
atrankos ir priežiūros procesai, institucijų geb÷jimai) bei sistemos patrauklumas vartotojui, 
įvertinama bendra BPD kiekybinių rodiklių pasiekimo tikimyb÷. Atsižvelgiant į naujus ES SF 
reglamentus ir 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos trūkumus / silpnąsias vietas, yra 
vertinama kokie pokyčiai ES SF administravimo sistemoje reikalingi 2007 – 2013 m. Vertinimo 
ataskaitos pabaigoje yra pateikiamos pagrindin÷s vertinimo išvados pagal vertinimo kriterijus bei 
klausimus ir rekomendacijos d÷l Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos 
tobulinimo bei struktūrinių fondų administravimo 2007 – 2013 m.  
 
Žemiau apžvelgiamos pagrindin÷s atlikto vertinimo išvados pagal vertinimo kriterijus.  
 
BPD tinkamumas  
 

1. Nuo Lietuvos 2004-2006 m. BPD patvirtinimo nebuvo radikalių ekonominių ar 
socialinių pasikeitimų, kurie įtakotų atskirų BPD prioritetų/priemonių įgyvendinimą. 
Atlikta ES SF administruojančių institucijų darbuotojų apklausa taip pat patvirtina, kad 
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BPD buvo tinkamai sumodeliuotas, įvertinant pagrindines Lietuvos ekonomines-
socialines raidos tendencijas. Tačiau svarbu išskirti keletą sustipr÷jusių tendencijų, 
kurios implikuoja atskirų BPD priemonių peržiūrą. Pirma, nedarbo lygio maž÷jimas 
paskatino atlikti finansinius perskirstymus tarp BPD 2.1 ir 2.2 priemonių. Antra, 
tiesioginių užsienio investicijų srautų į Lietuvą maž÷jimas skatina prioritetizuoti 
aktyvesnį BPD 3.2 priemon÷s veiklų (plyno lauko investicijų skatinimo, Lietuvos 
produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimo) įgyvendinimą. 

 
2. Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD yra suderintas su Lisabonos strategija, Europos užimtumo 

strategija, horizontaliomis ES politikomis, tačiau kai kuriais atvejais trūksta šių strategijų 
operacionalizavimo instrumentų. Taip pat pastebimas poreikis užtikrinti geresnį BPD 
finansavimo suderinamumą su įvairiais ES finansiniais šaltiniais (PHARE, LIFE, TEN 
programomis). 

 
3. Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinime pastebima nepakankama nacionalinių 

strategijų refleksija tiek priemonių lygmenyje, tiek vertinant finansuojamus projektus. 
Ypač pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais trūko strategiškesnio, labiau į Lietuvos 
nacionalinius prioritetus orientuoto ES paramos skyrimo. Nepilnai užtikrinamas ir BPD 
numatytų intervencinių sričių suderinamumas su nacionaliniais paramos šaltiniais: (1) 
įgyvendinant papildomumo principą nepavyko įtraukti visų planuotų savivaldybių 
biudžetų l÷šų; (2) kyla valstyb÷s pagalbos schemų taikymo problemų; (3) kai kurių BPD 
priede finansuojamų priemonių remiamos veiklos persidengia su nacionalin÷mis 
paramos schemomis. 

 
4. Lietuvos 2004-2006 m. BPD prioritetai, priemon÷s, remiamos veiklos sritys pakankamai 

gerai atitinka potencialių pareišk÷jų poreikius. Pagal daugumą BPD priemonių yra 
užtikrinta gana didel÷ paraiškų konkurencija atrankos proceso metu, tačiau atskirais 
atvejais pastebimas pareišk÷jų poreikių ir numatyto finansavimo neįvertinimas (kai l÷šų 
paklausa kelis kartus viršija numatytą finansavimą) arba pervertinimas (kai gauta per 
mažai paraiškų efektyviai konkurencijai užtikrinti). Pagrindin÷ nepakankamo BPD 
atitikimo pareišk÷jų poreikiams priežastimi laikytinas menkas socialinių-ekonominių 
partnerių įtraukimas į konkrečių BPD priemonių planavimą ir įgyvendinimo procesą. 

 
5. Vidin÷ programos logika pakankamai nuosekli, BPD prioritetai struktūruoti, tačiau 

priemonių tarpusavio suderinamumas ir koordinavimas atskiruose prioritetuose ir tarp 
prioritetų yra nepakankamas. D÷l šio koordinavimo trūkumo negali būti finansuojami 
integruoti projektai, n÷ra užtikrinamas ES SF paramos panaudojimo sinergetinis efektas. 
Viena iš kliūčių priemonių nuoseklumui ir projektų integralumui užtikrinti – 
nepakankama atsakingų institucijų tarpusavio komunikacija ir koordinacija. 

 
6. BPD priede nustatyti tinkami bendrieji ir specialieji projektų atrankos kriterijai, kurių 

taikymas tur÷tų užtikrinti tikslingą ES SF l÷šų panaudojimą BPD tikslams ir 
uždaviniams pasiekti. Tačiau vertinamuoju laikotarpiu kilo sunkumų d÷l nustatytų 
atrankos kriterijų taikymo. Pirma, d÷l nekoordinuotos Lietuvos regionin÷s politikos 
įgyvendinimo, neefektyviausiai taikomas bendrasis prioritetinis projektų atrankos 
kriterijus, susijęs su projekto teigiamu poveikiu regionų išsivystymo skirtumų 
mažinimui. Antra, nepakankamas d÷mesys yra skiriamas projektų atitikimui 
horizontalaus lygio sričių tikslams. Trečia, nepakankamai tikslus specifinių atrankos 
kriterijų formulavimas BPD priede ir gair÷se pareišk÷jams palieka erdv÷s vertintojų 
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interpretavimui bei subjektyvizmui, įtakoja nepakankamą įgyvendinančių institucijų 
vertinimo ataskaitų kokybę, poreikį jas tikslinti bei papildomai komunikuoti svarstant 
projektų atrankos komitetuose. Ketvirta, pirmųjų kvietimų metu gairių pareišk÷jams 
atitikimas BPD ir jo priedui nebuvo pilnai užtikrintas. 

 
7. Vertinamuoju laikotarpiu Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD priežiūros rodiklių sistema 

nebuvo pakankamai nuosekli ir metodologiškai aiški, tačiau BPD įgyvendinimo eigoje 
atlikti BPD priežiūros rodiklių patikslinimai vertinami teigiamai, ypač perteklinių ir 
sunkiai išmatuojamų BPD poveikio rodiklių atisisakymas, kiekybinių išraiškų 
nustatymas. Tačiau tik÷tina, kad BPD priežiūros rodikliai bus pasiekti ne d÷l s÷kmingo 
programos įgyvendinimo, o d÷l pakankamai minimalistinių rodiklių nustatymo ir d÷l 
bendro kitų ekonominių – socialinių veiksnių ger÷jimo (nesusijusių su BPD 
įgyvendinimu) Lietuvoje. 

 
 
BPD įgyvendinimo sistemos našumas 
 

1. BPD įgyvendinimo valdymas Lietuvoje buvo integruotas į egzistuojančią viešojo 
administravimo sistemą, ES SF l÷šų administravimo funkcijas pavedant centrinio 
valdymo institucijoms. BPD įgyvendinimo valdymo funkcijos yra aiškiai apibr÷žtos LR 
teis÷s aktuose, tačiau jos nepakankamai tinkamai padalintos tarp skirtingo lygio 
institucijų (tarpinių ir įgyvendinančių), neaiškiai nustatyta atskaitomyb÷ už atliekamas 
funkcijas bei nenustatytos vidaus darbo procedūros. Hierarchizuota trijų lygių BPD 
valdymo sistema sudaro prielaidas sistemos politizavimui ir biurokratizavimui, l÷tina 
sprendimų pri÷mimo ir BPD įgyvendinimo procesą. BPD įgyvendinimo sistemos 
našumą taip pat mažina nepakankami atsakingų institucijų administraciniai geb÷jimai.  

 
2. Viena svarbiausių vertintojų pastabų d÷l BPD valdymo sistemos yra susijusi su prielaidų 

BPD įgyvendinimo politizavimui sudarymu arba šios rizikos nemažinimu BPD 
programavimo ir sistemos administravimo kūrimo metu. Svarbiausios funkcijos 
planuojant BPD priemones ir skiriant ES SF paramą konkretiems projektams tenka 
tarpin÷ms institucijoms, kurioms vadovauja politikai. Nepakankamas ir nevienodas 
įgyvendinančiųjų institucijų autonomiškumo laipsnis santykiuose su tarpin÷mis 
institucijomis taip pat stiprina BPD įgyvendinimo politizavimo riziką. Vertinimo metu 
buvo pasteb÷ta, kad tos įgyvendinančios institucijos, kurios dalyvauja tik vienos tarpin÷s 
institucijos administruojamų BPD priemonių įgyvendinime, yra labiau priklausomos nuo 
tarpin÷s institucijos, nei tos kurios „dirba“ su keliomis tarpin÷mis institucijomis. Taip 
pat palyginus įgyvendinančių institucijų įvairias juridinio asmens teises turinčių įstaigų 
formas pagal LR įstatymų nuostatas buvo nustatyta, kad daugiau teisių įsteigto juridinio 
asmens atžvilgiu pagal LR teis÷s aktus turi viešųjų įstaigų bei labdaros ir paramos fondų 
steig÷jai. 

 
3. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad pasitaiko atvejų, kai tarpin÷s institucijos kai 

kuriuose BPD įgyvendinimo procesuose (gairių pareišk÷jams rengimo, paramos sutarčių 
sudarymo) atlieka per daug technines užduotis, o kai kuriais atvejais (paraiškų 
vertinimo, l÷šų išmok÷jimo) jos dubliuoja įgyvendinančių institucijų funkcijas, kas l÷tina 
BPD įgyvendinimo procesą. BPD įgyvendinimo proceso efektyvumą mažina ir 
nepakankamai dekoncentruotos įgyvendinančioms institucijoms priskirtos funkcijos.  
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4. BPD įgyvendinimo sistemos našumą mažina nepakankami atsakingų institucijų 
administraciniai geb÷jimai. Žmogiškieji ištekliai n÷ra pakankami efektyviam ES SF 
paramos valdymui d÷l nepakankamo darbuotojų skaičiaus, nepakankamų praktinių 
įgūdžių, nemotyvuotos mokymų politikos. 

 
5. Vertinimo metu didžiausias d÷mesys buvo skirtas projektų atrankai. Projektų atrankos 

proceso efektyvumą BPD įgyvendinimo pradžioje mažino užsitęsę vertinimo ir atrankos 
etapai bei nepakankamai užtikrintas vertinimo objektyvumas. Programuojant BPD pagal 
kai kurias BPD priemones nebuvo įvertintas potencialus paraiškų srautas, 
įgyvendinančiųjų institucijų žmogiškieji ištekliai bei geb÷jimai, tod÷l nebuvo pasirinktos 
tinkamos procedūros ir priemon÷s atrankos proceso sklandumui ir efektyvumui 
užtikrinti. Tačiau reikia pažym÷ti, kad projektų atrankos procesas nuolat buvo 
tobulinamas, identifikuotos rimčiausios problemos buvo sprendžiamos (pavyzdžiui, 
atisakyta nepasiteisinusios tęstin÷s paraiškų teikimo procedūros, skirta technin÷s 
pagalbos l÷šų papildomiems etatams visose atsakingose institucijose).  

 
6. Vertinamuoju laikotarpiu projektų įgyvendinimo priežiūra daugelyje BPD priemonių 

buvo tik prasid÷jusi, tod÷l jos veikimas praktikoje dar nebuvo gerai patikrintas. 
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad įgyvendinančiosios institucijos darbuotojams, 
vykdant projektų įgyvendinimo priežiūrą, sunkumų sudaro tai, kad šiuo metu projektų 
priežiūra n÷ra aiškiai reglamentuota. Projektų priežiūrą apsunkina ir proporcingumo 
principo netaikymas skirtingų tipų ir dydžių projektams. 

 
7. Įgyvendinant BPD nepakankamai veikia partneryst÷s principas. Programos lygmenyje 

(BPD Priežiūros komitete) socialiniai ir ekonominiai partneriai dalyvauja pakankamai, 
tačiau jų dalyvavimas BPD priemonių lygmenyje (projektų atrankos procese) – 
formalus. Vertinimo metu buvo nustatyti pagrindiniai sunkumai, trukdantys efektyviai 
taikyti partneryst÷s principą Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinime: (1) objektyvių 
atrankos kriterijų ir procedūrų stoka atrenkant pagrindinius partnerius, (2) nepakankami 
partnerių geb÷jimai įsitraukti ir dalyvauti procese, (3) galimi partnerių lobistiniai 
interesai. 

 
8. Sukurta iš dalies tinkama Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo priežiūros sistema. 

BPD priežiūros komiteto veikla užtikrina pakankamai operatyvią BPD įgyvendinimo 
pažangos priežiūrą ir BPD koregavimą. Tačiau kokybiškos programos steb÷senos 
informacijos trūkumas neleidžia atlikti efektyviai vertinti BPD priežiūros rodiklių 
įgyvendinimo pažangos ir nustatytų tikslų pasiekimo laipsnio. BPD priemonių metin÷s 
įgyvendinimo ataskaitos vertinamuoju laikotarpiu nebuvo veiksminga priežiūros 
priemon÷. 

 
9. BPD įgyvendinimo proceso (o ypatingai projektų atrankos) skaidrumą mažina (1) visos 

ES SF valdymo sistemos politizavimo rizika ir su tuo susijęs atskirų įgyvendinančių 
institucijų nepakankamas savarankiškumas, siekiant tinkamai vykdyti jiems deleguotas 
funkcijas ir vertinimo procese vadovautis vien techniniais-ekspertiniais sprendimais; (2) 
nepakankamai efektyviai veikianti pareišk÷jų skundų nagrin÷jimo tvarka; (3) per mažas 
projektų atrankos proceso viešumas. 

 
10. Informavimo apie galimybes pasinaudoti ES SF parama sistema vertinamuoju 

laikotarpiu buvo nuolat vystoma ir vykdoma. Kai kurios tarpin÷s institucijos sukūr÷ 
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platų pareišk÷jų informavimo tinklą. Tačiau informavimo sistema yra fragmentuota 
pagal atskiras BPD priemones, pareišk÷jams trūksta susistemintos, vieningos 
informavimo apie galimybes pasinaudoti ES SF parama sistemos.  
 

11. Su tinkamos informacijos apie galimybes gauti ES SF paramą pareišk÷jams pateikimu ir 
skatinimu pasinaudoti šia parama yra susijęs visos BPD įgyvendinimo sistemos 
patrauklumas vartotojui. Sukurta sistema n÷ra pakankamai patraukli vartotojui d÷l ES SF 
paramos teikimo sąlygų nenuoseklumo, paramos teikimo sąlygų sud÷tingumo, 
proporcingumo teikiant ES SF paramą netaikymo. Pateiktų projektų skaičius ir kokyb÷ 
rodo, kad nors pareišk÷jai nor÷tų aktyviai pasinaudoti BPD teikiamomis galimyb÷mis, 
tačiau paramos teikimo sąlygos yra per sud÷tingos, jiems nepakanka geb÷jimų tinkamai 
parengti kokybišką projektą. Be to, sistemos patrauklumą vartotojui mažina aukšti 
paraiškos parengimo kaštai ir didel÷s laiko sąnaudos rengiat pačią paraišką ir laukiant 
jos įvertinimo. 

 
 
BPD efektyvumo tikimyb÷ 
 

1. Įvairūs BPD įgyvendinimo sistemos ir procesų trūkumai, l÷šų įsisavinimo l÷tumas kelia 
gr÷smę programos efektyvumui. Nekokybiškai ir ne laiku suvedama informacija į 
SFMIS neleidžia atlikti operatyvios programos steb÷senos. Kita vertus, tik÷tina, kad 
programos ir atskirų priemonių priežiūros rodikliai bus s÷kmingai pasiekti d÷l BPD 
priede nustatytų pakankamai minimalistinių kiekybinių tikslų pasiekimo išraiškų. 
Vertinant programos efektyvumą, viena iš neigiamų BPD įgyvendinimo tendencijų - 
pagal daugelį BPD priemonių pastebima paramos koncentracija Vilniaus, Kauno ir 
Klaip÷dos apskrityse. 

 
 
BPD įgyvendinimo sistemos tęstinumas 
 

1. Naujame programavimo periode yra būtina išlaikyti sukauptą patirtį administruojant ES 
SF paramą ir toliau taikyti gerąją praktiką, kuri pasitvirtino dabartinio programavimo 
periodo metu: (1) vieningas visos ES SF paramos įgyvendinimo koordinavimas, 
paskiriant/ sukuriant atsakingą instituciją/ komitetą (šiame programavimo periode 
atitinkamą patirtį jau turi sukaupęs Finansų ministerijos ES programų valdymo 
departamentas); (2) ES SF paramos valdymo depolitizavimas tarpin÷se institucijose 
(šiame programavimo periode - taikomas Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos 
administruojant BPD 1.5, 2.2, 2.3 priemones); (3) ES SF paramos ir nacionalinių 
strategijų suderinamumo ir strateginio planavimo atrenkant projektus praktika (šiame 
programavimo periode - taikoma susisiekimo ministerijoje); (4) įgyvendinančių 
institucijų funkcijų dekoncentravimas (šiame programavimo periode – taikomas LVPA, 
NMA). 

 
2. Atskirų priemonių reikia imtis d÷l skirtingų kartų programų įgyvendinimo 2007-2008 m. 

Svarbiausia jų – įgyvendinančių institucijų reorganizacija trijų struktūrinių fondų 
pagrindu, akumuliuojant ir koncentruojant sukurtus administracinius geb÷jimus keliuose 
kompetencijos centruose ir tokiu būdu efektyviau valdant ribotus žmogiškuosius 
išteklius. 
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3. Nauji ES SF reglamentai neimplikuoja esminių ES SF paramos administravimo pokyčių, 
tačiau keičiama programavimo tvarka - pereinama prie atskirų veiksmų programų. Tai 
gali sąlygoti valdymo ir ES SF paramos fragmentaciją, sud÷tingesnį ir daugiau 
administracinių kaštų reikalaujantį programų administravimą. Tačiau naujas 
programavimo laikotarpis ir pasiruošimas jam suteikia galimybę, atsižvelgiant į 
dabartinio laikotarpio pamokas, racionalizuoti sistemą ir jud÷ti link procedūrų 
supaprastinimo. Priklausomai nuo to, ar Lietuvoje bus apsispręsta 2007-2013 m. taikyti 
ES SF paramos regioninę dimensiją, šioje ataskaitoje buvo pasiūlyti du galimi ES SF 
paramos valdymo administraciniai modeliai ir pristatyti pagrindiniai jų bruožai, 
skatinantys paprastesnį ir lankstesnį paramos administravimą kiekvieno iš jų taikymo 
atveju. Lyginant du administravimo modelius tarpusavyje, atkreiptinas d÷mesys, kad 
siūlomas centralizuotas modelis užtikrintų efektyvesnį ES SF paramos administravimo 
būdą 2007-2013 m., tačiau iš dalies decentralizuotas modelis – paskatintų pačios ES SF 
paramos efektyvesnį panaudojimą.  

 
 
Pagrindinių rekomendacijų santrauka 
 
Žemiau pateikiamos (1)–(4) grup÷s rekomendacijos yra trumpojo laikotarpio, jas siūloma 
įgyvendinti šio Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos tobulinimui. Į (5) grup÷s 
rekomendacijas siūloma atsižvelgti kuriant ES SF valdymo sistemą sekančiam programavimo 
laikotarpiui. Rekomendacijos skiriamos vadovaujančiai institucijai ir BPD priežiūros komitetui .  
 
 
1. Siekiant ES SF paramą panaudoti kuo efektyviau Lietuvos ekonominiams ir 

socialiniams poreikiams tenkinti, rekomenduojama BPD įgyvendinime užtikrinti 
veikiančius mechanizmus strateginiam ir koordinuotam ES l÷šų panaudojimui. Šiuo 
tikslu būtina:  

 
1.1. Specifiniuose kiekvienos BPD priemon÷s atrankos kriterijuose aiškiai atspind÷ti 

prioriteto teikimą projektams, ženkliai prisidedantiems prie nacionalinių strategijų 
uždavinių įgyvendinimo konkrečiose BPD intervencin÷se srityse;  

1.2. Sustiprinti BPD priede įvardintas tarpusavyje susijusias priemones, įvedant integralių 
projektų statusą ir numatant specifiniuose projektų atrankos kriterijuose papildomų 
balų skyrimą, skatinant tokių projektų, remiamų tiek iš ERPF pagal atskiras BPD 
priemones, tiek iš ERPF ir ESF, įgyvendinimą;  

1.3. Adaptuoti BPD priedą su nacionalinių strategijų pasikeitimais bei patvirtintais jų 
įgyvendinimo mechanizmais ir numatyti, kad atrankos procese prioritetas teikiamas 
projektams, kurie yra įgyvendinami tikslin÷se (regioniniuose augimo centruose) ar 
problemin÷se teritorijose, arba turi teigiamą poveikį probleminių teritorijų socialinei ir 
ekonominei pl÷trai; Taip pat užtikrinti, kad gair÷se pareišk÷jams tolygios regionin÷s 
pl÷tros skatinimo atrankos kriterijui būtų skiriama nuo 6 iki 10 balų, atsižvelgiant į 
konkrečios BPD priemon÷s remiamų veiklų ir paramai teikiamų projektų specifiką; 

1.4. Atsižvelgiant į TUI srautų maž÷jimą, prioritetizuoti aktyvesnį BPD 3.2 priemon÷s 
veiklų (plyno lauko investicijų skatinimo, Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio 
gerinimo)  įgyvendinimą; 

1.5. Užtikrinti geresnį BPD suderinamumą su kitais ES finansiniais paramos šaltiniais,  
vertinimo metu skiriant papildomai balų projektui, jei projekto dokumentacijai ar 
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vienam iš projekto etapų jau buvo skirta ES finansin÷ parama (iš PHARE, LIFE, 
TEN); 

1.6. Atskirti nacionalines paramos programas ir paramą, teikiamą pagal BPD, gair÷se 
pareišk÷jams pagal  BPD 3.2 priemon÷s „SVV paramos sistema“ ir „Inovacijų 
paramos sistema“ veiklų grupes padidinant mažiausią leistiną paramos dydį iki  350 
000 Lt.; 

1.7. Parengti standartizuotas gaires pareišk÷jams bei vadovaujančioje institucijoje užtikrinti 
reikiamus žmogiškuosius išteklius, skiriamus tarpinių institucijų parengtos kvietimo 
dokumentacijos atitikimo BPD ir jo priedui patikrinimui; 

1.8. Parengti ir atsakingoms institucijoms pateikti horizontalaus lygio sričių apibr÷žimus ir 
jų taikymą, įgyvendinant atskiras BPD priemones; 

1.9. Technin÷s pagalbos l÷šomis įgyvendinti socialinių-ekonominių partnerių geb÷jimų 
dalyvauti programos planavime ir įgyvendinime stiprinimo projektą; Rengiantis 
naujam programavimo laikotarpiui surengti seminarą su socialiniais-ekonominiais 
partneriais bei aptarti numatomus partneryst÷s principo įgyvendinimo mechanizmus. 

 
2. Siekiant sklandesnio BPD įgyvendinimo ir spartesnio ES SF l÷šų įsisavinimo, 

rekomenduojama gerinti programos priežiūrą, supaprastinti ES SF l÷šų 
administravimo procedūras ir didinti sistemos patrauklumą vartotojui . Šiuo tikslu 
būtina:  

 
2.1. Vadovaujančiai institucijai sudaryti ES SF l÷šų įsisavinimo ketvirtinius planus pagal 

atskiras BPD priemones ir remiantis šiais planais bei SFMIS duomenimis apie BPD 
priemonių įgyvendinimo rodiklių pažangą, sistemingai vertinti atskirų BPD priemonių 
įgyvendinimo efektyvumo tikimybę. Vadovaujančios institucijos vertinimo išvadas su 
siūlymais (tame tarpe ir d÷l l÷šų perskirstymo tarp BPD priemonių) kas ketvirtį teikti 
BPD priežiūros komiteto svarstymui; Užtikrinti laiku ir kokybiškos informacijos 
suvedimą į SFMIS; 

2.2. Įvesti ir nuosekliai taikyti proporcingumo principą teikiant ES SF paramą smulkiems 
projektams (rekomenduojama smulkesniems nei 350 000 Lt vert÷s projektams pagal 
visas BPD priemones) bei iš ESF finansuojamų BPD priemonių projektams. 
Proporcingumo principą taikyti tokiems projektams supaprastinant ES SF paramos 
teikimo sąlygas, administravimo, finansų kontrol÷s ir priežiūros reikalavimus; 

2.3. Stiprinti pareišk÷jų (ypač Lietuvos regionuose) geb÷jimus parengti kokybiškus 
projektus: (a) sukuriant ir iš technin÷s pagalbos finansuojant pareišk÷jų konsultavimo 
centrą, sistemingai organizuojantį mokymus ir teikiantį konsultacijas bei metodinę 
pagalbą paraiškų rengimo bei projektų administravimo klausimais; (b) plečiant 
įgyvendinančių institucijų dekoncentravimo praktiką (įkurti regioninius ESFA 
padalinius) ir funkcijas; 

2.4.  Administravimo ir finansavimo taisykl÷se nustatyti maksimalų 6 m÷n. paraiškos 
vertinimo terminą (nuo paraiškos pridavimo iki paraiškos atmetimo arba perdavimo 
atrankai); 

2.5. Atskira tvarka reglamentuoti kiekvienos tarpin÷s ir įgyvendinančios institucijos 
praktinį bendradarbiavimą administruojant konkrečias BPD priemones. 
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3. Siekiant sustiprinti atsakingų institucij ų geb÷jimus administruoti ES SF fondų l÷šas, 
rekomenduojama atlikti įgyvendinančių institucij ų reorganizaciją bei įgyvendinti 
papildomas administracinių geb÷jimų stiprinimo priemones. Šiuo tikslu būtina:  

 
3.1. Suvienodinti įgyvendinančiųjų institucijų statusą, pertvarkant į biudžetines įstaigas, ir 

tokiu būdu užtikrinant darbuotojų atranką viešųjų konkursų būdu, sumažinant 
darbuotojų kaitą d÷l nevienodų sąlygų darbuotojams šiuo metu, užtikrinant rotacijos 
galimybes; Sustiprinti vadovaujančiosios institucijos metodinio vadovavimo 
geb÷jimus bei jai priskirti administracinių geb÷jimų stiprinimo už SF administravimą 
atsakingose institucijose koordinavimo funkciją; 

3.2. Siekiant užtikrinti ES SF valdymo sistemos efektyvumą Lietuvoje, sukurti vieningą 
institucijų veiklos ir žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą su numatytais veiklos 
standartais, kurių prival÷tų laikytis visos už ES SF valdymą ir įgyvendinimą 
atsakingos institucijos. Rekomenduotina visoms įgyvendinančiosioms institucijoms 
įsidiegti vadybos standartus. 

 
 
4. Užtikrinti objektyvesn į, viešesnį ir skaidresnį ES paramos skyrimo procesą šiomis 

priemon÷mis:  
 

4.1. Prie vadovaujančios institucijos sukurti ir iš technin÷s pagalbos finansuoti Projektų 
vertinimo padalinį, kuris nagrin÷tų vadovaujančiai institucijai pareišk÷jo pateiktą 
skundą d÷l paraiškos atmetimo ir iš naujo atliktų projekto tinkamumo bei naudos ir 
kokyb÷s vertinimus, taip pat atliktų atrankinius projektų, kuriems įgyvendinančioji 
institucija rekomenduoja skirti ES SF paramą, pakartotinius naudos ir kokyb÷s 
įvertinimus; 

4.2. Administravimo ir finansavimo taisykl÷se padaryti pakeitimus, numatančius kad visų 
įgyvendinančioje institucijoje vertinamų paraiškų ES struktūrinei paramai gauti 
tinkamumo ir kokyb÷s/naudos vertinimus atliktų vienas vidaus vertintojas ir vienas 
išor÷s ekspertas;  

4.3. Administravimo ir finansavimo taisykl÷se padaryti pakeitimus, numatančius paraiškos 
kokyb÷s ir naudos vertinimo etape naudoti sektorinių „ekspertų grupių“ įvertinimą, 
atrenkant stambius projektus, kai prašomos paramos suma viršija 5 mln. Lt;  

4.4. Įgyvendinančių ir tarpinių institucijų internetin÷se svetain÷se pateikti ne tik projektų 
atrankos komitetams svarstyti perduotų projektų sąrašą, bet kartu ir informaciją, 
susijusią su paramos skyrimo argumentais (supaprastintoje projekto vertinimo 
ataskaitos formoje); 

4.5. Sukurti internetinę svetainę www.esparama.lt, kurioje būtų patraukliai vartotojui ir 
susistemintai pateikiamos visos galimyb÷s pasinaudoti ES SF parama pagal Lietuvos 
2004-2006 m. BPD, taip pat viešinami įgyvendinami projektai pagal visas BPD 
priemones. 

 
5. Siekiant išsaugoti ES SF administravimo patirtį, sukauptą pirmojo programavimo 

laikotarpio metu  ir įvertinant galimos ES SF valdymo fragmentacijos gr÷smę bei 
did÷siančią ES SF paramos koordinavimo stoką (d÷l ES SF paramos skyrimo pagal 
keletą veiksmų programų 2007-2013 m.), rekomenduojame naujame programavimo 
laikotarpyje: 
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5.1. Paskirti instituciją, atsakingą už visų 2007-2013 m. veiksmų programų koordinavimą 
arba šiai funkcijai vykdyti įkurti koordinavimo ir priežiūros komitetą;  

5.2. Sukurti Sanglaudos fondo agentūrą, sujungiant TID ir APVA; Agentūroje įsteigti 
atskirus aplinkosaugos ir transporto projektų valdymo departamentus; Šiai agentūrai 
d÷l savo kompetencijos taip pat paskirti administruoti ERPF paramą aplinkosaugos ir 
transporto srityje; 

5.3. Sukurti Europos regioninio fondo agentūrą, sujungiant CPVA ir LVPA; 
dekoncentruoti vykdomas funkcijas plečiant regioninių padalinių skaičių ir joms 
deleguotų funkcijų apimtį; 

5.4. Siekiant tinkamai valdyti 2007-2008 m. administracinį krūvį, kiekvienoje 
įgyvendinančioje institucijoje įkurti atskirus padalinius, kurie būtų atsakingi už 
skirtingų programavimo periodų projektų įgyvendinimo priežiūrą. 
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Summary  
 
 
Thematic evaluation of the implementation system of Lithuanian Single Programming 
Document for 2004-2006 (SPD) is devoted to the more effective use and absorption of 
Structural funds in Lithuania, improving the system of implementation of SPD for 2004-2006.  
 
The main objectives of this evaluation are: 
 

• To evaluate the relevance of the implementation system of Lithuanian SPD for 2004-
2006;  

• To evaluate the quality and effectiveness of management and monitoring systems of 
Lithuanian SPD; 

• To present recommendations for the improvement of the current SPD implementation 
system and Structural funds management system in 2007-2013 programming period.  

 
Analysis is carried out according to such evaluation criteria as SPD relevance, efficiency of SPD 
implementation system, administrative sustainability and probability of SPD effectiveness. The 
focus is on the first, second, third and fifth SPD priorities. The report analyses the developments 
that took place during first year and a half of implementation of Lithuanian SPD for 2004-2006.  
 
Within the scope of this report it is evaluated how much the recommendations, as concerns 
implementation system, presented in the ex-ante evaluation of Lithuanian SPD for 2004-2006, 
were implemented. Also, the main changes in the economic and social environment and their 
importance to the priorities and measures of SPD, project selection criteria and their compliance 
with the SPD targets and EU horizontal principles, relevance of monitoring indicators to 
evaluate quantitative implementation of SPD target are analysed and evaluated in this report. 
The efficiency of SPD implementation system (assignment and implementation of SF 
management tasks, project selection and monitoring process, administrative capacities), 
friendliness of the system to the users and the general probability of achievement of SPD 
quantitative indicators are analyzed and evaluated in this report. Taking into account the new SF 
regulations and the main shortages and weak points of the current SPD implementation system 
the changes needed in the implementation system for 2007-2013 are analyzed and evaluated. 
 
The main evaluation conclusions according to the evaluation criteria are presented below. 
 
 
Relevance of Lithuanian SPD for 2004-2006 
 
1. Evaluation of implementation system of Lithuanian SPD according to the relevance criterion 

showed that there were no substantial changes in the economic or social environment from 
the beginning of programme implementation that could considerably influence the 
implementation of SPD priorities/measures. Survey results also support this conclusion. 
With regard to one of the most important developments – namely, the significant decrease in 
unemployment level – the relevant financial re-allocations were carried out between SPD 
measures 2.1 and 2.2. In addition, amendments to SPD Complement and guidelines for 
applicants are worth considering (prioritetization of certain activities implementation within 
SPD measure 3.2) in order to use structural funding for attracting foreign direct investment 
in Lithuania, which has not been done hitherto.  
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2. Lithuanian SPD for 2004-2006 is coherent with the main EU strategies (Lisbon strategy, 
European employment strategy), EU horizontal policies; however in some cases there is lack 
of operational instruments. Also, there is a need to ensure better financial coherence 
between SPD and various EU financial sources (PHARE, LIFE, TEN programmes).  

3. During evaluation it was noticed that coordination of SPD with national strategies, other 
national and the EU support instruments is also insufficient. National strategic objectives are 
not adequately reflected at the level of SPD measures and selection of projects. Lack of 
strategic focus in the allocation of structural funding was especially noticeable during the 
first year of SPD implementation. The coherence between the fields of intervention foreseen 
in the SPD and national support instruments is not fully ensured: (1) while implementing 
additionality principle full integration of municipal budget finances was not achieved, (2) 
there are some problems in applying state aid schemes; (3) some activities financed under 
SPD measures duplicate national support schemes. 

4. In most cases SPD priorities, measures and supported activities correspond to the needs of 
potential applicants to a large degree. Comparatively tough competition between project 
applications is observed under the majority of measures. Yet in some instances needs of 
potential applicants and financial allocations were either underestimated or overestimated. 
The main reason for such not sufficient SPD coherence with the applicant needs is low 
involvement of socio-economic partners to the programming and implementation process of 
certain SPD measures. 

 
5. The internal logic of the programme is quite coherent, SPD priorities are structured, 

however the compatibility and coordination between measures and priorities is not 
sufficient. Due to lack of coordination between measures, complex and integrated projects 
are not encouraged and likelihood of funding synergy effects is reduced. One of the 
obstacles that prevent coherence between measures and integrated projects is insufficient 
communication and coordination between institutions responsible for the administration of 
different measures. 

 
6. The SPD Complement sets out fairly relevant general and specific project selection criteria. 

Yet their effective application during the implementation of SPD is not fully ensured. Due to 
the uncoordinated implementation of Lithuanian regional policy, the general project 
selection criterion related to the positive impact of the project to the reduction of regional 
disparities is applied inconsistently and thus ineffectively. Also, due to the lack of clear 
definition insufficient attention is paid to projects’ compliance with EU “horizontal” 
principles. In addition, during the evaluation it was noticed that in some cases specific 
project selection criteria are not defined precisely enough in the SPD Complement or in the 
guidelines for applicants, which leaves more space for interpretation and subjectivity in the 
selection process, also leads to insufficient quality of evaluation reports prepared by the 
implementing agencies and requires additional communication when discussing projects in 
the project selection committees. 

 
7. At the beginning system of SPD monitoring indicators was not sufficiently consistent and 

methodologically rigorous. During the implementation relevant modifications were made, 
eliminating excessive and immeasurable impact indicators, ensuring necessary 
quantification. Nonetheless, it is likely that targets will be achieved not so much due to 
smooth implementation as to nominal targets and positive trends in socio-economic 
development not related to SPD.  
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Efficiency of the SPD implementation system 
 

1. SPD management system in Lithuania was subsumed into existing public administration 
system. EU SF administration system is centralized with functions delegated to institutions 
at a central level. SPD management functions are relatively well defined in the Lithuanian 
legal acts, however, they are not clearly divided between different level institutions 
(intermediate and implementing institutions). Yet three-level SPD implementation system 
may be regarded as too hierarchical and bureaucratic which slows down the decision making 
and implementation of SPD. The insufficient administrative capacities of responsible 
institutions reduce the efficiency of SPD implementation as well. 

2. One of the most important conclusions of this evaluation relates to imminent politisation 
risk the system. There are institutional preconditions for political influence (politisation) in 
the SPD implementation. The most important functions such as planning SPD measures and 
allocating EU structural fund assistance to particular projects are vested in the intermediate 
bodies, which are managed by the politicians. Differing and insufficient levels of autonomy 
of different implementing agencies in their relationship with intermediate bodies contribute 
to the risk of politisation. It was noticed that implementing agencies that take part in the 
implementation of SPD measures administrated solely by one intermediate body have less 
autonomy than those agencies, which co-operate with several intermediate bodies. 
According to Lithuanian legal acts the founder has more rights vis-a-vis the founded body 
when the latter is public company or charity fund and less when it is a budgetary institution.  

3. In some processes intermediate bodies carry out rather technical tasks (eg. preparing 
guidelines for applicants, concluding contracts) and in some cases they duplicate tasks 
delegated to the implementing institutions (project evaluation, payments). This contributes 
to various delays and slows down the implementation processes. Management efficiency is 
further reduced by insufficient regional deconcentration of the functions performed by the 
implementing agencies. 

4. Analysis confirms that human resources and administrative capacities of responsible 
institutions are insufficient for the effective management of the EU structural funds. The 
administrative capacities are insufficient to ensure effective SF management due to 
insufficient number of employees and insufficient practical experience of employees, non 
motivating training policies, etc. 

5. In the evaluation report the efficiency of administrative procedures was assessed. The 
biggest attention was paid to the project selection process. In the beginning of SPD 
implementation the efficiency of project selection process was reduced by prolonged 
evaluation and shortcomings in ensuring objectivity. During the programming stage a 
potential flow of applications under some SPD measures and activities was not estimated 
accurately, necessary human resources and capacities of implementing agencies were also 
underestimated. In some cases chosen selection procedures were not adequate. It is worth 
mentioning that project selection process was constantly being improved, and the most 
serious problems were being resolved. Yet objectivity, publicity and transparency in project 
selection should be further increased.  

6. Monitoring of project implementation under the majority of measures has just started and 
therefore it is not sufficiently tested. Some of the encountered problems in this area are 
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related insufficiently detailed instructions and procedures. In addition, monitoring is rather 
burdensome due to the fact that proportionality principle is not applied and there are no 
differences between monitoring large and small or “hard” and “soft” projects.  

7. The implementation of partnership principle is not fully effective. At the programme level 
(the SPD Monitoring Committee) involvement of social and economic partners is 
satisfactory, yet their inclusion in the project selection process is optional and in most cases 
superficial. The “supply” side problem is weak capacities of socio-economic partners, which 
hinders their effective participation in the EU SF management process. 

8. The role played by the SPD Monitoring Committee is relatively positive and timely. 
However, effectiveness of performed monitoring functions is seriously hampered by lack of 
detailed and reliable monitoring data, especially on physical indicators and progress towards 
targets. Annual measure implementation reports were not very useful so far due to mediocre 
quality and short period of SPD implementation.   

9. The transparency of SPD implementation (especially project selection process) is reduced 
due to (1) the risk of politization of the whole SF management system and with this issue 
closely related insufficient independency of certain implementing institutions; (2) 
insufficiently effective investigation system of applicant complaints; (3) insufficient 
publicity of project selection process. 

10. During the evaluation period the information system about possibilities of EU SF funding 
was constantly developed. Some of the intermediate institutions created quite wide 
information net for the applicants. However, information activity is fragmented in the 
different SPD measures and there is lack of systematic and uniform information system. 

11. It is worth mentioning that SPD implementation procedures pose disproportionately large 
administrative burden for the users (applicants). User-friendliness of the system is reduced 
due to high application costs, time consuming process and prolonged selection process. The 
proportionality principle is not applied: i.e. identical requirements are applied for submitting 
application and implementing large and small project / infrastructure and „soft“ project. 
Investigation of applicant complaints is not sufficiently effective, which consequently 
lessens institutional accountability for improper implementation of functions. Number of 
submitted project applications and their quality indicate that while applicants’ have 
willingness to apply for funding their capacities are often insufficient. Complicated 
procedures for receiving support are an additional obstacle. 

 
Probability of SPD effectiveness  
 
1. Various deficiencies in the SPD implementation system and low rates of financial 

absorption constitute a risk for effective programme implementation. Monitoring 
information is incomplete and of low quality, which prevents timely and efficient 
monitoring of the SPD implementation. On the other hand, it is probable that targets set in 
the SPD Complement will be achieved since these targets are quite unambitious. 
Assessing probability of programme effectiveness with regard to reduction of regional 
disparities, the negative tendency is noticeable when relatively large share of support is 
concentrated in Vilnius, Kaunas and Klaipeda regions and not in the lagging areas.  

 



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

19 

Sustainability of the SPD implementation system 
 
1. It is important that EU SF management experience accumulated in this programming period 

is maintained and the best practice is spread during the next programming period: (1) unified 
coordination of the whole EU SF support implementation, designating responsible 
institution (creating committee) (the accumulated experience of EU Programme 
management department in the ministry of Finance must be used); (2) decentralization of 
EU SF support management in the intermediate institutions (the good example is Ministry of 
Social protection and Labour); (3) coherence between EU SF support and national 
strategies, strategic planning in project selection process (example from this programming 
period is Ministry of Transport); (4) deconcentration of functions in implementing 
institutions (currently applied in LBSA and NPA).  

2. Special measures will be needed to tackle challenges related to simultaneous management of 
programmes from different programming periods. One of the suggested solutions is 
reorganization of implementing agencies, accumulating existent administrative capacities 
and managing limited human resources more effectively.  

3. The new EU SF regulations do not foresee any major changes in the SF management 
system, however the new programming requirements will be introduced – transition to the 
preparation of operational programmes is foreseen. Due to administration of several 
operational programmes in the forthcoming programming period, there is a risk that EU SF 
management becomes too fragmented. Thus measures should be taken to ensure effective 
co-ordination and simplification of management in order to avoid system becoming too 
expensive and inflexible. Depending on the decision whether a regional dimension will be 
applied during 2007-2013 there are proposed and presented in this report two possible 
models for the management of EU SF. The proposed centralized management model would 
ensure more effective administration of SF in 2007-2013, however, partly decentralized 
model – would foster more effective use of EU SF support. 

 
Summary of key recommendations 
 
Implementation of the following recommendations No. 1 - 4 is recommended in the short term – 
i.e. during this programming period. Recommendation No.5 should be taken into consideration 
before the decisions concerning the EU SF management system in the next programming period 
are taken. The recommendations are put forward for consideration by Managing authority and 
Monitoring committee. 
 
1. In order to ensure that structural fund assistance is used in the most effective manner 
and meets Lithuania’s economic and social needs, the following actions are recommended 
aimed at a more strategic and coordinated use of EU funding. Therefore it is needed: 
 

1.1. Designing specific project selection criteria of each SPD measure  in such a way as to 
ensure that a clear priority is given to projects, which contribute considerably to the 
achievement of goals set out in the relevant national strategies; 

1.2. Strengthening the linkage between thematically related SPD measures by introducing a 
concept of integrated projects. Specific project selection criteria should be set to 
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ensure that additional scores are given to a project when it is related to another project 
that is already being financed under different SPD measures; 

1.3. Making adjustments to the SPD Complement and reflecting the most significant 
modifications in the national strategies. Furthermore, projects implemented in the 
targeted or problem territories (regional growth centres) or having a positive impact on 
the socio-economic development of problem territories should be given priority in the 
project selection. It is recommended that scores for “regional development” criteria are 
set between 6 to 10 points depending on a specific character of the supported activities 
or measure in question. These scores should be indicated in the guidelines for 
applicants; 

1.4. Taking into account the decrease of FDI flows, prioritize implementation of activities 
within SPD measure 3.2; 

1.5. Ensuring better coherence of SPD with other EU financial support instruments and 
during the evaluation phase of projects assign more scores to the project when SF 
support has been already assigned to preparation of project documentation or to 
finance one of the project stages; 

1.6. Separating national support programmes and support granted under SPD. In the 
Guidelines for Applicant under SPD measure 3.2 “SME support system” and 
“Inovation support system” foresee the minimum support amount 350 000 Litas; 

1.7. Ensuring necessary human resources in the Managing Authority in order to ensure 
consistency of guidelines for applicants with SPD and SPD Complement; 

1.8. Preparing the concepts of horizontal level spheres and guide for their application in the 
implementation of different SPD measures; 

1.9. Implementing measures designed to strengthen administrative capacities of socio-
economic partners able to participate in the programming and implementation. In order 
to prepare for the next programming period organize seminar for socio-economic 
partners and discuss possible mechanisms for the implementation of partnership 
principle. 

 
2. In order to facilitate efficient implementation of SPD and increase financial absorption 
rates, programme monitoring should be improved. In addition, simplification of EU SF 
administration procedures and improving system’s user-friendliness is recommended. 
Accordingly the following measures are suggested. 
 

2.1. It is recommended that Managing Authority draws up quarterly absorption plans for 
every SPD measure. These plans and monitoring data will constitute basis for a 
systematic progress assessment of every SPD measure. Based on the results of this 
assessment Managing authority should prepare relevant recommendations (including 
those concerning reallocation of funds), and present them to the Monitoring 
Committee for consideration four times a year. Moreover, it is especially important to 
ensure sufficient quality of monitoring data and its timely uploading into SFMIS 

2.2. Proportionality principle should be introduced and consistently applied in relation to the 
small projects (i.e. value 350 000 Lt and less) and ESF projects: namely, project 
application rules, administration, financial control and monitoring requirements should 
be simplified. 

2.3. In order to strengthen applicants’ (in particular of those coming from the lagging 
regions) capacities to develop high quality projects, specific capacity-building 
measures should be implemented. It is recommended to: (a) establish a consulting 
centre specialising in organisation of trainings for applicants, consulting services, 
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methodological support in preparation of applications and administration of projects. 
Technical assistance may be used for this purpose; (b) carry out further 
deconcentration of functions performed by implementing agencies and establish 
missing regional units (i.e. of ESF implementing agency). Regional units shall be 
responsible for technical aspects of selection and monitoring procedures.  

2.4.  Maximum duration of the assessment of the project application should be no longer 
than 6 months (from the date of submission of application to its rejection or 
transmission to the project selection committee). This time limit should be obligatory 
and written into Administration and financing rules.  

2.5.  It is recommended that a separate agreement is concluded between an intermediate 
body and implementing agency in order to regulate practical aspects of their co-
operation in administering the SPD measure.  

 
3.      In order to strengthen institutions’ capacities to administer the EU structural funds, 

reorganization of implementing agencies is recommended. Additional capacity-
building measures should also be implemented. Accordingly the following actions are 
recommended: 

 
3.1. Legal standing of different implementing institutions should be made uniform. It is 

suggested that implementing agencies have a legal status of a budgetary institution. 
This would ensure transparent selection of employees’ in public competitions, 
minimise the risks of „political“ appointment, reduce fluctuation of employees 
between different implementing agencies and make the rotation system possible. 

3.2. Managing authority’s capacities to provide methodical guidance should be 
strengthened. Also, responsibility for coordination of various capacity building 
measures should be entrusted to the Managing authority.  

3.3. Unified system of performance and human resources management should be developed 
and standards set. Every implementing agency should introduce management quality 
standards. 

 
4.      Objectivity, publicity and transparency of EU structural funds management should be 

improved. In order to achieve this the following measures are recommended:  
 

4.1. Establish a Project assessment unit under the Managing authority. Establishment and 
operation of this unit could be financed from the technical assistance. It is suggested 
that Project assessment unit investigates complaints presented by the applicants to 
Managing authority concerning the rejection of project application. The Unit would 
assess anew project’s eligibility, benefit and quality. It is also suggested that Unit 
carries out sample checks of (affirmative) project assessments carried out by 
implementing agencies. 

4.2. Make the necessary amendments to the Administration and financing rules and establish 
the requirement for every assessment of project eligibility, benefit and quality to be 
carried out by one internal evaluator and one external evaluator. 

4.3. Make amendments to the Administration and financing rules and establish the 
requirement that assessment of benefit/quality of large projects is carried out by 
sectoral “expert panels” (when size of assistance exceeds 5 million Lt.) 

4.4. Publicise reasons justifying the decision to finance a project. This information could be 
publicised on the websites of implementing and intermediate institutions. 
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4.5. Create website www.esparama.lt, which is user-friendly and which provides with 
comprehensive information concerning EU SF funding possibilities and implemented 
projects. 

 
5.      It is important to maintain administrative experience accumulated during the first 

programming period and carefully estimate the risks of fragmentation in the SF 
management system, which is likely to increase in the 2007-2013 due to several 
operational programmes.  Taking this into consideration we recommend: 

 
5.1.  Establish one implementing agency for Cohesion fund subsuming current Transport 

Investment Directorate and Environment Management Agency. This new agency 
would be responsible for ERDF support in the area of environment and transport.  

5.2   Establish one implementing agency for ERDF subsuming Lithuanian Business Support 
Agency and Central Project Management Agency. The number of regional units 
should be expanded as well as functions performed on a regional basis. 

5.2. It is recommended that every implementing agency establishes separate units 
responsible for administering projects from different programming periods could be 
established. 

5.3. Setting up of Co-ordination and monitoring committee (analogous to current 
Monitoring committee) is recommendable. It would be responsible for adoption of 
national rules and procedures, co-ordination and monitoring of operational 
programmes. 
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2. Vertinimo tikslai, apimtis ir metodologija 
 

2.1.   Vertinimo tikslai 
  
Lietuvos  2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (toliau tekste - BPD) 
įgyvendinimo sistemos teminis vertinimas yra skirtas efektyvesniam Europos Sąjungos (toliau 
tekste - ES) struktūrinių fondų (toliau tekste - SF) l÷šų1 panaudojimui ir įsisavinimui Lietuvoje, 
patobulinant Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemą. Vertinimo uždaviniai yra 
šie: 

 
• Įvertinti Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos tinkamumą (BPD 

prioritetų ir priemonių reikšmingumo pokyčius, horizontalių ES pl÷tros principų 
taikymą). 

• Įvertinti Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos valdymo ir priežiūros 
kokybę bei efektyvumą. 

• Pateikti rekomendacijas d÷l Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos 
tobulinimo šiame programavimo laikotarpyje ir sistemos valdymo 2007-2013 m. 

 

2.2.  Vertinimo objektas ir apimtis 
 
Vertinimo objektas – BPD įgyvendinimo sistema – šioje ataskaitoje yra apibr÷žiama kaip 
institucin÷s sąrangos ir administracinių procedūrų (valdymo, mok÷jimo, priežiūros ir audito) 
visuma. Vertinimo ataskaitoje n÷ra aprašoma ES SF administravimą Lietuvoje reglamentuojanti 
teisin÷ baz÷ (tai atlikta Lietuvos 2004-2006 m. BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos ataskaitoje2, 
valstybinio audito ataskaitoje d÷l sukurtos ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrol÷s 
sistemos  Lietuvoje3 ), o analizuojamas šios BPD įgyvendinimo sistemos funkcionavimas.  
 
Vertinimo laikotarpis apima periodą nuo 2004 m. birželio 18 d. (oficialaus Europos Komisijos 
patvirtinimo sprendimu C(2004)2120) iki 2006 m. sausio 13 d.4  
 
Sektoriniu aspektu, BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas yra skirtas pirmojo – trečiojo ir 
penktojo BPD prioritetų analizei. Atliekant vertinimą nebuvo analizuojamas BPD ketvirtas 
prioritetas „Kaimo pl÷tra ir žuvininkyst÷“. Tai pagrįsta (1) atskira šio prioriteto įgyvendinimo 
sistema ES; (2) ES sanglaudos politikos reforma 2007 – 2013 m. ir naujais ES SF reglamentų 
projektais, kuriais remiantis Europos žem÷s ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo 
dalis bei Žuvininkyst÷s orientavimo finansinis instrumentas naujame programavimo laikotarpyje 
nebebus laikomi ES struktūrin÷s politikos įgyvendinimo instrumentais.  
 
                                                 
1 Šioje ataskaitoje turima omenyje ES SF ir bendrojo finansavimo l÷šos. 
2 2005 m. birželio 30 d. Vadovaujančioji institucija Europos Komisijai pateik÷ Lietuvos 2004-2006 m. BPD 
valdymo ir kontrol÷s sistemos ataskaitą,  
3 2005 m. geguž÷s 20 d. Valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaita Nr. 1070-7-70 d÷l Lietuvos 
Respublikoje sukurtos ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos vertinimo 
4 Atkreiptinas d÷mesys, kad šioje ataskaitoje minimos paramos gav÷jų ir atsakingų institucijų darbuotojų 
apklausos vyko vertinimo pradžioje (2005 m. liepą).  
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Vertinimas turinio prasme apima BPD tinkamumo, įgyvendinimo sistemos našumo, 
administracinio tęstinumo ir BPD efektyvumo tikimyb÷s kriterijų vertinimą. Būtina pažym÷ti, 
kad vertinimo metu iškilusios duomenų gavimo iš atsakingų institucijų problemos sąlygojo 
vertinimo apribojimus ir neleido atlikti detalesn÷s tam tikrų vertinamų BPD įgyvendinimo 
aspektų analiz÷s5. 
 
Vertinimas ES SF paramos administravimo funkcijų prasme apima BPD valdymo ir priežiūros 
funkcijas. Atsižvelgiant į techninę užduotį, vertinimo metu nebuvo nagrin÷jami BPD 
įgyvendinimo sistemos mok÷jimų ir finansų kontrol÷s bei audito etapai. Remiantis suformuluota 
technine užduotimi, daugiausiai d÷mesio šiame teminiame vertinime yra skiriama projektų 
atrankos analizei. Atrankos sąvoka vertinime apima pateiktų paraiškų ES struktūrinių fondų 
paramai gauti vertinimą ir pačią projektų atranką. 
 
Vertinimo ataskaitoje atskiriamos dvi sąvokos: ES SF paramos administravimo sistema ir ES SF 
paramos valdymo sistema. Remiantis 2001 m. geguž÷s 31 d. LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 649 
“D÷l institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų, skirtų Lietuvos 2004 – 
2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomyb÷s ir 
funkcijų paskirstymo“, ES SF paramos administravimo sistema ataskaitoje apibr÷žiama kaip 
apimanti ES paramos valdymo, mok÷jimo, priežiūros ir audito funkcijas. Funkcijų apimtimi 
siauresn÷ sąvoka yra ES paramos valdymo sistema, kuri apima tik tų funkcijų įgyvendinimą, 
kurios pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 yra priskirtos vadovaujančios institucijos 
kompetencijai ir pagal Komisijos reglamento (EB) Nr.438/2001 nuostatas nacionaliniais teis÷s 
aktais gali būti deleguojamos kitoms institucijoms6.  
 

2.3.  Metodologija 
 
Šiame Ataskaitos skyriuje pristatomi pagrindiniai vertinimo klausimai ir paaiškinamas 
metodologinis požiūris, kuriuo vadovaujantis buvo atliktas Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD 
įgyvendinimo sistemos vertinimas. Vertinimo kriterijai ir metodai pasirinkti atsižvelgiant į 
Europos Komisijos rekomenduojamą ES SF programų vertinimo metodologiją.7 
 
 
 
 

                                                 
5 Vadovaujanti institucija nepateik÷ prašytų iš SFMIS prieinamų duomenų apie vertinamų BPD priemonių 
pažangos rodiklius, ir tai apribojo BPD įgyvendinimo sistemos vertinimą pagal efektyvumo tikimyb÷s kriterijų. 
Taip pat vertintojams nebuvo pateikti BPD priemonių administravimo kaštai, susiję su žmogiškaisiais 
įgyvendinimo sistemos ištekliais, kas neleido vertintojams atlikti planuotos lyginamosios ES SF administravimo 
kaštų analiz÷s, palyginant Lietuvos atvejį su kitomis centralizuotomis ES SF valdymo sistemomis ES valstyb÷se 
nar÷se. 
6 Toks sąvokų atskyrimas naudojamas Europos Komisijos terminologijoje, pavyzdžiui pateikiamas jos 
parengtame Valdymo ir kontrol÷s sistemų audito vadove (European Commission. Management and Control 
Systems Audit Manual for the Structural Funds – Financial Controls in the Member States. – Brussels, 12 May 
1999). Lietuvoje pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 vadovaujančios institucijos kompetencijai 
priskirtas funkcijas atlieka vadovaujančioji institucija, tarpin÷s institucijos ir įgyvendinančios institucijos.  
7 European Commission. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. Working paper 

3.; European Commission. The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions. Working paper 8.   
Tavistock Institute, Evaluating Socio Economic Development, The GUIDE (2003, December). 
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2.3.1. Pagrindiniai vertinimo kriterijai ir klausimai 
 
Europos Komisija rekomenduoja vertinimą atlikti pagal aiškiai suformuluotus kriterijus. 
Išskiriami penki pagrindiniai ES paramos programų vertinimo kriterijai: tinkamumas,  
efektyvumas, našumas, poveikis ir tęstinumas8 (žr. 2.3.1.1 schemą). Analizuojant tinkamumo 
(angl. relevance) kriterijų vertinama, kiek ES paramos programos (ar jos dalies, pavyzdžiui, tam 
tikros priemon÷s) uždaviniai ir tikslai yra tinkami besikeičiantiems regiono ekonominiams – 
socialiniams poreikiams patenkinti. Vertinant programą (jos dalį) pagal efektyvumo (angl. 
effectiveness) kriterijų nustatoma, kiek buvo įgyvendinti programos (jos dalies) uždaviniai. 
Našumo (angl. efficiency) kriterijumi yra matuojama, kaip optimaliai buvo panaudoti finansiniai 
ištekliai (ind÷lis) programos (jos dalies) uždaviniams įgyvendinti (rezultatai). Poveikio (angl. 
impact) kriterijumi analizuojama, kokį poveikį programa tur÷jo platesniame ekonominiame – 
socialiniame kontekste. Tęstinumo (angl. sustainability) kriterijus bando įvertinti, kiek tęstiniai 
yra programos (jos dalies) pasiekimai ir rezultatai. 
 
2.3.1.1. schema. ES paramos programų vertinimo kriterijai. 
 

 
 
Atsižvelgiant į Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimo objektą ir 
vertinimo laikotarpį, šis vertinimas panašus į ES paramos programų tarpinius vertinimus, tačiau 
jis n÷ra skirtas ES SF intervencijų efektyvumo ir poveikio kriterijų analizei, kadangi, remiantis 
Europos Komisijos rekomendacijomis9, patikimus tarpinius įvertinimus d÷l kiekybinių rodiklių 
pasiekiamumo galima pateikti pra÷jus ne mažiau kaip 3 metams nuo programos įgyvendinimo 
pradžios. Atitinkamai Europos Komisijos rekomenduojami kriterijai buvo modifikuoti ir 
pritaikyti šiam teminiam vertinimui atlikti. Buvo suformuluoti keturi vertinimo kriterijai : 
BPD tinkamumo, įgyvendinimo sistemos našumo, sistemos / administracinio tęstinumo ir BPD 
efektyvumo tikimyb÷s. Šie kriterijai buvo išpl÷sti detalesniais vertinimo klausimais (žr. 2.3.1.2 
lentelę). 
 
 

                                                 
8 The GUIDE. – op.cit. – P. 54. 
9 European Commission. The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions. Working paper No 8. – 
Brussels, 2000. 

Poreikiai 

Uždaviniai Ind÷liai Veiklos Pasiekimai 

Rezultatai  

Poveikis 

Tinkamumas 
Našumas 

Efektyvumas ir poveikis 

Tęstinumas 



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

26 

2.3.1.2. lentel÷. 2004-2006 m. Lietuvos BPD įgyvendinimo sistemos vertinimo kriterijai. 
 

Vertinimo kriterijus 
 

Vertinimo klausimai 

Tinkamumas 

– Ar BPD prioritetai ir priemon÷s atitinka pagrindinius 
Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros poreikius? 

– Ar gair÷s pareišk÷jams atitinka BPD ir jo priedą? 
– Ar bendrieji ir specifiniai projektų atrankos kriterijai atitinka 

BPD tikslus ir horizontalius ES pl÷tros principus (darni 
pl÷tra, regionin÷ pl÷tra, lygios galimyb÷s, informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tra)? 

– Ar BPD prioritetai ir priemon÷s atitinka potencialių 
pareišk÷jų poreikius? 

– Ar projektų atrankos kriterijai užtikrina tikslingą ES SF l÷šų 
panaudojimą BPD rodikliams pasiekti? 

 

Įgyvendinimo sistemos 
našumas 

– Ar tinkamai sukurta ir funkcionuoja BPD administravimo 
sistema  (kvalifikuoto  personalo pakankamumas, sukurtų 
administracinių sistemų adekvatumas priskirtoms 
funkcijoms vykdyti, administravimo kokyb÷)? 

– Ar tinkamai padalintos funkcijos tarp atskirų skirtingo lygio 
institucijų (ypač tarpinių ir įgyvendinančiųjų)? 

– Kokios yra skirtingų administracinių struktūrų stipriosios ir 
silpnosios pus÷s, „geros praktikos“ pavyzdžiai? 

– Kaip įgyvendinamas partneryst÷s principas (koks partnerių 
dalyvavimas įgyvendinant BPD)? 

– Ar užtikrintas tinkamas informacijos apie galimybes gauti 
ES SF paramą pateikimas pareišk÷jams? 

– Ar BPD įgyvendinimo procesas skaidrus (ypač paraiškų 
teikimo ir atrankos metu)? 

– Ar sukurta tinkama BPD įgyvendinimo priežiūros sistema? 
 

Administracinis 
tęstinumas 

– Koks bus įgyvendinimo sistemos tęstinumas, atsižvelgiant į 
naujo programinio laikotarpio administracinį krūvį bei 
skirtingų kartų programų įgyvendinimą vienu metu (2007-
2008 m.)? 

– Kokie reikalingi ES SF administravimo sistemos pakeitimai 
2007-2013 m. laikotarpiui, atsižvelgiant į naujus ES SF 
reglamentus? 

– Kokią šiame programavimo periode sukauptą ES SF 
administravimo patirtį galima bus panaudoti 2007-2013 m. 
laikotarpyje? 

 

Efektyvumo tikimyb÷ 

– Kokia bendra BPD kiekybinių rodiklių pasiekimo tikimyb÷ 
atsižvelgiant į BPD įgyvendinimo sistemos tinkamumą ir 
našumą? 
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2.3.2. Metodologinis požiūris 
 
Atliekant Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimą buvo naudojami 
kiekybinis ir kokybinis analiz÷s būdai, kurie ap÷m÷ įvairių pirminių ir antrinių šaltinių analizę, 
atvejo studijas, svarbiausių suinteresuotų grupių (vadovaujanti institucija, tarpin÷s institucijos, 
įgyvendinančios institucijos, pagrindiniai socialiniai-ekonominiai partneriai, BPD priežiūros 
komiteto nariai, paramos gav÷jai) apklausą bei įvairius politikos analiz÷s metodus (turinio 
analiz÷, atvejo analiz÷, stiprybių/silpnybių bei galimybių/gr÷smių analiz÷ (SSGG)). Vertinimo 
rekomendacijos buvo formuluojamos remiantis "geros praktikos” pavyzdžiais tiek Lietuvos 
atvejo (tarp atskirų institucijų), tiek ES valstybių narių patirtimi. 
 

Metodologijos principai 

 
Atliekant BPD įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimą buvo analizuojami trys makro-
veiksniai, turintys didžiausią įtaką ES SF programų įgyvendinimui10:  
 

1. Veik÷jai – institucijos ir žmogiškieji ištekliai, įtraukti į BPD įgyvendinimo sistemą 
Lietuvoje; 

2. Kontekstas – politinis, institucinis, administracinis kontekstas, kuriame veikia šie 
veik÷jai. Taip pat skirtingi ES SF intervencijos tipai (skirtingi ES fondai, skirtingi 
projektų tipai, skirtingi naudos gav÷jai). 

3. Taisykl÷s ir procedūros – teisinis proceso reglamentavimas ir jo praktinis 
įgyvendinimas. 

 
Žemiau lentel÷je pateikiami visi veiksniai, kurie buvo analizuojami vertinant Lietuvos 2004 – 
2006 m. BPD įgyvendinimo sistemą pagal tinkamumo, našumo ir tęstinumo kriterijus (iš viso – 16 
veiksnių): 

2.3.1.2. lentel÷. Veiksniai, analizuoti vertinant Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo 
sistemos tinkamumą, našumą ir tęstinumą. 

Veik÷jai Kontekstas Taisykl÷s ir procedūros11 
1. Europos Komisija: 

prioritetai ir 
reglamentavimas 

2. Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷: prioritetai  

3. Priežiūros komitetas: 
valdymas ir sprendimų 
pri÷mimas 

4. Vadovaujančioji 
institucija: organizavimas 
ir veikla 

5. Tarpin÷s institucijos: 
organizavimas ir veikla 

9. Politinis kontekstas 
10. Socialinis - ekonominis 

kontekstas 
11. Administravimo struktūros 

(modelis) 
12. Intervencijų formos 

 
 

13. Administravimo 
procedūros 

14. Monitoringo sistemos 
išvystymas ir naudojimas 

15. Projektų vertinimas,  
atranka ir priežiūra 

16. Informavimo ir viešinimo 
priemon÷s 
 

                                                 
10 ÖIR in association with LRDP and IDOM study for European Commission (2003). A Study on the Efficiency 

of the  Implementation Methods for Structural Funds. 
11 Vertintas procedūrinis ir praktinis taisyklių taikymas. 
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6. Įgyvendinančios 
institucijos: 
organizavimas ir veikla 

7. Socialiniai-ekonominiai 
partneriai: prioritetai ir 
atstovavimas 

8. Paramos gav÷jai 
 

 
 

Suinteresuotų grupių apklausa 
 
ES paramos programų vertinime suinteresuotų grupių atstovų apklausa yra laikoma viena 
svarbiausių informacijos surinkimo priemonių, nors kartais kyla metodologinių problemų d÷l 
atitinkamų vertinimo išvadų formulavimo pagrįstumo remiantis surinkta informacija. Problemas 
sąlygoja galimas respondentų šališkumas tam tikriems vertinimo objekto aspektams. 
 
Vertinimo pradžioje buvo atlikti 23 giluminiai interviu su BPD priežiūros komiteto nariais 
(institucijų atstovais bei socialiniais-ekonominiais partneriais) ir su tarpinių institucijų, 
atsakingų už BPD priemonių, kurias buvo numatyta analizuoti kaip atvejo studijas šioje 
vertinimo ataskaitoje, ES SF skyrių ved÷jais (sąrašas pateikiamas Priede Nr.7). Interviu metu 
užduoti klausimai d÷l Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD tinkamumo, įgyvendinimo sistemos 
našumo ir efektyvumo tikimyb÷s yra pateikiami Priede Nr.4. Be to, vadovaujančios institucijos, 
tarpinių ir įgyvendinančių institucijų atsakingiems darbuotojams (SF valdymo skyrių ved÷jams) 
paštu ir el. paštu buvo išsiųstos anketos, kuriose buvo pateikiami BPD tinkamumo ir 
įgyvendinimo sistemos našumo klausimai (anketa pateikiama Priede Nr.5). Interviu ir anketų 
atsakymų apibendrinimai yra pateikti Priede Nr.6. 
 
Pažym÷tina, kad institucijų darbuotojai atsakydami į anketų klausimus negal÷jo būti visiškai 
objektyvūs vertindami tiesiogiai jų administruojamas BPD priemones. Tai ypač pasakytina d÷l 
A4 klausimo („ar Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s problemos gal÷tų būti geriau išspręstos, jei 
būtų padaryti atitinkami finansinių paskirstymų pakeitimai tarp skirtingų Lietuvos 2004 – 2006 
m. BPD prioritetų ir priemonių?“), į kurį atsakydami respondentai nurodydavo, kad padidinti 
išteklius reikia būtent jų institucijos administruojamai BPD priemonei. Atsižvelgiant į tai, 
vertinimo metu gauta informacija buvo testuojama papildomais analiz÷s metodais. 
 
Siekiant įvertinti, kiek BPD įgyvendinimo sistema yra „draugiška“ paramos gav÷jams, buvo 
atlikta paramos gav÷jų apklausa. Paštu ir el.paštu atrinktiems paramos gav÷jams buvo išsiųstas 
klausimynas, pateiktas Priede Nr.8. Pagal kiekvieną BPD priemonę, atsižvelgiant į tolygų 
priemon÷s veiklų, institucinį (viešas/privatus sektorius), projekto dydžio (didel÷ /maža paramos 
suma) ir projekto trukm÷s kriterijų atstovavimą buvo atrinkti 78 ES SF paramos gav÷jai. Pagal 
teritorinį pasiskirstymą daugiausiai buvo apklausta paramos gav÷jų, registruotų Vilniaus 
apskrityje (tai atspindi bendrą ES SF paramos skyrimo tendenciją). Apklausiamų paramos 
gav÷jų sąrašas buvo suderintas su Perkančiąja organizacija. Buvo gauti 68 atsakymai 
(atsakomumas 88 proc.), kuriuose nuomon÷ pateikta apie 73 ES SF l÷šomis įgyvendinamų 
projektų administravimą. Paramos gav÷jų atsakymai yra apibendrinti Priede Nr.9. 
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Turinio analiz÷ 
 
Atliekant BPD įgyvendinimo sistemos vertinimą svarbiausias analiz÷s metodas buvo turinio 
analiz÷. Ji buvo naudojama analizuojant pirminių informacijos šaltinių (interviu ir anketų) 
duomenis bei antrinius informacijos šaltinius:  
 
- ES reglamentus ir jų projektus (Europos Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 

Komisijos reglamentą (EB) Nr. 438/2001, Komisijos pasiūlymą COM(2004)492), 
- LR teis÷s aktus (Bendrąjį programavimo dokumentą ir jo priedą, Lietuvos Respublikos 

Vyriausyb÷s nutarimą “D÷l institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
l÷šų, skirtų Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, 
administravimą, atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo“, LR finansų ministro įsakymu 
patvirtintas Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD priemonių ir projektų, finansuojamų 
įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisykles, kvietimų teikti 
paraiškas gaires, kitus teis÷s aktus), 

- BPD Priežiūros komiteto pos÷džių protokolus,  
- Įvairias susijusias ataskaitas, vertinimus ir analizes (LR finansų ministerijos Europos 

Komisijai parengtas BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos audito ataskaitą bei 2004 m. BPD 
įgyvendinimo ataskaitą, Valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaitą d÷l Lietuvos 
Respublikoje sukurtos ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos 
vertinimo, Valstyb÷s kontrol÷s audito ataskaitą d÷l Lietuvos Respublikoje sukurtos ES SF 
projektų paraiškų atrankos sistemos vertinimo, nepriklausomų vertintojų atliktą išankstinio 
Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD vertinimo ataskaitą, Viešosios politikos ir vadybos instituto 
atliktą 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimo 
tyrimą, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ atliktą ES SF projektų 
atrankos proceso Lietuvoje skaidrumo analizę, įvarius kitų ES valstybių narių ES SF 
administravimo sistemą analizuojančius tyrimus), 

- ES struktūrinių fondų informacin÷s valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenis. 
 
Pažym÷tina, kad didžiausia metodologin÷ problema atliekant šį BPD įgyvendinimo sistemos 
vertinimą buvo neprieinami BPD pažangos įgyvendinimo duomenys. Tai apsunkino BPD 
efektyvumo tikimyb÷s vertinimą.  
 
 

Atvejo analiz÷ 
 
Vertinimo metu buvo atliktos vertikalaus pobūdžio atvejo studijos, kurių metu detaliai įvertintos 
trys BPD priemon÷s: 1.3 priemon÷ „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“, 
2.5 priemon÷ „Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ ir 
3.1 priemon÷ „Tiesiogin÷ parama verslui“. Šios priemon÷s pasirinktos d÷l (1) santykinai didelių 
numatytų paramos sumų, (2) skirtingos paramos formos (tiesiogin÷ parama verslui pagal BPD 
3.1 priemonę) ir tvarkos (tiesioginis paramos skyrimas, ribotos trukm÷s/ tęstin÷ paramos 
skyrimo procedūra), (3) atsižvelgiant į naujo programavimo laikotarpio prioritetus. Šios trys 
BPD priemon÷s taip pat sąlyginai atspindi balansą tarp trijų pagrindinių BPD prioritetų bei 
„kietųjų“ ir „minkštųjų“ investicijų, jas administruoja skirtingos tarpin÷s ir įgyvendinančios 
institucijos. Toks atvejo studijų pasirinkimas leido subalansuoti bendrą viso BPD ir detalų kelių 
priemonių vertinimą.  
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Vertikalaus pobūdžio atvejo studijos pateikiamos kaip atskiri priedai prie Ataskaitos. Be to, 
analizuojant Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemą pagal atskirus kriterijus ir 
vertinimo klausimus, šios atvejo studijos iliustruoja atskirus BPD įgyvendinimo procesus 
pavyzdžiais ir tokiu būdu yra integruotos pačioje Ataskaitoje..  
 

SSGG 
 
Vertinant Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemą pagal administracinio tęstinumo 
kriterijų buvo atliekama stiprybių/silpnybių bei galimybių/gr÷smių analiz÷ (SSGG). Įvertinama, 
kokios yra skirtingų ES SF administracinių struktūrų stipriosios ir silpnosios pus÷s dabartiniame 
programavimo laikotarpyje, kokios galimyb÷s ir gr÷sm÷s kyla d÷l naujo programavimo 
laikotarpio (nauji ES SF reglamentai, naujo programinio laikotarpio administracinis krūvis,  
skirtingų kartų programų įgyvendinimas vienu metu, etc.). 
 

2.3.3. Vertinimo etapai  
 

Remiantis pasirinkta Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimo metodika, 
vertinimo procesas buvo padalintas į 3 kertinius etapus (žr. 2.3.1 schemą). 
 
2.3.3.1. schema. Kertiniai vertinimo etapai. 
 
Geguž÷ - Birželio vid. Birželio vid.- Rugpjūčio vid. Rugpjūčio vid. – Gruodis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 etapo metu (trukm÷ – 1 m÷n.) Perkančiajai organizacijai buvo pateikta Lietuvos 2004 – 2006 
m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimo metodologija. Ji pakoreguota pagal pateiktas pastabas 
ir rekomendacijas.  
 

1 etapas 
Parengiamieji darbai 

2 etapas 
Informacijos rinkimas, 

interviu ir tyrimai 

3 etapas 
Analiz÷ ir galutin÷s 
ataskaitos rengimas 

Metodologijos rengimas 
ir tvirtinimas 

Tarpin÷s vertinimo 
ataskaitos pateikimas 

Galutin÷s vertinimo 
ataskaitos pateikimas 

Interviu ir ES SF 
administruojančių 

institucijų atsakingų 
darbuotojų apklausa 

Paramos gav÷jų apklausa 

Informacijos analiz÷ 
(metodai: turinio analiz÷, 

atvejo analiz÷, SSGG) 
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2 etapo metu (trukm÷ – 2 m÷nesiai) buvo atliekami interviu su BPD priežiūros komiteto nariais, 
atsakingų ES SF administruojančių institucijų darbuotojų apklausa bei ES SF paramos gav÷jų 
apklausa. Šio etapo metu buvo surinkti vertinimui atlikti reikalingi antriniai informacijos 
šaltiniai, t.y. Priežiūros komiteto dokumentai, monitoringo informacin÷s sistemos ir statistiniai 
duomenys, BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos audito ataskaita, 2004 m. BPD įgyvendinimo 
ataskaita. Taip pat buvo prad÷ta informacijos analiz÷ ir parengta tarpin÷ vertinimo ataskaita. 
Tarpin÷ vertinimo ataskaita buvo pristatyta Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD Vertinimo valdymo 
grupei. 
 
3 etapo metu (trukm÷ – 5 m÷nesiai) buvo tęsiama 2 etapo metu surinktos informacijos analiz÷, 
daromos išvados ir teikiamos rekomendacijos. Šio etapo metu buvo papildomai susitikta su 
vadovaujančios institucijos, tam tikrų tarpinių ir įgyvendinančių institucijų atstovais, siekiant 
pagilinti konkrečių BPD įgyvendinimo sistemos problemų tyrimą. Etapo pabaigoje parengtas 
galutin÷s vertinimo ataskaitos projektas, kuris pateiktas Perkančiajai organizacijai ir aptartas 
Vertinimo valdymo grup÷s pos÷dyje. Pakoregavus pagal atsakingų institucijų pastabas, buvo 
parengta galutin÷ vertinimo ataskaita. 
 

2.4.  Ataskaitos struktūra ir turinys  
 
Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimo ataskaita apima šias dalis: 
 
• 1 dalis: Vertinimo ataskaitos išvadų ir rekomendacijų santrauka (lietuvių ir anglų k.). 
• 2 dalis: Vertinimo tikslai, apimtis ir metodologija – įvardinami BPD įgyvendinimo 

sistemos vertinimo tikslai ir uždaviniai, apibr÷žiamas vertinimo objektas ir apimtis, 
aprašoma vertinimo metodologija. 

• 3 dalis: Ankstesnių vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo apžvalga – įvertinama, 
kiek buvo atsižvelgta į išankstinio Lietuvos 2004 - 2006 m. BPD vertinimo 
rekomendacijas d÷l BPD įgyvendinimo sistemos. 

• 4 dalis: BPD tinkamumas – įvertinami BPD prioritetų ir priemonių reikšmingumo 
pokyčiai pagrindiniams Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros bei pareišk÷jų 
poreikiams (finansinių išteklių paskirstymo tarp atskirų prioritetų ir priemonių peržiūra), 
projektų atrankos kriterijų atitikimas BPD tikslams ir horizontaliems ES pl÷tros 
principams, priežiūros rodiklių tinkamumas kiekybinių BPD tikslų pasiekimui išmatuoti. 

• 5 dalis: BPD įgyvendinimo sistemos našumas – įvertinamas BPD valdymo našumas (ES 
SF valdymo užduočių pasiskirstymas ir įgyvendinimas, projektų atrankos ir priežiūros 
procesai, institucijų administraciniai geb÷jimai, sistemos patrauklumas vartotojui) ir 
identifikuojami „geros praktikos“ pavyzdžiai. 

• 6 dalis: BPD efektyvumo tikimyb÷ – įvertinama bendra BPD kiekybinių rodiklių 
pasiekimo tikimyb÷ (atsižvelgiant į ES SF l÷šų įsisavinimo spartą, regioninį ES SF 
paramos pasiskirstymą). 

• 7 dalis: BPD įgyvendinimo sistemos tęstinumas – įvertinama, kokie pokyčiai ES SF 
administravimo sistemoje reikalingi 2007 – 2013 m., atsižvelgiant į naujus ES SF 
reglamentus ir 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos trūkumus / silpnąsias vietas. 

• 8 dalis: Vertinimo išvados – pateikiamos apibendrintos atlikto vertinimo išvados pagal 
vertinimo kriterijus ir klausimus. 
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• 9 dalis: Rekomendacijos – pateikiamos rekomendacijos d÷l Lietuvos 2004 – 2006 m. 
BPD įgyvendinimo sistemos tobulinimo šiame programavimo laikotarpyje ir sistemos 
valdymo 2007 – 2013 m. 

 
Kaip atskiri priedai prie vertinimo Ataskaitos pateikiami statistiniai BPD įgyvendinimo sistemos 
duomenys (pateiktų ir įvertintų paraiškų skaičius, prašoma ir skirta paramos suma, išmok÷tos 
l÷šos), klausimynų formos ir apibendrinti respondentų atsakymai, atskirų BPD priemonių atvejo 
studijos.  
 
Atskirose vertinimo Ataskaitos dalyse laikomasi vienodos d÷stymo struktūros: pateikiama 
vertinimo išvada, išvados pagrindimas (vertinimo pasteb÷jimai ir teiginiai), galimi sprendimai 
d÷l identifikuotų BPD įgyvendinimo sistemos aspektų tobulinimo, pabaigoje  pateikiama 
nuoroda į atitinkamą (-as) vertinimo rekomendaciją  (-as) „Rekomendacijų“ dalyje arba 
pateikiama pagrindin÷ BPD įgyvendinimo pamoka, į kurią rekomenduojama atsižvelgti 
programuojant 2007-2013 m. ES SF paramos panaudojimą Lietuvoje. 
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3.  Ankstesnių vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo apžvalga 
 

Šioje vertinimo ataskaitos dalyje yra įvertinama, kiek buvo atsižvelgta į 
išankstinio Lietuvos 2004 - 2006 m. BPD vertinimo rekomendacijas d÷l 
BPD įgyvendinimo sistemos.  

 
2003 m. buvo atliktas išankstinis Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD vertinimas, kurį užsak÷ Finansų 
ministerija, o atliko nepriklausomas išor÷s vertintojas. Vertintojai teigiamai įvertino BPD visais 
aspektais įskaitant (a) BPD strategiją, prioritetus bei priemones; (b) finansinių resursų 
paskirstymą; (c) vidinį nuoseklumą ir suderinamumą su nacionalin÷mis pl÷tros strategijomis; (d) 
programos įgyvendinimo struktūrą. Išankstinio vertinimo metu buvo teigiamai įvertintas 
pasirinktas integruotas centralizuotas BPD įgyvendinimo modelis, rekomenduojant rengtis 
decentralizacijai sekančiame programavimo laikotarpyje. Vertinimo ataskaitoje buvo pateiktos 
rekomendacijos, kurių tik dalis, susijusi su neesminiais BPD ir jo priedo patobulinimais, buvo 
įgyvendinta. Iš esminių  siūlymų buvo įgyvendinta tik rekomendacija padidinti skiriamų l÷šų 
kiekį 2 BPD prioritetui, tačiau tai l÷m÷ ir kiti faktoriai. 
 
Nebuvo įgyvendintos rekomendacijos, susijusios su tiesiogin÷s paramos verslui schema. 
Jose buvo siūloma didesnį d÷mesį skirti naujoms įmon÷ms ir mikro-įmon÷ms bei mažinti 
numatomą paramos kiekį vienai įmonei. Pirmieji BPD įgyvendinimo metai rodo, kad ES SF 
parama pagal 3.1 priemonę „Tiesiogin÷ parama verslui“ buvo koncentruojama didesn÷ms 
įmon÷ms ir dideliems projektams. Vidutinis paramos dydis vienam projektui 2005 m. liepos 1  
d. duomenimis siek÷ 10,8 mln. litų12. Išankstinio vertinimo metu identifikuotos problemos 
realumą patvirtina šio teminio vertinimo rezultatai. Problemos aktualumą ir būtinybę mažinti 
paramos dydį vienam projektui bei skirti didesnį d÷mesį mikroįmon÷ms šiuo metu pripažįsta ir 
pati Ūkio ministerija. Be to, ir ES valstybių narių praktika rodo, kad kelių didelių projektų 
dominavimas įsisavinant didžiąją numatyto finansavimo dalį kelia riziką paramos schemos 
efektyvumui13 ir gali tur÷ti neigiamų šalutinių pasekmių konkurencinei aplinkai.  
 
Išankstinio vertinimo metu buvo atkreiptas d÷mesys į kelis svarbius BPD įgyvendinimo 
sistemos trūkumus/rizikas, kurie nebuvo adekvačiai įvertinti ir suk÷l÷ tam tikras BPD 
įgyvendinimo problemas. Konkrečiai, nebuvo įgyvendintos rekomendacijos d÷l 
koordinavimo, vertinimo ir partneryst ÷s principo įgyvendinimo. 
 
Išankstinio vertinimo ataskaitoje identifikuota galima rizika, susijusi su koordinavimo  stoka 
įgyvendinant horizontalius BPD prioritetus. Siekiant to išvengti ataskaitos autoriai rekomendavo 
skirti didesnį d÷mesį partnerystei, sukurti 3 darbo grupes horizontalių BPD prioritetų (lygios 
galimyb÷s, informacin÷ visuomen÷ ir darni pl÷tra) įgyvendinimo priežiūrai bei BPD priežiūros 
komitetui priskirti išorinius ekspertus, galinčius patarti šiais klausimais. Tai nebuvo 
įgyvendinta. Teminio vertinimo metu pasitvirtino šios rekomendacijos aktualumas. 
Horizontalaus koordinavimo problemą buvo bandoma spręsti naudojant projektų atrankos 
komitetų priemonę, tačiau tai neužtikrino pakankamo koordinavimo. Supratimas apie 
horizontalius prioritetus išlieka gana žemas.   
                                                 
12 Iš penkiolikos projektų, kuriems nuo BPD įgyvendinimo pradžios iki 2005 m. liepos 1  d. buvo skirta parama 
pagal 3.1 priemonę „Tiesiogin÷ parama verslui“, tik dviems projektams buvo skirta paramos mažiau nei 1 mln. 
Lt, kitiems projektams parama svyravo nuo 2,4 mln. Lt iki 45, 6 mln.Lt. 
13 Downes R.,Davies S., Bachtler J., Michie R. Review of Structural Fund Programming._2003. – P.13.  
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Riboti administraciniai geb÷jimai  taip pat buvo nurodyti kaip galimas BPD įgyvendinimo 
rizikos veiksnys. Ypatingas d÷mesys atkreiptas į galimas problemas, susijusias su naujai sukurtų 
įgyvendinimo institucijų, tokių, kaip LVPA ir ESFA, tinkamu funkcionavimu, bei į didelę 
darbuotojų kaitą, kuri buvo pastebima agentūrose, administravusiose priešstojiminius 
instrumentus. Didžioji šių nuogąstavimų dalis pasitvirtino už BPD įgyvendinimą atsakingoms 
institucijoms nesi÷mus visų reikalingų priemonių įvardintai rizikai sumažinti. Nors buvo 
sud÷tinga paspartinti įdarbinimo, darbuotojų atrankos ir mokymo procesus, naujos agentūros 
nebuvo pasirengusios susidoroti su patik÷tomis užduotimis. D÷l to užtruko paraiškų vertinimas. 
 
Nebuvo sukurtas ir ataskaitoje rekomenduotas vertinimo skyrius . Tod÷l vertinimo geb÷jimai 
Lietuvoje išlieka rudimentiniai. Įgyvendinančios bei tarpin÷s institucijos turi ribotą supratimą 
apie vertinimo naudą ir jo panaudojimą. Tiesa, vertinamuoju laikotarpiu Finansų ministerijos 
užsakymu buvo vykdomas atskiras vertinimo geb÷jimų stiprinimo projektas, finansuojamas iš 
BPD 5.2 priemon÷s „Programos viešumas ir vertinimas“ l÷šų. Be to, vertinimo veiklos 
koordinavimą siekiama gerinti per 2005 m. geguž÷s pabaigoje sukurtą Lietuvos 2004 – 2006 m. 
BPD vertinimo valdymo grupę14. 
 
Laiku neįgyvendinta rekomendacija d÷l būtino ankstyvo BPD monitoringo sistemos sukūrimo. 
Tai apsunkina BPD įgyvendinimo priežiūros sistemos veikimą ir didina riziką, kad dalis 
priežiūros informacijos duomenų bus prarasta.  
 

                                                 
14 BPD vertinimo valdymo grup÷ sukurta 2005 m. geguž÷s 30 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-175.  
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4.  BPD tinkamumas 
 

Šioje vertinimo ataskaitos dalyje vertinamas Lietuvos 2004-2006 m. BPD 
prioritetų ir priemonių tinkamumas, atsižvelgiant į Lietuvos ekonomin÷s ir 
socialin÷s pl÷tros tendencijas ir pareišk÷jų poreikius, BPD suderinamumas su 
ES ir nacionalin÷mis strategijomis bei finansavimo mechanizmais, vidin÷ 
programos logika (atskirų BPD prioritetų ir priemonių tarpusavio 
suderinamumas projektų atrankos kriterijų atitikimas BPD tikslams ir 
horizontaliems ES pl÷tros principams, priežiūros rodiklių tinkamumas 
kiekybiškam BPD tikslų pasiekimui išmatuoti. 

 

4.1.  BPD prioritetų ir priemoni ų tinkamumo įvertinimas 

4.1.1. Lietuvos ekonomin÷s - socialin÷s pl÷tros tendencijos ir implikacijos BPD 
 
Nuo Lietuvos 2004-2006 m. BPD patvirtinimo nebuvo  radikalių  ekonominių ar socialinių 
pasikeitimų,  tačiau svarbu išskirti keletą sustipr÷jusių tendencijų, kurios implikuoja atskirų 
BPD priemonių peržiūrą. Pirma, nedarbo lygio maž÷jimas paskatino atlikti finansinius 
perskirstymus tarp BPD 2.1 ir 2.2 priemonių. Antra, tiesioginių užsienio investicijų srautų į 
Lietuvą maž÷jimas skatina prioritetizuoti aktyvesnį BPD 3.2 priemon÷s veiklų (plyno lauko 
investicijų skatinimo, Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimo)  įgyvendinimą.  
 
  
1. Ekonominių ir socialinių pokyčių (lyginant su BPD programavimo laikotarpiu) apžvalga ir 

pagrindinių makroekonominių faktorių išsami analiz÷  yra pateikiama būsimų ES SF 
paramos sričių vertinimo ataskaitoje. Šioje Ataskaitos dalyje žemiau pateikiama Lietuvos 
ekonominių-socialinių pokyčių apžvalga grindžiama šiomis analiz÷mis: BPD įgyvendinimo 
2004 m. ataskaita, LR ūkio ekonomin÷s ir socialin÷s būkl÷s 2004 m. apžvalga15, Lietuvos 
laisvosios rinkos instituto Lietuvos ekonomikos tyrimu16, Nord/LB Lietuva Lietuvos 
ekonomikos apžvalga17, SEB Vilniaus banko Lietuvos makroekonomikos apžvalga18 bei 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis.19  

 
2. Radikalių ekonominių-socialinių pokyčių nuo BPD patvirtinimo neįvyko. Tai patvirtino 

ir didžioji dauguma apklaustų ekspertų. Atlikta ES SF administruojančių institucijų 
darbuotojų apklausa taip pat patvirtina20, kad BPD buvo tinkamai sumodeliuotas, įvertinant 
pagrindines Lietuvos ekonomines-socialines raidos tendencijas. 2004 m. bendra socialin÷-

                                                 
15 LR ūkio ministerijos LR ūkio ekonomin÷s ir socialin÷s būkl÷s 2004 m. apžvalga - 2005 m. vasaris // 
http://www.ukmin.lt/index.php/lt/Ukioapzvalga/ 
16 Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Lietuvos ekonomikos tyrimas. – Nr. 15. – 2004/2005 m. (2) // 
http://www.lrinka.lt/Projektai/Tyrimas15.phtml  
17 AB bankas Nord/LB Lietuva analitikų grup÷. Lietuvos ekonomikos apžvalga. - Nr.3. - 2005 m. balandžio 
m÷n. // http://www.nordlb.lt/files/LEA_2005_3.pdf   
18SEB Vilniaus bankas. Lietuvos makroekonomikos apžvalga. - Nr.1 (21) - 2005 m. geguž÷. // 
http://www.seb.lt/pdf/lt/lma21.pdf  
19 http://www.std.lt/uploads/1122621929_5_LESR_2005(06).pdf 
20 78 proc. respondentų, mano nuo Lietuvos 2004-2006 m. BPD patvirtinimo nebuvo esminių ekonominių ar 
socialinių pasikeitimų, kurie įtakotų atskirų BPD prioritetų/ priemonių įgyvendinimą. 
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ekonomin÷ situacija Lietuvoje išlaik÷ panašias tendencijas kaip ir 2003 m. Ekonomika, nors 
ne taip sparčiai, augo. Bendrasis vidaus produktas (BVP) per 2004 m., palyginti su 2003 
m., realiai išaugo 6,6 proc. (per 2003 m. – 9,7 proc.). Augimą palaik÷ prekybos barjerų 
išnykimas, pager÷jusios eksporto sąlygos po įstojimo į ES bei vidaus rinkos pl÷tra. Palankiu 
ekonomikai veiksniu tapo bankų išduodamų kreditų atpigimas.  

 
3. Ekonomikos pl÷tra ÷m÷ l÷t÷ti 2004 m. metų viduryje. Tai siejama su aukštomis pasaulin÷mis 

naftos ir degalų kainomis, darbo j÷gos emigracija, kylančiomis darbo užmokesčio 
sąnaudomis, ryškiu „plyno lauko” investicij ų stygiumi.21 Mažesnius augimo tempus taip 
pat įtakoja reformų strategin÷se srityse stoka, did÷jančios šeš÷lin÷s ekonomikos apimtys,  
negausios ir nedid÷jančios tiesiogin÷s užsienio investicijos (toliau tekste - TUI). 22  

 
 

4. TUI srautai į Lietuvą yra maži. 2004 m. jų Lietuvoje užregistruota 2,15 mlrd. Lt, tačiau 
daugiau nei pusę šios sumos sudar÷ reinvesticijos. Nors itin geri pastarųjų metų šalies 
makroekonominiai rodikliai ir integracija į ES labai padidino Lietuvos reitingą tarp galimų 
užsienio investuotojų, TUI 2004 metais būta mažiau nei bet kuriais metais nuo 1997 m. 
(išskyrus šiuo požiūriu itin nes÷kmingus 2003 m.)23 Kadangi per metus kelis kartus išaugo 
šalies bendrovių investicijos užsienyje24, grynasis TUI srautas antrus metus iš eil÷s buvo 
gerokai mažesnis nei iš Lietuvos „iškeliavusios“ užsieniečių pajamos iš ankstesnių 
tiesioginių investicijų. Jei ši tendencija tęsis, ženklus ūkio pl÷tros sul÷t÷jimas taps 
neišvengiamas. ES paramos naudingumo koeficientas yra gerokai žemesnis nei TUI į 
gamybą, kurios be l÷šų “atneša” žinias, produkcijos platinimo tinklus bei modernias 
technologijas. Lietuvos regioniniai skirtumai pagal TUI 2004 m. tapo dar gilesni. „Sostin÷s 
sindromas” buvo itin ryškus: metų pabaigoje Vilniaus apskrityje sukaupta 72,6 proc. visų 
TUI (2003 m. pabaigoje – 59,3 proc.), o mažiausiai jų turinčioje Taurag÷s apskrityje – tik 
0,1 proc.  

 
5. Į šias neigiamas tendencijas būtina atsižvelgti ir ES SF paramą panaudoti kaip priemonę 

didesniems TUI srautams į Lietuvą pritraukti. BPD yra numatyti keli netiesioginiai būdai, 
turintys pagerinti TUI pritraukimą į Lietuvą. Tai pagal BPD 3.2 priemonę „Verslo aplinkos 
gerinimas“ teikiama parama plyno lauko investicijoms ir Lietuvos produktų ir paslaugų 
įvaizdžio gerinimo projektams. Pasteb÷tina, kad vertinamuoju laikotarpiu yra įgyvendinami 
tik du tokie projektai: pagal pramoninių zonų, plyno lauko investicijų skatinimo veiklą yra 
paremtas Klaip÷dos pramoninio parko I-ojo etapo fizin÷s infrastruktūros vystymo projektas, 
pagal įvaizdžio gerinimo veiklą – Lietuvos ekonomin÷s pl÷tros agentūros projektas „Lietuva 
– patraukli Europos verslo partner÷“. Atsižvelgiant į TUI srautų maž÷jimą, Ūkio ministerija 
tur÷tų imtis didesn÷s iniciatyvos ir reikiamų priemonių25, padedančių parengti kokybiškus 
projektus finansuotinus iš atitinkamų 3.2 BPD priemon÷s veiklų. Reikia pasteb÷ti, kad 

                                                 
21 SEB Vilniaus bankas. Lietuvos makroekonomikos apžvalga. - Nr.1 (21) - 2005 m. geguž÷. // 
http://www.seb.lt/pdf/lt/lma21.pdf  
22 Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Lietuvos ekonomikos tyrimas. – Nr. 15. – 2004/2005 m. (2) // 
http://www.lrinka.lt/Projektai/Tyrimas15.phtml  
23 T.y. tik 1,01 mlrd. Lt. 
24 2004 m. šios investicijos sudar÷ 731 mln. Lt. 
25 Šiame kontekste pamin÷tinas PHARE ESC (ekonomin÷s socialin÷s sanglaudos) 2003 projektas "Parama 
plyno lauko investicijų pl÷trai Lietuvoje", kurio tikslas atrinkti 3 – 4 prioritetinius plyno lauko sklypus ir jiems 
parengti visus reikalingus dokumentus finansavimui ES SF l÷šomis. Tačiau projekto įgyvendinimas yra 
užtrukęs. 
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kitose ES valstyb÷se nar÷se TUI pritraukimui paskatinti yra taikomas ir tiesiogin÷s paramos 
būdas.  Pavyzdžiui, Airijos Gamybos sektoriaus veiksmų programoje 2000-2006 m. yra 
numatyta Tiesioginių užsienio investicijų priemon÷26, kuria Airijoje investuojančioms 
konkurencingoms tarptautin÷ms kompanijoms, vystančioms Airijos nacionalinius ūkio 
pl÷tros tikslus atitinkančią veiklą, teikiama ES SF parama (naudojamos subsidijos 
investicijoms, mokymams, MTTP). Racionalu būtų buvę BPD 3.1 priemon÷je numatyti  
priemones TUI skatinimui. Kadangi vertinamojo laikotarpio pabaigoje yra baigiamos derinti 
paskutinių kvietimų pagal daugelį BPD priemonių gair÷s, atitinkamai keisti BPD priedo 
turinį nerekomenduojama, nes abejotina, ar norimą rezultatą pavyktų pasiekti, baigiantis 
programavimo laikotarpiui. Tačiau rengiant ES SF paramos panaudojimo dokumentus 
sekančiam programavimo laikotarpiui rekomenduojama numatyti TUI pritraukimo r÷mimą. 
Tinkamiausia forma gal÷tų būti pasirinkta konsultuojantis su Lietuvos ekonomin÷s pl÷tros 
agentūra. 

 
6. Kita svarbi tendencija, sustipr÷jusi BPD įgyvendinimo metu maž÷jantis nedarbo lygis.27  

2004 m. bedarbių skaičius buvo mažiausias per 4 metus.28 Pagrindin÷ nedarbo maž÷jimo 
priežastis – darbo j÷gos emigracija į ES valstybes.29 Prognozuojama, kad artimiausiais 
metais emigracijos srautas toliau did÷s. Min÷tos tendencijos BPD buvo numatytos, tačiau jų 
stiprumas nebuvo pakankamai įvertintas. Kita vertus, atliktas l÷šų perskirstymas 2 BPD 
prioriteto viduje adekvačiai atliep÷ šį situacijos pasikeitimą. 2005 m. balandžio 28 d. BPD 
priežiūros komiteto pos÷dyje jau buvo perskirstytos ES ir nacionalinio bendrojo finansavimo 
l÷šos: 2.1. priemonei ,,Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas” skirtas finansavimas buvo 
sumažintas, 50 mln. Lt (14 481 tūkst. eurų) skiriant 2.2. priemonei ,,Darbo j÷gos 
kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ įgyvendinti. 2005 m. 
gruodžio 20 d. BPD priežiūros komitetas papildomai perskirst÷ finansavimą tarp BPD 2.1 
priemonei ir BPD 2.2 priemon÷s, pastarajai skiriant 40 mln. Lt. 

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l geresnio BPD prioritetų suderinamumo su Lietuvos ekonomin÷s 
ir socialin÷s pl÷tros poreikiais pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (1.4 rekomendacija). Pagrindin÷ 
pamoka 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui: rengiant ES SF paramos panaudojimo 
dokumentus sekančiam programavimo laikotarpiui numatyti paramą TUI pritraukimo 
skatinimui. 
 

4.1.2. BPD atitikimas pareišk÷jų poreikiams 
 
Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD prioritetai, priemon÷s, remiamos veiklos sritys pakankamai gerai 
atitinka potencialių pareišk÷jų poreikius. Pagal daugumą BPD priemonių yra užtikrinta gana 
didel÷ paraiškų konkurencija atrankos proceso metu, tačiau atskirais atvejais pastebimas 
pareišk÷jų poreikių ir numatyto finansavimo neįvertinimas (kai projektų paklausa kelis kartus 
viršija numatytą finansavimą) arba pervertinimas (kai gauta per mažai paraiškų efektyviai 
konkurencijai užtikrinti).  
 

                                                 
26 Productive sector operational programme 2000–2006. -  Department of Enterprise, Trade and Employment of 
Ireland, December 2000 (http://www.csfinfo.com/docs/operational_prog/productive_sector.pdf)  
27 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 
28  2004 m. bedarbių buvo 184 tūkst. (o 2001 m. – 284 tūkst.,  t.y. 100 tūkst. daugiau.) 
29 Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2004 m. migracijos saldo rodiklis sudar÷ -9612*. 
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1. Siekiant įvertinti BPD prioritetų/priemonių atitikimą pareišk÷jų poreikiams buvo atlikta 
paramos gav÷jų apklausa. Remiantis apklausos duomenimis, 85 proc. apklaustų ES SF 
paramos gav÷jų laikosi nuomon÷s, kad Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD prioritetai, priemon÷s 
ir remiamos veiklos sritys atitinka potencialių pareišk÷jų poreikius. 15 proc. respondentų 
mano, kad šiuos poreikius Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD atitinka iš dalies.30 Dauguma 
pastarųjų respondentų nurod÷, kad nors BPD prioritetai ir priemon÷s yra tinkamos, 
remiamos veiklų sritys ir tinkamų pareišk÷jų per siauras įvardinimas riboja galimybes 
pasinaudoti ES SF parama. Šiame kontekste paramos gav÷jai išskyr÷ BPD 1.3 priemon÷s 
„Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ per siaurą remiamų veiklos sričių 
apibr÷žimą bei 3.4 priemon÷s „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ per siaurą galimų 
pareišk÷jų įvardinimą.  

 
2. Taip pat būtina pamin÷ti, kad BPD programavimo laikotarpiu buvo nustatyti per siauri kai 

kurių BPD priemonių uždaviniai. Pavyzdžiui, siekiant BPD 1.3 priemon÷s  „Aplinkos 
kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ tikslo – mažinti vandens, oro ir dirvos 
užterštumą ir jo potencialią gr÷smę Lietuvos regionams – būtų buvę racionalu pagal šią 
priemonę taikyti valstyb÷s pagalbą ir finansuoti viešojo intereso paslaugas teikiančių įmonių 
(energijos tiekimo, šilumos tinklų ir pan.) projektus, skirtus ES direktyvų aplinkos apsaugos 
srityje įgyvendinimui. 

 
3. Svarbu pažym÷ti, kad atsižvelgiant į ES SF paramos koncentravimo principą, įtvirtintą 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1260/1999, finansavimo prioritetai turi būti aiškiai nustatyti ir 
ES SF l÷šos turi būti koncentruotos konkrečių problemų sprendimui, tod÷l svarstyti, ar BPD 
priede/ gair÷se yra nustatytas per siauras veiklų ar pareišk÷jų apibr÷žimas, galima tik tų BPD 
priemonių atveju, pagal kurias per vertinamąjį laikotarpį nebuvo pateiktas pakankamas 
paraiškų kiekis efektyviai projektų atrankos konkurencijai sudaryti. 

 
4. Analizuojant gautų paraiškų skaičių pagal atskiras BPD priemones, galima pasteb÷ti, kad 

pareišk÷jų aktyvumas skiriasi priklausomai nuo BPD priemon÷s, taip pat dažnai skiriasi 
pateiktų paraiškų skaičius pačioje BPD priemon÷je tarp atskirų veiklų. Vertinamuoju 
laikotarpiu pareišk÷jų aktyvumas buvo menkas pagal BPD 1.2 priemon÷s remtiną veiklą 
„Vietini ų ir atsinaujinančių šaltinių naudojimas energijos gamybai“, 1.3 priemonę „Aplinkos 
kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“, 3.1 priemon÷s MTTP veiklą bei 3.2. 
priemon÷s „Verslo aplinkos gerinimas“ veiklas. Menko aktyvumo priežastimis kai kuriais 
atvejais galima laikyti nepakankamai gerai sumodeliuotas gaires. Pavyzdžiui, tik trys 
paraiškos buvo gautos pagal BPD 1.2 priemon÷s remtiną veiklą „Vietinių ir atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas energijos gamybai“, kuriai iš viso buvo planuota skirti 46 proc. viso 
priemon÷s finansavimo - t.y. 130 mln. Lt. BPD priede buvo numatyta pagal šią veiklų grupę 
ES SF paramą teikti geoterminių, vandens, v÷jo ir saul÷s energijos bei biomas÷s šaltinių ir 
komunalinių atliekų naudojimui. Tuo tarpu gair÷se pareišk÷jams prioritetai buvo išd÷styti 
taip, kad skatintų tik biomas÷s šaltinių ir komunalinių atliekų naudojimą energijos gamybai 
bei LRV ar jos įgaliotos institucijos tvarka neremiamų atsinaujinančių energijos išteklių 
įrenginių gaminamą energiją. 

 

                                                 
30 Iš dalies pakankamai didelis procentas teigiamų atsakymų gali būti susijęs su tuo, jog apklausti tik paramą 
gavę pareišk÷jai. Kita vertus, pareišk÷jai, negavę paramos, iš principo tur÷tų būti linkę vertinti BPD tinkamumą 
neigiamai.  
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5. Kita vertus, vertinant pradinius BPD priemonių įgyvendinimo duomenis, akivaizdu, jog 
nebuvo realistiškai įvertinti pareišk÷jų poreikiai 1.2. priemon÷s veiklų grup÷je „Energijos 
vartojimo efektyvumo didinimas visuomeniniame sektoriuje“ bei pareišk÷jų pagal 3.1 
priemon÷s “Tiesiogin÷ parama verslui“ potencialas. Pastarosios BPD priemon÷s atveju 
vert÷tų pasteb÷ti, kad numatytos ES SF paramos l÷šos yra pakankamai mažos tokių plačių 
pareišk÷jų ir remiamų veiklų apimčiai kaip nustatyta pagal BPD 3.1 priemonę, ką patvirtina 
pateiktų paraiškų prašomos paramos suma, daugiau nei keturis kartus viršijanti numatytą 
finansavimą.31 Priemon÷s l÷šų planavimo prioritetai ir skyrimas tur÷jo būti 
koncentruotesni.32 Didelis paramos intensyvumas (ypač paramos didel÷ms įmon÷ms atveju), 
tik÷tina, papildomai skatino pareišk÷jų aktyvumą . 

 
6. Remiantis vertinimo metu atliktos SF administruojančių institucijų darbuotojų apklausos 

duomenimis, pirmųjų BPD įgyvendinimo metu praktika rodo, kad BPD labiau atitiktų 
pareišk÷jų poreikius, jei būtų padaryti atitinkami finansinių paskirstymų pakeitimai tarp šių 
Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD priemonių33: 

 
• 73 proc. respondentų nurod÷, kad reikia atlikti perskirstymus BPD 1.2 priemon÷je 

daugiau l÷šų skiriant energijos vartojimo efektyvumo didinimui visuomeniname 
sektoriuje (18 proc. mano, kad reikalingas perskirstymas kitų BPD priemonių sąskaita, 
55 proc. – tarp priemon÷s veiklų). 

• 59 proc. respondentų nuomone, reikia padidinti BPD 2.5 priemonei numatytus 
finansinius išteklius kitų BPD priemonių sąskaita. 

• 60 proc. respondentų mano, kad reikalingi finansinių išteklių perskirstymai BPD 3.3 
priemon÷je „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ (40 proc. 
mano, kad šiai BPD priemonei reik÷tų skirti didesnį finansavimą, perskirstant l÷šas kitų 
priemonių sąskaita, 20 proc. - tarp priemon÷s veiklų). Atkreiptinas d÷mesys, kad 2005 
m. gruodžio 20 d. BPD priežiūros komitete jau nuspręsta patikslinti BPD 3.3 priemon÷s  
l÷šų pasiskirstymą tarp investicijų sričių kodų – perkeliant 8,5 mln. lt l÷šų iš investicijų 
sričių kodo 323 (piliečiams skirtos paslaugos ir programos (sveikatos, administravimo, 
švietimo)) į investicijų sričių kodą 321 (pagrindin÷ infrastruktūra). 

 
7. Viena pagrindinių nepakankamo BPD atitikimo pareišk÷jų poreikiams priežastis - gana 

paviršutiniškas socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas į konkrečių BPD priemonių 
planavimą ir įgyvendinimo procesą. Pavyzdžiui, planuojant BPD tik 12 proc. visų 1.2 
priemon÷s l÷šų (34 mln. Lt) buvo skirta veiklų grupei „Energijos tiekimo tinklai“. 
Finansavimo dydis neatrodo adekvatus atsižvelgiant į vieną iš šios priemon÷s uždavinių - 

                                                 
31 Lyginant pagal BPD 3.1 priemonę pateiktų paraiškų prašomos paramos ir maksimalios l÷šų sumos, d÷l 
kurios asignavimų valdytojai turi teisę prisiimti įsipareigojimus, sudarydami sutartis d÷l projektų, kurių 
paraiškos buvo gautos pagal tęstinius kvietimus teikti paraiškas (Žin., 2004, Nr. 19-599, Nr. 93-3421), iki 
paraiškų pri÷mimo sustabdymo (pagal 2005 m. geguž÷s 23 d. LR Vyriausyb÷s nutarimą Nr. Nr. 574) santykį. 
32 Remiantis SFMIS duomenimis pagal BPD 3.1 priemonę daugiausiai paraiškų (272) gauta d÷l įmonių 
modernizavimo projektų, tuo tarpu pagal 3.1.4 veiklų grupę d÷l klasterių skatinimo paraiškų iš viso nebuvo 
pateikta. Pagal 3.1.3 (internacionalizacijos skatinimą) ir 3.1.5 (aplinkosaugos priemonių diegimą) buvo gauta 
atitinkamai 14 ir 7 paraiškos iš 413 paraiškų. Taip pat  labai mažai paraiškų (24) buvo gauta pagal 3.1.7 veiklų 
grupę (MTTP). 
33 Pažym÷tina, kad institucijų darbuotojai atsakydami į anketų klausimus nebuvo pakankamai objektyvūs, 
atsakydami į klausimą „ar Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s problemos gal÷tų būti geriau išspręstos, jei būtų 
padaryti atitinkami finansinių paskirstymų pakeitimai tarp skirtingų Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD prioritetų ir 
priemonių“. Atsakydami į klausimą respondentai nurodydavo, kad padidinti išteklius reikia būtent jų institucijos 
administruojamai (-oms) BPD priemonei (-÷ms). 
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atnaujinti ir pl÷toti energijos perdavimo ir paskirstymo tinklus bei pagerinti jų patikimumą -, 
nes šioje srityje infrastruktūrinių objektų modernizavimo kaštai yra labai dideli. Atitinkamai, 
jau BPD įgyvendinimo pradžioje teko atlikti BPD 1.2 priemon÷je finansinių paskirstymų 
perskirstymą: iš investicinio sričių kodo 332 (atsinaujinantys energijos šaltiniai) 43 mln. Lt 
buvo perkelta į investicinių sričių kodą 331 (elektra, dujos, naftos produktai, kietas kuras).  

 
Pagrindin÷ pamoka 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui: siekiant efektyvaus SF 
paramos panaudojimo kitame programavimo laikotarpyje yra ypač svarbu jau nuo pat paramos 
įgyvendinimo planavimo proceso pradžios efektyviai įtraukti socialinius ekonominius 
partnerius.  
 

4.1.3. BPD suderinamumas su ES prioritetais ir paramos mechanizmais 
 
Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD yra suderintas su Lisabonos strategija, Europos užimtumo 
strategija, horizontaliomis ES politikomis, tačiau kai kuriais atvejais trūksta šių strategijų 
operacionalizavimo instrumentų. Taip pat pastebimas poreikis užtikrinti geresnį BPD 
finansavimo suderinamumą su įvairiais ES finansiniais šaltiniais (PHARE, LIFE, TEN 
programomis). 
 
1. Šiame programavimo laikotarpyje Europos Komisija daugiausiai akcentavo programavimo 

dokumentų atitikimą Europos Komisijos gair÷ms d÷l socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros 
prioritetų, tačiau nebuvo reikalaujama detaliai aprašyti atitikimą visoms ES viešosioms 
politikoms, išskyrus atitikimą ES horizontalioms temoms (lygios galimyb÷s, informacin÷ 
visuomen÷, tvari pl÷tra) bei nacionaliniam užimtumo veiksmų planui, suderintam su 
Europos užimtumo strategija34. Lisabonos ir kitų ES strategijų suderinamumas su 
nacionaliniais ES SF paramos programų dokumentais labiau akcentuojamas naujame 
programavimo laikotarpyje. Visgi „gera praktika“ yra laikoma ir dabartinio laikotarpio 
programų suderinamumas 35.  

 
2. Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD buvo parengtas jau patvirtinus Lisabonos strategiją, tod÷l 

priešingai nei senųjų ES valstybių narių programavimo dokumentuose, jo prioritetuose 
matyti aiški sąsaja su šia strategija. Tiesioginiu Lisabonos strategijos atspindžiu BPD galima 
laikyti 3.3 priemonę “Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“, 2.5 
priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ ir 
3.1 priemon÷s „Tiesiogin÷ parama verslui“ vieną iš remiamų veiklų – “Moksliniai tyrimai ir 
technologin÷ pl÷tra (MTTP)”. Tačiau nepakankamas projektų srautas per pirmuosius 
kvietimus teikti paraiškas pagal 2.5 priemonę ir pagal 3.1 priemon÷s MTTP veiklą36 rodo, 
kad reikia skirti ypatingą d÷mesį kritinei Lisabonos strategijos refleksijai ir jos realizavimu 
tokiomis priemon÷mis, kurios adekvačiai atlieptų Lietuvos vidinius poreikius ir galimybes. 
Kita vertus, deklaravus ES paramos panaudojimo Lietuvoje prioritetų susiejimą su ES 
strategijomis, rekomenduojama ne formaliai suderinti (pateikiant BPD priemonių 
aprašymuose nuorodas į ES strategijas), o numatyti šių prioritetų operacionalizavimo 

                                                 
34 Viešosios politikos ir vadybos institutas. 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio 
vertinimas, 2004 m. – P.21. 
35 Regional Policy DG, The mid-term evaluation in Objective 1 and 2 regions – Growing evaluation capacity, 
Nowember 2004. 
36 Pagal BPD 3.1 priemon÷s MTTP veiklą buvo gautos 24 paraiškos, o pagal  2.5 priemonę – 62 paraiškos. 
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priemones. Pavyzdžiui, viena iš l÷to BPD 2.5 ir 3.1 priemon÷s MTTP veiklos įgyvendinimo 
priežasčių laikoma nacionalin÷s inovacijų skatinimo strategijos nebuvimas.  

 
3.  Pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais buvo pastebimas nepakankamas BPD intervencinių 

sričių koordinavimas su kitais ES paramos mechanizmais bei programomis, valdomomis ne 
Lietuvos, o tiesiogiai ES institucijų (žr. atvejo aprašymą lentel÷je). 

 
Atliktos apklausos ir interviu metu daugelis respondentų (paramos gav÷jai, socialiniai 
partneriai) kaip vieną iš pagrindinių BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo problemų 
nurod÷ tai, kad stokojama suderinamumo ir koordinacijos tarp struktūrinių fondų, 
nacionalinių programų bei ES programų švietimo ir mokslo srityje (pvz. ES 6-osios 
bendrosios mokslo tyrimų, technologijų pl÷tros ir demonstravimo veiklos programos, 
FP6).  

Reikia pasteb÷ti, kad BPD įgyvendinimo eigoje jau matomos pastangos šiuos 
trūkumus ištaisyti. Geresnio koordinavimo siekis atsispindi 2005 balandžio 28 d. 
BPD priežiūros komiteto pos÷džio sprendime papildyti 1.5 ir 2.5 priemonių 
specifinius projektų atrankos kriterijus bei skirti papildomus balus Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijoms, dalyvaujančioms FP6 programose ir teikiančioms ESF 
projektus, kurie tematiškai susieti ir padidina min÷tų institucijų galimybes dalyvauti 
FP6 programose. Kriterijus taip pat susietas ir su kitomis ES mokslo programomis 
(pvz. COST programa). 

 
4. BPD strategijoje buvo aiškiai numatytas transporto ir aplinkos apsaugos projektų Lietuvoje 

finansavimo koordinavimas iš Sanglaudos fondo ir ERPF l÷šų, atitinkamai įgyvendinant BPD 
1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas” ir 1.3 
priemonę “Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“. Taip pat numatytas BPD 
2.3 „Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ integracija“ veiklų papildomumas iš EQUAL 
iniciatyvos.  

 
5. Kai kuriais atvejais BPD įgyvendinamoms priemon÷ms trūksta koordinacijos su ES paramos 

mechanizmais transporto, energetikos, aplinkosaugos bei mokslo srityse. Pagal ES reglamentus 
projekto finansavime ES SF l÷šos neturi persidengti su parama, skirta iš kitų ES finansavimo 
šaltinių. Tačiau BPD įgyvendinimo atveju geresnis suderinamumas su įvairiais ES finansiniais 
šaltiniais (pavyzdžiui, PHARE, LIFE, TEN), tur÷tų būti užtikrintas tuomet, jei projekto 
dokumentacijai ar vienam iš projekto etapų jau buvo skirta ES finansin÷ parama. Tokio projekto 
(id÷jos) svarba jau buvo pripažinta ir buvo skirtos pirmin÷s viešos investicijos projekto 
vystymui, tod÷l vertinant paraišką d÷l tokio projekto įgyvendinimo naudos ir kokyb÷s tur÷tų 
būti skiriama papildomai balų. 
 
Konkrečios rekomendacijos d÷l geresnio BPD prioritetų suderinamumo su Lietuvos ekonomin÷s 
ir socialin÷s pl÷tros poreikiais pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (1.5 rekomendacija). 
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4.1.4. BPD intervencinių sričių suderinamumas su nacionaliniais prioritetais ir 
paramos šaltiniais  

 
Formaliai nacionalinių prioritetų įgyvendinimas yra akcentuojamas visose Lietuvos 2004 – 2006 
m. BPD priemon÷se. Jose yra atspind÷ti Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos, Ilgalaik÷s ūkio 
pl÷tros strategijos bei kitų sektorinių strategijų tikslai. Tačiau BPD įgyvendinime pastebima 
nepakankama nacionalinių strategijų refleksija tiek BPD priemonių lygmenyje, tiek vertinant 
finansuojamus projektus. Taip pat nepakankamai užtikrintas BPD numatytų intervencinių sričių 
suderinamumas su nacionaliniais paramos šaltiniais. 

 
1. Atliekant vertinimą buvo pasteb÷ta, kad kai kurioms BPD priemon÷ms skirtas finansavimas 

nesutampa su Lietuvos nacionalin÷se strategijose deklaruotais siekiais (žr. atvejo aprašymą 
lentel÷je). 

 
2004-2006 m. laikotarpiu 2.5 „Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje“ priemon÷s įgyvendinimui numatyta skirti 120,665 mln. 
Lt. arba 2,9 proc. viso BPD finansavimo, o 3.1 priemon÷s „Tiesiogin÷ parama 
verslui“ MTTP veiklai – atininkamai 53,4 mln. Lt, arba 1,3 proc. nuo viso BPD 
finansavimo. Tai neatitinka Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros iki 2015 metų 
ilgalaik÷je strategijoje numatyto strateginio uždavinio - pasiekti, kad per 
artimiausius 10-15 metų mokslo ir technologijų pl÷trai būtų teikiama išskirtin÷ 
reikšm÷ pl÷tojant šalies ekonomiką, kad šalies visuomen÷ gautų kuo didesnę naudą 
iš mokslinių tyrimų ir inovacin÷s veiklos ir kad riboti tos srities ištekliai būtų 
panaudoti optimaliai.  

  
 

2. Nors BPD priede yra numatytas reikalavimas visiems projektams atitikti Lietuvos 
nacionalinei ūkio politikai, tačiau toks formalus suderinamumas neimplikuoja paramos 
skyrimo tiems projektams, kurie geriausiai atitinka ir labiausiai prisideda prie Lietuvos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimo. Tod÷l BPD įgyvendinime pasigendama strategiškesnio, 
labiau į Lietuvos nacionalinius prioritetus orientuoto ES paramos skyrimo. (Apie šią 
problemą plačiau žr. Ataskaitos 4.2.2. skyriuje.)  

 
3. Siekiant strategiškesnio ES SF paramos panaudojimo būtina atsižvelgti ir adaptuoti BPD 

priedą su nacionalinių strategijų pasikeitimais ar patvirtintais įgyvendinimo mechanizmais. 
Vienas svarbiausias iš tokių pokyčių nuo BPD įgyvendino pradžios yra Lietuvos regionin÷s 
politikos iki 2013 metų strategijos patvirtinimas37. Šioje strategijoje yra įvardinti 5 
regioniniai augimo centrai – Alytaus miesto savivaldyb÷, Marijampol÷s savivaldyb÷, 
Taurag÷s rajono savivaldyb÷, Telšių rajono savivaldyb÷ ir Utenos rajono savivaldyb÷, - 
kuriais siekiama sumažinti užimtumo ir pajamų lygio diferenciaciją Lietuvoje ir, atitinkamai 
per šių centrų pl÷trą, padidinti teritoriškai artimų (50-70 km spinduliu esančių) probleminių 
teritorijų gyventojų užimtumo ir pajamų lygį. Regioniniai augimo centrai yra priemon÷s, 
kuriomis siekiama tolygesn÷s regionin÷s pl÷tros Lietuvoje. Atsižvelgiant į Lietuvos 
regionin÷s politikos įgyvendino pokyčius ir BPD horizontalųjį principą – skatinti tolygią 
regionų pl÷trą, - BPD priede atitinkamai tur÷tų būti patikslinti bendrieji prioritetiniai 
projektų atrankos kriterijai (plačiau žr. Ataskaitos 4.2.1 skyriuje).  

                                                 
37 LR Vyriausyb÷s 2005 m. geguž÷s 23 d. nutarimas Nr. 575 „D÷l Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų 
strategijos“ (Žin., 2005, Nr. 66-2370) . 
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4. Taip pat n÷ra pilnai užtikrintas BPD numatytų intervencinių sričių suderinamumas su 

nacionaliniais paramos šaltiniais: (1) įgyvendinant papildomumo principą nepavyko įtraukti 
visų planuotų savivaldybių biudžetų l÷šų; (2) kyla valstyb÷s pagalbos schemų taikymo 
problemų. Pavyzdžiui, valstyb÷s pagalbos registro nuostatai LRV nutarimu buvo patvirtinti 
tik 2005 m. sausį38, o funkcionavimas buvo numatytas nuo 2005 m. spalio 1 d.. Kadangi 
nereikšminga valstyb÷s pagalba nebuvo registruojama, galimyb÷s patikrinti, ar ūkio subjektas 
n÷ra viršijęs de minimis pagalbos ribos per pastaruosius tris metus (kaip tą nustato ES 
paramos teikimo sąlygos) pagal kai kurias BPD priemones – ribotos.  

 
5. Pasteb÷tina, kad kai kurių BPD priede finansuojamų priemonių remiamos veiklos 

persidengia su nacionalin÷mis paramos schemomis, taikomomis verslo subjektams ar 
viešosioms įstaigoms, teikiančioms viešąsias paslaugas verslo subjektams. Pavyzdžiui, pagal 
BPD 3.1 priemon÷s veiklų grupę „Aplinkos apsaugos priemon÷s įmon÷se“ bei BPD 1.2 
priemon÷s veiklų grupę “Vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas energijos 
gamybai“ teikiama ES SF parama iš dalies dubliuojasi su Lietuvos aplinkos apsaugos 
investicijų fondo skiriama parama projektams, susijusiems su gamybinių nuotekų ir 
paviršinių nuotekų valymu, išmetamų į atmosferą teršalų valymu, atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimu ir pavojingų atliekų tvarkymu. Taip pat pagal BPD 1.2 priemonę 
remiama veikla, skatinanti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, yra iš dalies 
skatinama Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s garantuojant supirkimo kainą. 

 
6. Tuo tarpu kai kurios BPD 3.2 priemon÷s remtinos veiklos dubliuoja Ūkio ministerijos 

administruojamas specialiąsias programas. Pavyzdžiui, veiklų grup÷ „SVV paramos sistema“ 
remia tas pačias veiklas kaip ir Smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tros ir skatinimo programa, 
veiklų grup÷ „Inovacijų paramos sistema“ iš dalies dubliuoja Pramon÷s konkurencingumo 
didinimo programą. Šias nacionalines paramos programas ir paramą, teikiamą pagal BPD, 
rekomenduojama atskirti pagal mažiausio leistino paramos dydžio kriterijų. Iš nacionalinių 
programų projektams skiriama parama dažniausiai neviršija 350 000 Lt, be to, ir paramos 
teikimo sąlygos žymiai paprastesn÷s. Tod÷l atitinkamai gair÷se pareišk÷jams tur÷tų būti 
padidintas mažiausias leistinas paramos dydis. 

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l geresnio BPD intervencinių sričių suderinamumo su 
nacionaliniais prioritetais pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (1.6 rekomendacija). 
 

4.1.5. BPD prioritetų ir priemonių tarpusavio suderinamumas bei koordinavimas 
 
Nors Lietuvos 2004-2006 m. BPD yra viena programa, kuriai įgyvendinti paskirta viena 
vadovaujančioji institucija, tačiau programa yra sudaryta ir įgyvendinama sektoriniu principu. 
Vidin÷ programos logika pakankamai nuosekli, BPD prioritetai struktūruoti, tačiau priemonių 
tarpusavio suderinamumas ir koordinavimas atskiruose prioritetuose bei tarp prioritetų yra 
nepakankamas. D÷l šio koordinavimo trūkumo negali būti finansuojami kompleksiniai 
projektai, n÷ra užtikinamas ES SF paramos panaudojimo sinerginis efektas.  
 

                                                 
38 2005 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr.35 “D÷l Suteiktos valstyb÷s pagalbos 
registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo”, (Žin., 2005, Nr. 9-282). 
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1. Pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais konkrečių priemonių užtikrinant sąsajas tarp BPD 
priemonių imtasi tik d÷l 1.5 priemon÷s „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ ir 2.4 “Mokymosi 
visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas“ bei 2.5 „Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ priemonių atžvilgiu. 2004 m. rugs÷jo 15 d. BPD 
priežiūros komiteto pos÷džio metu papildyti BPD 1.5 priemon÷s specifiniai projektų 
atrankos kriterijai, nustatant reikalavimą, kad teikiamas šiai priemonei projektas tur÷tų 
sąsają su ESF projektais (t.y. vertinama, kaip BPD 1.5 priemon÷s projektas siejamas su BPD 
2.4 ir 2.5 priemonių projektais). Taip pat reik÷tų pamin÷ti BPD 3.3 priemonę „Informacinių 
technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“, kurios vienas iš atrankos kriterijų pirmenybę 
teikia projektams, kuriems įgyvendinti numatoma efektyviai panaudoti abiejų fondų - ERPF 
ir ESF paramą. Šiuo atveju pareišk÷jai skatinami rengti atskirus projektus (jeigu to 
reikalauja jų vykdomas infrastruktūrinis projektas) elektroninių geb÷jimų pl÷trai. 

 
2. Remiantis SF administruojančių institucijų darbuotojų nuomone, koordinavimo ypač trūksta 

tarp šių BPD priemonių:  
 

• 1.3 “Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ (pagal “Saugomų ir 
nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas” veiklos grupę) ir 3.4 priemon÷s “Viešoji 
turizmo infrastruktūra ir paslaugos“;  

• 2.2 priemon÷s “Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas“ ir 3.1 priemon÷s “Tiesiogin÷ parama verslui“; 

• 3.2. priemon÷s “Verslo aplinkos gerinimas“ (ypač veiklų grupių „Mokslo ir technologijų 
parkai, technologiniai centrai“, „Pramonin÷s zonos, „plyno lauko“ investicijų 
skatinimai“) ir 3.1 priemon÷s “Tiesiogin÷ parama verslui“. 

 
3. Koordinavimas tarp įvardintų BPD priemonių gal÷tų būti sustiprintas įvedant integruotų 

projektų statusą BPD priede. Integruoti projektai čia yra apibr÷žiami kaip tarpusavyje susiję  
atskiri projektai, kuriems finansuoti rengiamos atskiros paraiškos, pagal skirtingas BPD 
priemones. Akivaizdus yra tokių integruotų projektų skatinimo poreikis pagal aukščiau 
įvardintų BPD priemonių specifiką, tokiu būdu siekiant ES SF paramą panaudoti kuo 
efektyviau ir koncentruočiau. Specifiniuose atrankos kriterijuose ir gair÷se pareišk÷jams 
pagal įvardintas BPD priemones galima būtų numatyti papildomų balų skyrimą, skatinant 
integralius projektus, remiamus tiek iš ERPF pagal atskiras BPD priemones, tiek iš ERPF ir 
ESF. Pasteb÷tina, kad integruoto požiūrio skatinimas yra numatytas Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1260/1999 (33) papunktyje. Tokia praktika taikoma ir kitose ES valstyb÷se nar÷se, 
siekiant per didesnį koordinavimą užtikrinti strategiškesnį ES SF paramos panaudojimą39. 
Pavyzdžiui, Italijoje strategiškesnio ES SF paramos panaudojimo šiuo programavimo 
laikotarpiu siekiama keliais instrumentais: (a) integruotais projektais, (b) integruotomis 
teritorin÷mis programomis, pagal kurias remiami tematiškai ar geografiškai integruotų 
projektų paketai.  

 
4. Taip pat reikia pažym÷ti, kad viena iš kliūčių BPD priemonių nuoseklumui ir projektų 

integralumui užtikrinti – nepakankama atsakingų institucijų tarpusavio komunikacija, 
koordinacija BPD įgyvendino procese. Tam tikrą priemonių tarpusavio papildomumą tur÷tų 
užtikrinti projektų atrankos komitetai, kuriuose dalyvauja atstovai iš skirtingų institucijų, 

                                                 
39 Taylor S., Bachtler J, Rooney M.L. Implementing the New Generation of Programmes: Project 
Development, Appraisal and Selection. – European Policies Research Centre, September 2000. – P.47. 
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tačiau siekti suderinamumo šiame etape jau yra v÷lu ir veiksminga tik projekto atmetimo 
atveju. Gera praktika reik÷tų įvardinti bendru LR socialin÷s apsaugos ir darbo ministro bei 
LR švietimo ir mokslo ministro 2003 11 17 d. įsakymu (Nr. A1-175/ISAK-1614) sudarytą 
Europos socialinio fondo koordinacinį komitetą, siekiant užtikrinti BPD 1.5 priemon÷s bei 
antrojo prioriteto priemonių veiksmingą įgyvendinimą, priežiūrą, s÷kmingą Europos 
socialinio fondo l÷šų planavimą bei pagrindinių institucijų, susijusių su ES struktūrin÷s 
politikos žmogiškųjų išteklių pl÷tra, veiklos koordinavimą. 

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l geresnio BPD prioritetų ir priemonių koordinavimo pateikiamos 9 
Ataskaitos dalyje (1.2 rekomendacija). Pagrindin÷ pamoka 2007-2013 m. programavimo 
laikotarpiui : kuriant ES SF paramos administravimo sistemą sekančio laikotarpio ES paramai 
administruoti Lietuvoje, sukurti koordinacinius atskirų veiksmų programų / jų priemonių 
mechanizmus (komitetus/ darbo grupes).  

 

4.1.6. Gairių pareišk÷jams atitikimas BPD ir jo priedui 
 
Vertinamuoju laikotarpiu gairių pareišk÷jams atitikimas BPD ir jo priedui nebuvo pakankamai 
užtikrintas, tačiau pastebima teigiama tendencija - antrojo kvietimo gair÷s pareišk÷jams yra 
parengtos kokybiškiau, kartu užtikrinant ir atitikimą BPD priedui.   
 
 

1. Analizuojant BPD priemonių gaires pareišk÷jams galima pasteb÷ti, kad 2004 m. kvietimų 
pagal įvairias BPD priemones dokumentuose (gair÷se pareišk÷jams) buvo daug netikslumų 
(neatitikimų) lyginant su BPD priede pateiktais priemonių aprašymais. Be to, gair÷se 
pareišk÷jams pateikta informacija buvo nepakankama ir netiksli, ypač remiamų veiklos sričių, 
tikslinių grupių, vertinimo kriterijų bei vertinimo tvarkos aprašymuose. Gair÷s pareišk÷jams 
buvo tikslinamos paraiškų teikimo metu40 (žr. atvejo aprašymus lentel÷je). 

 
Šio vertinimo metu atlikus BPD 1.3, 2.5 ir 3.1 priemonių atvejo studijas buvo 
pasteb÷ta, kad, pavyzdžiui, 2004 m. kvietimo teikti paraiškas pagal BPD 2.5 
priemonę gair÷se pareišk÷jams nurodyti bendrieji projektų atrankos kriterijai 
neatitiko BPD priede nustatytų bendrųjų projektų atrankos kriterijų. Taip pat 
gair÷se pareišk÷jams nebuvo nurodyti bendrieji prioritetiniai projektų atrankos 
kriterijai, kurie yra įvardinti BPD priede ir taikomi visoms priemon÷ms. Šiose 
gair÷se nurodyti projektų atrankos kriterijai nebuvo įvardinti kaip specifiniai ir 
neatitiko BPD 2.5 priemon÷s aprašyme pateiktų specifinių projektų atrankos 
kriterijų (tik 2 iš pateiktų vertinimo kriterijų atitiko BPD priede numatytus šios 
priemon÷s specifinius projektų atrankos kriterijus). Reikia pažym÷ti, kad aukščiau 
pamin÷ti neatitikimai buvo ištaisyti 2005 m. kvietimų teikti paraiškas 
dokumentacijoje ir gair÷se pareišk÷jams pateikta informacija (priemon÷s tikslai, 
uždaviniai, remiamos veiklos sritys, tikslin÷s grup÷s, vertinimo kriterijai) atitiko 
BPD ir BPD priedą.  
 
Analizuojant BDP 1.3 priemon÷s 2004 m. gaires pareišk÷jams taip pat galima 
pasteb÷ti informacijos trūkumus, neatitikimus ir netikslumus lyginant su BPD ir 
BPD priede pateiktu priemon÷s aprašymu. Visų pirma, gair÷se pareišk÷jams 

                                                 
40 Pavyzdžiui buvo patikslintos Gair÷s pareišk÷jams pagal 1.2, 1.5, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4 BPD priemones. 
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nebuvo nurodyti priemon÷s uždaviniai, taip pat nenurodyti bendrieji ir bendrieji 
prioritetiniai projektų atrankos kriterijai, kurie pateikti BPD priede. Taip pat tarp 
tinkamumo kriterijų, numatytų 2004 m. gair÷se pareišk÷jams, yra įvardintas ir 
projektų techninio, ekonominio ir finansinio vertinimo kriterijus t.y. “projektai turi 
aiškius, pasiekiamus ir patikrinamus tikslus bei pamatuojamus rezultatus”. Gair÷se 
nebuvo nurodyti visi BPD priede priemon÷s aprašyme pateikti specifiniai projektų 
atrankos kriterijai (pvz., kad pirmenyb÷ bus teikiama projektams, diegiantiems 
modernias technologijas, išsaugantiems biologinę įvairovę, diegiantiems taršą 
mažinančią aplinkosaugos infrastruktūrą, gerinantiems aplinkosaugos monitoringą, 
kontrolę bei prevenciją). Taip pat gair÷se pareišk÷jams tarp specifinių projektų 
atrankos kriterijų buvo įvardintas projektų teigiamas poveikis regionų išvystymo 
skirtumų mažinimui, kuris yra bendrasis prioritetinis kriterijus, numatytas BPD 
priede ir taikomas visoms BPD priemon÷ms. 
 
Analizuojant BPD 3.1 priemon÷s gairių pareišk÷jams atitikimą BPD priedui 
pamin÷tina tai, kad  Mokslinių tyrimų ir pl÷tros veiklos gair÷se nebuvo įvardintas ir 
taikytas bendrasis atrankos kriterijus, susijęs su poveikiu regioninei pl÷trai. Kitas 
neatitikimo aspektas susijęs su moterų verslininkių skatinimu. BPD priede 
nustatyta, jog vienas iš 3.1 priemon÷s tikslų – subalansuoti lygias galimybes versle, 
o „siekiant paskatinti moterų verslumą, projektų vertinimo metu bus skiriami 
papildomi balai moterų verslininkių projektams“. Tačiau paskelbus kvietimus tokie 
balai Verslumo, verslo ir investicijų pl÷tros skatinimo gair÷se pareišk÷jams nebuvo 
numatyti. 
 

 
 

Konkrečios rekomendacijos d÷l priemonių geresniam gairių pareišk÷jams atitikimui BPD ir jo 
priedo užtikrinimo pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (1.7 rekomendacija). 
  

4.2.  Atrankos kriterij ų tinkamumo įvertinimas 
 
Projektai Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinti yra atrenkami pagal bendruosius ir 
specifinius atrankos kriterijus. Bendrieji projektų atrankos kriterijai, kurie taikomi visiems pagal 
BPD finansuojamiems projektams, yra nustatyti BPD priede. Specifiniai atrankos kriterijai taip 
pat yra įvardinti BPD priede, tačiau tarpinių institucijų parengtose ir su vadovaujančia institucija 
suderintose gair÷se pareišk÷jams šie specifiniai atrankos kriterijai yra tikslinami, nustatant 
konkrečių remiamų veiklų tikslus ir prioritetus. Toliau šiame skyriuje atskirai įvertinamas 
bendrųjų ir specialiųjų projektų atrankos kriterijų taikymas, įgyvendinant BPD.  
 

4.2.1. Bendrųjų projektų atrankos kriterijų taikymas 
 

Lietuvos 2004-2006 m. BPD priede projektams nustatyti bendrieji tinkamumo ir prioritetiniai 
kriterijai ES SF paramai gauti yra pakankami, tačiau bendrieji prioritetiniai ir horizontalaus 
lygio sričių atrankos kriterijai n÷ra tinkamai taikomi įgyvendinant BPD. Ypatingai neigiamai 
vertintinas prioritetinio tolygios regionin÷s pl÷tros skatinimo kriterijaus neefektyvus ir 
nevienodas taikymas teikiant ES SF paramą pagal įvairias BPD priemones. 
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1. BPD įgyvendinimo pradžioje BPD priede buvo nustatyti 7 bendrieji atrankos kriterijai, 

apimantys projekto atitikimą BPD strategijai ir Lietuvos bei ES politikos kryptims, 
suderinamumą su atitinkamo BPD prioriteto ir priemon÷s tikslais, reikalavimus kurti 
prid÷tinę vertę, būti finansiškai tęstiniu ir paramos būtinumą, bei keletą atrankos kriterijų, 
susijusių su prioritetų teikimu. Šie bendrieji atrankos kriterijai buvo tikslinami pirmajame 
BPD priežiūros komiteto pos÷dyje 2004 m. rugs÷jo 15 d., išskiriant juos į dvi grupes: 
tinkamumo ir prioritetinius. Pirmoji bendrųjų atrankos kriterijų grup÷ apibr÷žia visų 
projektų tinkamumą gauti paramą pagal BPD. Antroji bendrųjų atrankos kriterijų grup÷ – 
prioritetiniai kriterijai – nustato, kokiems projektams pagal visas BPD priemones bus 
teikiamas prioritetas juos atrenkant.  

 
2. BPD priede projektams nustatyti bendrieji tinkamumo kriterijai ES SF paramai gauti yra 

pakankami. Detalesn÷s analiz÷s reikalauja bendrieji prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
bei projektų atitikimo horizontalaus lygio sritims interpretavimas.  

 
3. BPD priede nustatyti bendrieji prioritetiniai  atrankos kriterijai n÷ra tinkamai taikomi 
įgyvendinant BPD. Vienas iš esminių BPD priede nustatytų prioritetinių projektų atrankos 
kriterijų yra projekto teigiamas poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui 
(ypatingai problemin÷se teritorijose ir Ignalinos regiono problemoms spręsti). Šio kriterijaus 
taikymas atrenkant BPD projektus yra problematiškas d÷l to, kad iki šiol nepatvirtinta 
Valstybin÷s regionų ekonominio socialinio išsivystymo skirtumų mažinimo programa, 
kurioje ir tur÷tų būti pagal tam tikrus ekonominio-socialinio vystymosi kriterijus nustatytos 
problemin÷s teritorijos. Ši priežastis sąlygojo kriterijaus taikymo nenuoseklumą bei skirtingą 
interpretavimą tarp atskirų tarpinių institucijų (žr. atvejo aprašymus lentel÷je). 

 
Pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais tarpin÷s institucijos bendrąjį tolygios 
regionin÷s pl÷tros skatinimo atrankos kriterijų ir Lietuvos probleminių teritorijų 
nustatymą interpretavo gana skirtingai. Vienos tarpin÷s institucijos papildomus 
balus skyr÷ tik Ignalinos AE probleminei teritorijai41, aiškiai įvardintai BPD 
priede, kitos band÷ aiškiau apibr÷žti ir taikyti probleminių teritorijų statusą.  
Pavyzdžiui: 

(a) Susisiekimo ministerija, remdamasi LR Vyriausyb÷s 2003 m. balandžio 8 d. 
nutarimu Nr. 428 (Žin. 2003, Nr. 35-1483) „D÷l probleminių teritorijų išskyrimo 
kriterijų“ BPD 1.1 priemon÷s gair÷se pareišk÷jams42 buvo nustačiusi detaliausius 
problemin÷s teritorijos išskyrimo kriterijus. Buvo numatyta kaip probleminę 
teritoriją išskirti tą teritoriją, kurioje pagal Statistikos departamento rodiklius: 

• pardavimai vienam gyventojui (litais) mažesni už šalies vidurkį; 
• tiesiogin÷s užsienio ir materialin÷s investicijos vienam  gyventojui (litais) 

yra mažesn÷s už šalies vidurkį; 
• nedarbo lygis (procentais) yra 25 procentais aukštesnis už šalies vidurkį;  
• ekonominio aktyvumo rodiklis – ekonomiškai aktyvių gyventojų ir visų 

                                                 
41 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 287 „D÷l Lietuvos Respublikos Ignalinos 
atomin÷s elektrin÷s regiono sudarymo“ Ignalinos AE regioną sudaro Ignalinos rajono, Zarasų rajono ir Visagino 
miesto savivaldyb÷s. 
42 Gair÷s pareišk÷jams patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 
3-152. 
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15–64 metų teritorijos gyventojų skaičiaus santykis (procentais) – yra 
mažesnis už šalies vidurkį;  

• gyventojų migracija iš problemin÷s teritorijos (procentais) yra didesn÷ už  
šalies vidurkį. 

Tačiau projektų atrankos metu buvo priimtas sprendimas paremti bent po vieną 
projektą iš kiekvienos savivaldyb÷s. Vertinimo metu atliktos paramos gav÷jų 
apklausos duomenimis, šį sprendimą paskirstyti ES SF l÷šas visoms 
savivaldyb÷ms paramos gav÷jai vertina kaip pažeidžiantį principą skirti ES SF 
paramą projektams, labiausiai atitinkantiems BPD bendruosius ir specialiuosius 
priemon÷s atrankos kriterijus. 

(b) Įdomus požiūris buvo pasirinktas Švietimo ir mokslo ministerijos parengtose 
BPD 2.4 priemon÷s gair÷se pareišk÷jams,43 kuriose nurodoma, kad atrankos metu 
bus teikiamas prioritetas projektams, įgyvendinamiems problemin÷se teritorijose, 
kurios „vadovaujantis Lietuvos 2004–2006 m. BPD skyriaus „Regionų 
dimensija“ nuostatomis <...> yra Marijampol÷s, Taurag÷s apskritys, Šalčininkų, 
Skuodo rajonai bei Ignalinos AE zona“ (41.6 Gairių punktas). Įvardintame BPD 
skyriuje šios teritorijos yra minimos tik kaip iliustraciniai netolygaus Lietuvos 
regioninio vystymosi pavyzdžiai.  

(c) Ūkio ministerijos sprendimas44 patvirtinti probleminių teritorijų sąrašą pagal 
bedarbyst÷s kriterijų ir taikyti jį atrenkant projektus pagal Ūkio ministerijos 
administruojamas BPD priemones yra vienas racionaliausių bendrojo tolygios 
regionin÷s pl÷tros skatinimo atrankos kriterijaus problemos sprendimo būdų. 

 
4. Atkreiptinas d÷mesys, kad BPD įgyvendinimo metu buvo patvirtinta Lietuvos regionin÷s 

politikos įgyvendinimo strategija, kurioje numatytas naujas Lietuvos regionin÷s politikos 
įgyvendinimo mechanizmas (regioniniai augimo centrai) tiesiogiai susijęs su BPD 
skatinamu tolygios regionin÷s pl÷tros tikslu. BPD priede atitinkamai išpl÷tus tolygios 
regionin÷s pl÷tros kriterijaus apimtį ir įtraukus prioriteto teikimą projektams, 
įgyvendinamiems regionų augimo centruose, sumaž÷tų bendrojo tolygios regionin÷s pl÷tros 
atrankos kriterijaus variacija tarp skirtingų BPD priemonių ir sustipr÷tų BPD 
suderinamumas su nacionalin÷mis strategijomis (žr. atvejo aprašymą lentel÷je).  

 
 

Antrojo paraiškų kvietimo metu gair÷se pareišk÷jams pagal Socialin÷s apsaugos 
ir darbo ministerijos administruojamas BPD priemones nurodoma, kad keturi (iš 
galimų keturių) balai projektui skiriami, jei jo veiklos yra vykdomos Ignalinos 
AE regione ar projekto rezultatai skirti šio regiono problemoms spręsti; trys balai 
– jei projekto veiklos vykdomos (ir projekto rezultatai skiriami) bet kurioje 
savivaldyb÷je, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos miestų savivaldybių 
teritorijas; du balai – jei projekto veiklos vykdomos (ir projekto rezultatai 

                                                                                                                                                            
43 Gair÷s pareišk÷jams patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 15 d. 
įsakymu Nr. ISAK-1142. 

44 2004 m. rugs÷jo 22 d. Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-346 „D÷l probleminių teritorijų“ (Žin., 2004, Nr. 148-
5380). 
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skiriami) Kauno ar Klaip÷dos miestų savivaldybių teritorijose. Šios gair÷s buvo 
patvirtintos LR socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2005 m. geguž÷s 31 d. 
įsakymu jau po Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų strategijos 
patvirtinimo.  

Atsižvelgiant į patvirtintą Lietuvos regionin÷s politikos strategiją ir joje numatytą 
vieną iš strategijos įgyvendinimo uždavinių – žmogiškųjų išteklių pl÷trą 
regioniniuose augimo centruose – būtų buvę racionalu gair÷se bendrąjį atrankos 
kriterijų specifikuoti, suteikiant tris balus projektui, kuris yra įgyvendinamas LR 
Vyriausyb÷s patvirtintuose regioniniuose augimo centruose.  

 
5. Pastebima, kad tam tikrose BPD priemon÷se bendrajam tolygios regionin÷s pl÷tros 

skatinimo atrankos kriterijui yra suteikiama per maža svarba bendrame projekto naudos 
įvertinimo kontekste. Šiam atrankos kriterijui bendroje 100 balų įvertinimo skal÷je gair÷se 
pareišk÷jams pagal atskiras BPD priemones pirmojo kvietimo teiki paraiškas ES SF paramai 
gauti metu buvo suteikta nuo 2 (BPD 1.5 priemon÷) iki 10 balų (BPD 1.2 priemon÷) balų. 
Kai kuriose BPD priemon÷se šis atrankos kriterijus buvo priskiriamas prie specifinių 
atrankos kriterijų (BPD 2.2 priemon÷), kitose priemon÷se (1.5 ir 2.4 BPD priemon÷se) 
nebuvo pateikiamas atrankos kriterijaus įvertinimas balais, o dar kitų BPD priemonių (2.3, 
3.1 (MTTP veikla)) gair÷se šis bendrasis atrankos kriterijus iš viso nebuvo įvardintas.  

 
6. Tinkamą bendrųjų projektų atrankos nustatymą gair÷se ir taikymą projektų vertinimo metu 

tur÷tų užtikrinti vadovaujančioji institucija. Kadangi remiantis Finansų ministro įsakymu 
patvirtintomis Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir 
projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo 
taisykl÷mis45 (toliau tekste – Administravimo ir finansavimo taisykl÷s) atrankos ir vertinimo 
kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami, atitinkami bendrųjų projektų atrankos kriterijų 
pakeitimai tur÷tų būti padaryti dar teberengiamuose antrojo ir trečiojo kvietimų gairių 
pareišk÷jams projektuose (prieš tai papildžius BPD priedą). Taip pat vadovaujanti institucija 
gal÷tų nustatyti rekomenduojamą balų skalę tolygios regionin÷s pl÷tros skatinimo atrankos 
kriterijui bendroje vertinimo skal÷je, atsižvelgiant į konkrečios BPD priemon÷s remiamų 
veiklų ir paramai teikiamų projektų specifiką, bei užtikrinti racionalesnį bendrųjų-specifinių 
atrankos kriterijų balansą (žr. atvejo aprašymą lentel÷je). 

 
Ūkio ministerijos parengtame antrojo kvietimo gairių pareišk÷jams (viešajam 
sektoriui) projekte tolygios regionin÷s pl÷tros skatinimo atrankos kriterijui 
numatyta skirti iki keturių (vienu atveju – iki penkių) balų pagal šias veiklų 
grupes: „SVV paramos sistemos“, „Pramonin÷s zonos, „plyno lauko“ investicijų 
skatinimas“, „Aplinkosauginių priemonių versle skatinimas“, „Gamtinių išteklių 
panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo pl÷trai“, „Aktyvaus turizmo 
(poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas“ bei 
„Viešųjų kultūros ir istorijos paveldo objektų, įtrauktų į kultūros vertybių registrą, 
atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“. Kai 
kuriose iš išvardintų veiklų grupių vertinimo skal÷se tolygios regionin÷s pl÷tros 

                                                 
45 2005 m. vasario 4 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-041 „D÷l Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2004 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-033 "Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 
priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių 
patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin. 2005, Nr. 21-667). 
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skatinimo atrankos kriterijui ir specifiniams remiamų veiklų atrankos kriterijams 
numatyta suteikti neadekvačius projekto naudos įvertinimo balus. Pavyzdžiui, 
veiklų grup÷je „Pramonin÷s zonos, „plyno lauko“ investicijų skatinimas“ 
vertinimo metu numatyta suteikti iki 4 balų, jei projektą numatoma įgyvendinti 
Ignalinos AE regione ir (arba) regioniniame augimo centre. Tuo tarpu net 6 balais 
daugiau projektas gali gauti jei sklypo dydis bus nuo 3 iki 5 ha (tuomet projektui 
bus skiriama 12 balų), palyginus su tuo atveju, jei teritorijos dydis nesieks 3 ha – 
tuomet projektui skiriami 6 balai. Šiam specifiniam atrankos kriterijui (6 - 17 
balų skal÷je) numatyta balus teikti bet kokio ploto sklypams. Daugiau racijos 
būtų skirti papildomus balus, jei sklypai yra regioniniame augimo centre. Šioje 
veiklų grup÷je tolygios regionin÷s pl÷tros skatinimo atrankos kriterijui tur÷tų būti 
nustatyta ne mažiau kaip 10 galimų balų projekto naudos ir kokyb÷s vertinimo 
metu.   

Kelia abejonių papildomų balų neskyrimas tolygios regionin÷s pl÷tros skatinimo 
atrankos kriterijui pagal „Inovacijų paramos sistemų“, „Turizmo informacinių 
paslaugų pl÷tros ir turizmo rinkodaros parengiamųjų darbų skatinimo“ bei ypač 
„Mokslo ir technologijų parkų, technologinių centrų“ veiklos sritis. Pagal šias 
veiklas ne visi potencialūs projektai yra Lietuvos masto, tod÷l pagal pirmąsias dvi 
veiklos sritis tolygios regionin÷s pl÷tros skatinimo atrankos kriterijui gal÷tų būti 
nustatyta iki 4 balų, o pagal “Mokslo ir technologijų parkų, technologinių centrų“ 
- iki 10 balų vertinimo metu. 

 
7. BPD priede prie bendrųjų atrankos kriterijų taip pat išskiriamas pageidautinas teigiamas 

projektų poveikis horizontalaus lygio sritims: regionin÷s pl÷tros, informacin÷s visuomen÷s, 
darnios pl÷tros ir lygių galimybių vystymuisi. Nurodoma, kad „būtent d÷mesys darnios 
pl÷tros, lygių galimybių, informacin÷s visuomen÷s sritims įgyvendinant projektą gali 
nulemti projekto finansavimą“. Tačiau Administravimo ir finansavimo taisykl÷se nurodoma, 
kad naudos ir kokyb÷s vertinimo etape yra vertinamas tik projekto poveikis regionų 
išsivystymo skirtumų mažinimui, o projekto atitikimas darnaus vystymosi, lygių galimybių 
ir informacin÷s visuomen÷s principams yra vertinamas tinkamumo etape. Šiuo atveju, 
pastebimas neatitikimas tarp Administravimo ir finansavimo taisyklių bei BPD priedo.  

 
8. Įvardinti aiškumo ir konkretumo trūkumai l÷m÷ nepakankamą d÷mesį projektų atitikimo 

horizontalių principų tikslams įvertinimui pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais. Žinoma, 
kai kurios BPD priemon÷s savaime yra susijusios su tam tikros horizontalios politikos tikslų 
įgyvendinimu, pavyzdžiui, 1.3 BPD priemon÷ tiesiogiai prisideda prie darnios pl÷tros, tuo 
tarpu kai kuriose BPD priemon÷se projektai neturi esminio poveikio darniai pl÷trai.  

 
9. Projektų atitikimo horizontaliems principams įvertinimą atsakingoms institucijoms taip pat 

sunkino aiškios patvirtintos metodologijos, pateikiančios horizontalių sričių apibr÷žimus bei 
rekomendacijos, kuriomis remiantis projektų vertintojai gal÷tų įvertinti projektų atitikimą 
horizontaliesiems principams, trūkumas. Pagal pateiktus paaiškinimus BPD priede 
lengviausia yra įvertinti projekto poveikį vienai iš horizontalių sričių, t.y. regioninei pl÷trai. 
BPD priede nurodoma, kad šis atitikimas bus vertinamas pagal geografinę projekto 
įgyvendinimo vietą: (a) miestą, (b) kaimą, (c) neorientuotą geografiškai. Tokią informaciją 
valstyb÷ nar÷ privalo rinkti pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr.438/2001, tačiau 
pasteb÷tina, kad kai kurios įgyvendinančios institucijos savo specifiniuose metodologiniuose 
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išaiškinimuose vertintojams yra numatę daugiau balų skirti projektui, įgyvendinamam 
kaime. Tačiau toks vertinimo požiūris kvestionuotinas. Pavyzdžiui, pagal BPD 3.1 priemonę 
UAB „Archyvų sistemos“ projektas įgyvendinamas Gineitiškių kaime (8 km nuo Vilniaus 
centro) visai neturi teigiamos įtakos tolygiai regioninei pl÷trai Lietuvoje, priešingai nei pagal 
tą pačią BPD priemonę UAB „SBA Furniture Group" Visagino mieste įgyvendinamas 
projektas46.  

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l geresnio bendrųjų atrankos kriterijų taikymo pateikiamos 9 
ataskaitos dalyje (1.3 ir 1.8 rekomendacijos). Pagrindin÷ pamoka 2007-2013 m. programavimo 
laikotarpiui : siekiant strategiško ES SF paramos panaudojimo būtina ne tik nustatyti tinkamus 
prioritetinius projektų atrankos kriterijus, bet ir užtikrinti šių kriterijų taikymą, sukuriant būtinus 
įgyvendinimo mechanizmus.   

 

4.2.2. Specifinių projektų atrankos kriterijų taikymas 
 
Specifiniai atrankos kriterijai pagal skirtingas BPD priemones buvo tikslinti pirmajame ir 
antrajame BPD priežiūros komiteto pos÷džiuose47, tačiau šie kriterijai vis dar laikytini viena iš 
silpnesnių grandžių BPD įgyvendinime. BPD įgyvendinime pasigendama strategiškesnio 
požiūrio projektų atrankos procese. 
 
1. Visų pirma, atliekant vertinimą buvo pasteb÷ta, kad vertinamuoju laikotarpiu skirstant ES 

SF paramą trūko strategiškesnio požiūrio projektų atrankos procese. Vadovaujančioji 
institucija atsako už projektų tinkamumą finansuoti pagal BPD, tačiau d÷l projektų svarbos 
konkrečiam sektoriui sprendžia tarpin÷s institucijos. Pagal dabartinį BPD priedą sprendžiant 
d÷l projektų finansavimo yra  painiojamas projektų įvertinimas dviem skirtingais aspektais: 
(a) ar projektas reikalingas Lietuvai, yra prioritetinis ir geriausiu būdu įgyvendina 
nacionalines strategijas; ir (b) ar tokį projektą galima finansuoti iš ES SF. Bendrasis 
tinkamumo reikalavimas, nustatytas BPD priede, d÷l projektų atitikimo Lietuvos 
nacionalinei ūkio sektorių politikai neužtikrina, kad parama bus skirta projektams, kurie 
tiesiogiai įgyvendina ar geriausiu būdu prisideda prie Lietuvos nacionalinių strategijų 
uždavinių (žr. atvejo aprašymą lentel÷je). Šį atrankos kriterijų reik÷tų sustiprinti per 
specifinių atrankos kriterijų taikymą. 

 
2005-07-08 tarp Ūkio ministerijos, Lietuvos verslo paramos agentūros ir AB 
„Lietuvos energija“ buvo pasirašyta trišal÷ paramos sutartis Kauno 
hidroelektrin÷s modernizavimo projektui. Vertinimo metu paraiška surinko 68 
balus. Tačiau vertinant projekto naudą ir kokybę pagal nustatytus atrankos 
kriterijus nei vienas balas nebuvo skirtas už tai, kad šis projektas yra viena iš 
LR Seimo 2002 m. spalio 10 d. nutarimu Nr.IX-1130 patvirtintos Nacionalin÷s 
energetikos strategijos priemonių, kurią būtina įgyvendinti planuojant uždaryti 
abu Ignalinos atomin÷s elektrin÷s blokus ir siekiant užtikrinti elektros energijos 
tiekimo patikimumą Lietuvoje.  

 

                                                 
46 Vertintojų pastaba: pagal BPD 3.1 priemonę projekto atitikimas horizontaliems principams iš viso nebuvo 
vertinamas naudos ir kokyb÷s vertinimo etape.   
47 Priežiūros komitete buvo patikslinta BPD 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3 priemonių atrankos kriterijai.  
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2. Strategiškesnio požiūrio trūkumą BPD įgyvendinime bandoma kompensuoti taikant 
valstybin÷s / nacionalin÷s svarbos projektų principą finansavimui iš ES SF. Valstybin÷s 
svarbos projektų, finansuojamų pagal BPD, sąvoka imta taikyti skiriant paramą pagal 
tiesioginę paramos skyrimo procedūrą, kai yra tik vienas pareišk÷jas, kuris pagal savo 
kompetenciją ir jam LR teis÷s aktais paskirtas funkcijas gali įgyvendinti konkrečias pagal 
BPD priemonę numatytas veiklos sritis ir yra tiesiogiai įvardytas BPD priede. Tačiau d÷l 
valstybin÷s svarbos projektų tvirtinimo pagrįstumo ir, atitinkamai, pirmenyb÷s gauti ES SF 
paramą kyla abejonių. Pavyzdžiui, parama projektams BPD 2.5 priemon÷je buvo skiriama 
remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. ISAK-1187 
“D÷l 2004 metų valstybin÷s svarbos švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų 
projektų užduočių patvirtinimo”, bet valstyb÷s strategijos mokslo srityje bei aiškių kriterijų, 
kuriais remiantis nustatomas valstybin÷s svarbos projektas, nebuvimas leidžia kvestionuoti 
konkrečių projektų atrinkimo pagrįstumą.  

 
3. Nepakankamai tikslus specifinių atrankos kriterijų formulavimas ir neišsami vertinimo 

metodologija (atrankos kriterijų vert÷s nustatymas balais) palieka erdv÷s interpretavimui bei 
subjektyvizmui, įtakoja nepakankamą įgyvendinančių institucijų vertinimo ataskaitų 
kokybę, poreikį jas tikslinti bei papildomai komunikuoti svarstant projektų atrankos 
komitetuose. Pavyzdžiui, pirmojo kvietimo teikti paraiškas ES SF paramai gauti metu 1.5 
BPD priemon÷s gair÷se pareišk÷jams48 vertinimo balai buvo suteikti ne kiekvienam 
atrankos kriterijui, o nurodytos balų sumos atskiroms vertinamų kriterijų grup÷ms: „projekto 
svarbos“ grupei, kurią sudaro aštuoni kriterijai, bendrai buvo suteikta 40 balų, „projekto 
įgyvendinimo metodologijos“ grupei, sudarytai iš šešių kriterijų - 15 balų. Konkrečių balų 
nenustatymas gair÷se kiekvienam iš atrankos kriterijų leidžia vertintojams savo nuožiūra 
interpretuoti atskirų kriterijų svarbą, mažina vertinimo objektyvumą ir potencialiems 
pareišk÷jams sukelia abejonių viso proceso skaidrumu. Tokią išvadą d÷l galimų subjektyvių 
sprendimų daro ir Valstyb÷s kontrol÷49. 

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l geresnio specifinių atrankos kriterijų taikymo pateikiamos 9 
ataskaitos dalyje (1.1 rekomendacija). 
 

4.3.  BPD priežiūros rodikli ų tinkamumo įvertinimas 
 
Vertinamuoju laikotarpiu Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD priežiūros rodiklių sistema nebuvo 
pakankamai nuosekli ir metodologiškai aiški, tačiau BPD įgyvendinimo eigoje atlikti priežiūros 
rodiklių patikslinimai vertinami teigiamai, ypač perteklinių ir sunkiai išmatuojamų BPD 
poveikio rodiklių atsisakymas, kiekybinių išraiškų nustatymas. D÷l rodiklių pasiekiamumo 
pasteb÷jimas yra tas, jog tik÷tina, kad BPD priežiūros rodikliai bus pasiekti ne d÷l s÷kmingo 
programos įgyvendinimo, o d÷l pakankamai minimalistinių rodiklių nustatymo bei kitų 
pozityvių ekonominių – socialinių tendencijų (nesusijusių su BPD įgyvendinimu) Lietuvoje. 
 
1. Kai kuriose ES valstyb÷se nar÷se yra nustatyti ES SF paramos programos priežiūros rodiklių 

standartai, kuriuos atitinkantys rodikliai yra laikomi tinkamais efektyviai programos 
steb÷senai vykdyti. Pavyzdžiui, Airijos Centrinis vertinimo padalinys kelia keturis 

                                                 
48 Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. A1-187. 
49 LR Valstyb÷s kontrol÷. Lietuvos Respublikoje sukurtos ES SF projektų paraiškų atrankos sistemos vertinimo  
audito ataskaita. - 2005 m. spalio 7 d. Nr. 1070-3-39 – P. 9. 
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reikalavimus priežiūros rodikliams. Pirma, turi būti pasirinktas tikslus rodiklis programos / 
priemon÷ms tikslams atspind÷ti. Antra, rodiklis turi būti aiškiai apibr÷žtas. Trečia, rodiklis 
turi būti išreikštas kiekybiškai, siekiant pamatuoti programos / priemon÷s efektyvumą. 
Ketvirta, rodiklio duomenys turi būti surenkami pakankamai dažnai ir pagrįstais (ne per 
aukštais) kaštais.50 Toliau Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD priežiūros rodiklių tinkamumas 
vertinamas pagal įvardintus tinkamų rodiklių standartus.   

 
2. Priežiūros rodikli ų tikslumas. Pirmaisiais Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo 

metais BPD priežiūros rodiklių sistema buvo tikslinama. Atsižvelgiant į Europos Komisijos 
rekomendacijas, 2004 m. rugs÷jo 15 d. BPD priežiūros komiteto pos÷dyje nuspręsta 
sumažinti bendrą atskirų priemonių rezultatų, pasekmių ir poveikio rodiklių skaičių 
atsisakant tų rodiklių, kurie neteikia esmin÷s informacijos, reikalingos BPD priežiūrai, yra 
neaiškūs bei sunkiai išmatuojami. Daugiausiai atskirose BPD priemon÷se buvo sumažinta 
BPD poveikio rodiklių. Atlikti BPD priežiūros rodiklių patikslinimai vertinami teigiamai.51  

 
3. Priežiūros rodikli ų aiškumas. Viena iš svarbesnių BPD įgyvendinimo steb÷senos 

metodologinių problemų yra kai kurių priežiūros rodiklių aiškaus apibr÷žimo trūkumas, ko 
pasekoje įgyvendinančios institucijos linkusios skirtingai ir sau palankia linkme interpretuoti 
šiuos rodiklius. Įgyvendinančioms ir tarpin÷ms institucijoms daugiausiai neaiškumų iškyla 
d÷l rezultato rodiklių „bendrųjų sukurtų darbo vietų skaičiaus“ ir „svertų poveikis – 
pritraukta privataus kapitalo“ bei poveikio rodiklio „sukurtų papildomų darbo vietų 
skaičiaus“ traktavimo. Ypač daug neaiškumų kyla d÷l darbo vietų rodiklių. 
Įgyvendinančioms institucijoms n÷ra aišku, ar skaičiuojamos tik tiesiogiai su projektu 
susijusios darbo vietos, ar ir netiesiogiai susijusios; kaip turi būti surinkta informacija apie 
bendras sukurtas darbo vietas, nes paramos gav÷jas skelbia paslaugų ar darbų konkursus, o 
ne įdarbina konkrečius darbuotojus jiems atlikti; ar darbo vietos turi būti skaičiuojamos 
(fiksuojamos) tik projekto įgyvendinimo metu, ar įgyvendinus projektą; kaip traktuojama 
situacija, jei darbo vieta sukurta, n÷ra įdarbintas žmogus sukurtoje darbo vietoje; ir pan. 
Rezultato rodiklis „svertų poveikis“ BPD priede buvo pritaikytas visoms BPD trečiojo 
prioriteto priemon÷ms. Remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis d÷l programų 
priežiūros rodiklių52, „svertų poveikis“ yra apibr÷žiamas kaip privataus kapitalo 
pritraukimas projekto, finansuojamo iš ES SF, įgyvendinimui. Šia griežtąja prasme, „svertų 
poveikio“ rodiklis gal÷tų būti naudojamas tik BPD 3.1 ir 1.2 BPD priemonių priežiūrai, 
tačiau tuomet jis tur÷tų būti naudojamas ne kaip rezultato, o pasiekimo rodiklis. Akivaizdu, 
kad BPD priede nustatant priežiūros rodiklius nor÷ta matuoti „daugiklio efektą“, t.y. 
netiesiogiai pritrauktas privačias investicijas po projekto įgyvendinimo. Atkreiptinas 
d÷mesys, kad rekomendacijos, kaip įvardintos metodologin÷s BPD priežiūros rodiklių 
problemos, susijusios su apibr÷žimu ir apskaičiavimu, tur÷tų būti sprendžiamos, bus 
pateiktos vadovaujančios institucijos užsakymu 2006 m. sausio m÷n. parengtose 
metodologin÷se gair÷se d÷l priežiūros rodiklių apibr÷žimo ir taikymo.  

 
4. Kiekybin ÷ priežiūros rodikli ų išraiška. 2004 m. rugs÷jo 15 d. BPD priežiūros komitete 

buvo pateiktos ar patikslintos kai kurių priežiūros rodiklių kiekybin÷s išraiškos. Atlikti BPD 
                                                 
50 NDP/CSF Information Office. Guide to the Implementation and Administration of EU Structural and 
Cohesion Funds in Ireland. – 2003. – P.46. 
51 Pavyzdžiui, toks poveikio rodiklis kaip „sumaž÷jęs triukšmas“, kuris buvo numatytas pagal BPD 1.1 
priemonę, nedaug pasakytų apie BPD tikslų ir uždavinių pasiekimo laipsnį. 
52 European Commission. Working paper No 3: Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative 
methodology. 
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priežiūros rodiklių patikslinimai vertintini teigiamai, nes aiškiai nustatyti ir išreikšti skaičiais 
rodikliai suteikia daugiau galimybių steb÷ti BPD įgyvendinimo eigą ir nuolat vertinti 
programos efektyvumą. Tačiau, remiantis šio vertinimo tikslais atliktos apklausos 
duomenimis, dauguma SF administruojančių institucijų atstovų mano, kad BPD priežiūros 
rodikliai bus s÷kmingai pasiekti53 ne d÷l s÷kmingo programos įgyvendinimo, o d÷l 
minimalistinių, formalių rodiklių nustatymo ir nuo kitų ekonominių – socialinių veiksnių 
ger÷jimo (nesusijusių su BPD įgyvendinimu) Lietuvoje, 

 
5. Priežiūros rodikli ų duomenų surinkimas. Kaip buvo min÷ta aukščiau, BPD priežiūros 

rodiklių patikslinimas vertinamas teigiamai, tačiau tai buvo padaryta tuomet, kai pagal 
daugelį BPD priemonių jau buvo paskelbti pirmieji kvietimai teikti paraiškas ES SF paramai 
gauti. Kartu su šiais kvietimais paskelbtose paraiškų formose pareišk÷jų buvo prašoma 
nurodyti rodiklius, pagal kuriuos jie teiks projekto įgyvendinimo ataskaitas, tačiau šie 
rodikliai yra tokie, kokie buvo įvardinti prieš BPD priedo pakeitimą. Tod÷l dalis pareišk÷jų 
įgyvendindami projektus nepateiks informacijos pagal naujai patvirtintus rodiklius, 
atitinkamai, dalis informacijos bus prarasta. (plačiau apie BPD įgyvendinimo priežiūrą – 
5.1.4. Ataskaitos dalyje) 

 
Pagrindin÷ pamoka 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui: naujo programavimo 
laikotarpio dokumentuose nustatyti aiškiai metodologiškai apibr÷žtus ir kiekybiškai išreikštus, 
nesunkiai surenkamus veiksmų programų priežiūros rodiklius.   
 
 

                                                 
53 Apibendrinus apklausos duomenis, gautas BPD priede nurodytų priežiūros rodiklių pasiekimo tikimyb÷s 
įvertinimas - 0.8. Respondentų atsakymai į anketos klausimus buvo ranguojami skal÷je nuo 0 iki 1. (0 – 
nesutinku. 0.25 – iš dalies nesutinku. 0.5. – iš dalies sutinku. 1 – sutinku). 
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5.  BPD įgyvendinimo sistemos našumas 
 

Šioje vertinimo ataskaitos dalyje vertinamas BPD administravimo našumas 
(ES SF valdymo užduočių pasiskirstymas ir įgyvendinimas, projektų atrankos 
ir priežiūros procesai, institucijų geb÷jimai) bei sistemos patrauklumas 
vartotojui. 

 

5.1.  BPD įgyvendinimo sistemos valdymo įvertinimas 
 
BPD įgyvendinimo valdymas Lietuvoje buvo integruotas į egzistuojančią viešojo 
administravimo sistemą, ES SF l÷šų administravimo funkcijas pavedant centrinio valdymo 
institucijoms. BPD įgyvendinimo valdymo funkcijos yra aiškiai apibr÷žtos LR teis÷s aktuose, 
tačiau jos nepakankamai tinkamai padalintos tarp skirtingo lygio institucijų (tarpinių ir 
įgyvendinančių), neaiškiai nustatyta atskaitomyb÷ už atliekamas funkcijas bei nenustatytos 
vidaus darbo procedūros.  Hierarchizuota trijų lygių BPD valdymo sistema sudaro prielaidas 
sistemos politizavimui ir biurokratizavimui, l÷tina sprendimų pri÷mimo ir BPD įgyvendinimo 
procesą. BPD įgyvendinimo sistemos našumą taip pat mažina nepakankami atsakingų institucijų 
administraciniai geb÷jimai. 
 

 5.1.1. Administracinis modelis  
 
1. 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpyje BPD administravimui buvo sukurta 

centralizuota ir atskirose priemon÷se54 iš dalies dekoncentruota trijų lygių (vadovaujanti, 
tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos) valdymo sistema. Teisiškai ši sistema patvirtinta 
2001 m. geguž÷s 31 d. LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 64955 bei patikslinta naujomis 
Nutarimo redakcijomis 2003 m. rugs÷jo 11 d. ir 2005 m. balandžio 18 d. 2005 m. geguž÷s 
m÷n. Valstyb÷s kontrol÷s parengtoje valstybinio audito ataskaitoje d÷l ES SF paramos 
valdymo ir kontrol÷s sistemos vertinimo patvirtinama, kad Europos Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1260/1999 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001 reikalavimai ES SF 
administruojančioms institucijoms yra tinkamai perkelti į LR teis÷s aktus ir visos šiuose 
reglamentuose nurodytos šių institucijų funkcijos LR teis÷s aktais yra priskirtos 
atitinkamoms ES SF l÷šas administruojančioms institucijoms.56 Tačiau ES SF valdymo 
funkcijos yra nepakankamai tinkamai padalintos tarp skirtingo lygio institucijų (tarpinių ir 
įgyvendinančių), atskaitomyb÷ už atliekamas funkcijas n÷ra aiškiai nustatyta57, kai kuriose 
institucijose trūksta  vidaus darbo procedūrų, stokojama praktinio bendradarbiavimo 
susitarimų tarp skirtingo administracinio lygmens institucijų.  

                                                 
54 BPD įgyvendinimo sistemos valdymo dekoncentravimo bruožų galima pasteb÷ti 1.2, 3.1, 3.2, 3.4 BPD 
priemonių ir ketvirtojo BPD prioriteto įgyvendinime, kur tam tikros centrinių įgyvendinančių institucijų funkcijos 
yra pavestos regioniniams padaliniams. 
55 LR Vyriausyb÷s nutarimas “D÷l institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų, skirtų 
Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomyb÷s ir 
funkcijų paskirstymo“ (Žin,, 2001, Nr. 48-1676). 
56 Valstyb÷s kontrol÷. Lietuvos Respublikoje sukurtos ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrol÷s 
sistemos vertinimo valstybinio audito ataskaita. - 2005 m. geguž÷s 20 d. Nr. 1070-7-70. – P.7. 
57 Op.cit. - Lietuvos Respublikoje sukurtos ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos 
vertinimo audito ataskaita. – P.7 
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2. Viena svarbiausių vertintojų pastabų d÷l BPD valdymo sistemos yra susijusi su prielaidų 

BPD įgyvendinimo politizavimui sudarymu. Politizavimas yra apibr÷žiamas kaip sprendimų 
pri÷mimo būdas vadovaujantis ne techniniais-ekspertiniais sprendimais, o politine logika. 
Pastarasis sprendimų pri÷mimo būdas n÷ra blogas per se, tačiau siekiant efektyvios 
viešosios politikos skirtingais viešosios politikos ciklo etapais tur÷tų būti vadovaujamasi 
skirtinga sprendimų pri÷mimo logika. T.y. planuojant politiką ir priimant sprendimus d÷l 
viešosios politikos krypčių (BPD strategijos) sprendimai turi būti priimami vadovaujantis 
politine logika, o viešosios politikos įgyvendinimas (ES SF paramos administravimas) turi 
būti įgyvendinamas objektyviai užtikrinant viešąjį interesą ir remiantis procedūriškai aiškiai 
nustatytomis taisykl÷mis. BPD įgyvendinimo procese buvo pasteb÷ti pavyzdžiai, kai 
politinis kontekstas turi įtakos visai ES SF valdymo sistemai. Visų pirma, tai susiję su tuo, 
kad svarbiausios funkcijos planuojant BPD priemones ir skiriant ES SF paramą konkretiems 
projektams tenka tarpin÷ms institucijoms, kurioms vadovauja politikai. Ministrams 
(politikams) kaip tarpinių institucijų vadovams yra deleguota atsakomyb÷ už BPD 
įgyvendinimui skirtų l÷šų panaudojimą58. Kad politinis kontekstas gali tur÷ti įtakos visai ES 
SF valdymo sistemai Lietuvoje patvirtino ir naujai paskirto ūkio ministro vienašališkas 
sprendimas59 (nesuderinus su vadovaujančia institucija) 2005 m. vasarį sustabdyti paraiškų 
teikimą pagal BPD 1.2 ir 3.1 priemonių atskiras veiklų grupes. Siekiant sumažinti ES SF 
paramos administravimo politizavimo riziką, pagal LR biudžeto sandaros įstatymo 4 str. 
numatytą galimybę, ministerijoje galima būtų paskirti ministro įgaliotą asmenį – valstyb÷s 
karjeros tarnautoją - konkrečiai sprendimams d÷l paramos skyrimo pagal tarpin÷s 
institucijos administruojamas BPD priemones. Pavyzdžiui, tokia praktika Lietuvoje taikoma 
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijoje – ministro įsakymu60 SADM valstyb÷s 
sekretorius yra įgaliotas priimti sprendimus d÷l paramos skyrimo pagal SADM 
administruojamas BPD priemones. Tarpin÷s institucijos sprendimai skirti ES SF paramą 
projektams tvirtinami ministerijos valstyb÷s sekretoriaus  potvarkiais. Šios Ataskaitos 
autoriai tai laiko geros praktikos pavyzdžiu ES SF paramos administravime Lietuvoje.  

 
3. Tarpin÷s institucijos kai kuriuose BPD įgyvendinimo procesuose (gairių pareišk÷jams 

rengimo, paramos sutarčių sudarymo) atlieka pernelyg technines užduotis, o kai kuriais 
atvejais (paraiškų vertinimo, l÷šų išmok÷jimo) jos dubliuoja įgyvendinančių institucijų 
funkcijas. Nors Administravimo ir finansavimo taisykl÷se tiek vertinimo, tiek projekto 
išlaidų apmok÷jimo funkcijos ir jų kontrol÷ procedūriškai yra pakankamai aiškiai atskirtos 
tarp įgyvendinančių ir tarpinių institucijų, tačiau taisykl÷s nepakankamai tiksliai apibr÷žia 
tarpinių institucijų vykdomos kontrol÷s mastą. Pavyzdžiui, min÷tų Taisyklių 82 straipsnyje 
tur÷tų būti aiškiai nustatyta, kokio pobūdžio trūkumus ar netikslumus tarpin÷ institucija gali 
nustatyti tikrindama vertinimo ataskaitas: ar tik d÷l formos, informacijos apimties ir 
išsamumo, ar taip pat ir d÷l vertinimo turinio ir rezultatų pagrįstumo. Jei tarpin÷ institucija 
kvestionuoja vertinimo ataskaitą d÷l vertinimo rezultatų, projekto konkretaus įvertinimo 
balais, tokiu atveju praktikoje ji dubliuoja įgyvendinančioms institucijoms deleguotą 
paraiškų vertinimo funkciją, kadangi norint pagrįstai kvestionuoti projekto naudos ir 
kokyb÷s įvertinimą reikia detalios paraiškos analiz÷s/ pervertinimo. Taip pat vertinimo metu 

                                                 
58 Tai grindžiama LR biudžeto sandaros įstatyme numatyta atsakomyb÷s už biudžeto l÷šų panaudojimą schema. 
59 2005 m. sausio 7 d. Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-1“ D÷l paraiškų, siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą, pri÷mimo nutraukimo“ 
(Žin., 2005, Nr. 5-135). 
60 Naujausia redakcija 2005 m. spalio 21 d. Įsakymas Nr. A1-275. 
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buvo nustatyta, kad būna atvejų61, kai tarpin÷ institucija, tikrindama mok÷jimo paraiškas, 
prašydavo įgyvendinančios institucijos kartu pateikti visą projekto vykdytojo su mok÷jimo 
prašymu pateiktą informaciją ir iš naujo vertindavo išlaidų finansuoti tinkamumą 
(atkreiptinas d÷mesys, kad tai atlikdavo ne vidaus audito skyrius atrankinio patikrinimo 
tikslais). Galimybę gauti min÷tą informaciją tarpin÷ institucija turi pagal Administravimo ir 
finansavimo taisyklių 159 str. „tarpin÷ institucija prireikus turi teisę gauti iš 
įgyvendinančiosios institucijos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmok÷jimą įrodančių 
dokumentų kopijas“, tačiau tų pačių Taisyklių 162 punktas nenumato, jog tarpin÷ institucija 
tur÷tų tikrinti, ar projekto vykdytojų patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal BPD, ir 
ar įgyvendinančioji instituciją tinkamai patikrino šį faktą bei atliko jai pagal LR Vyriausyb÷s 
2001 m. geguž÷s 31 d. nutarimo Nr. 649 11.10 punktą ir Administravimo ir finansavimo 
taisyklių 147 punktą  deleguotą funkciją. 

 
4. Efektyviam BPD įgyvendinimo procesui užtikrinti n÷ra pakankamai dekoncentruotos 
įgyvendinančioms institucijoms priskirtos funkcijos. LVPA įkurti regioniniai padaliniai 
atlieka pakankamai daug paraiškų vertinimo ir projektų priežiūros funkcijų, taip pat 
atliekamas ir tolesnis šių funkcijų dekoncentravimas (pavyzdžiui, 2005 m. lapkritį 
regioniniams LVPA padaliniams buvo perduotas pirkimų dokumentų tikrinimas). Šią 
praktiką būtų naudinga taikyti ir kitose įgyvendinančiose institucijose, nes toks ES SF 
paramos administravimo priartinimas prie potencialių pareišk÷jų itin svarbus siekiant 
padidinti paraiškų srautą Lietuvos regionuose (plačiau apie ES SF paramos pasiskirstymo 
pagal LR apskritis netolygumo problemą žr. Ataskaitos 6 dalyje).  

 
5. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad egzistuojantis skirtingas to paties ES SF paramos 

administravimo lygmens institucijų statusas sąlygoja skirtingas jų galimybes dalyvauti BPD 
įgyvendinimo procese ar vykdyti pavestas funkcijas. Pavyzdžiui, iš tarpinių institucijų 
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie LR Vyriausyb÷s išsiskiria „žemesniu“ 
teisiniu statusu lyginant su kitomis tarpin÷mis institucijomis (ministerijomis), negali 
tiesiogiai teikti teis÷s aktų projektų ir balsuoti Vyriausyb÷s pos÷dyje priimant sprendimus 
d÷l ES SF l÷šų administravimo. Komitetas taip pat yra vienintel÷ tarpin÷ institucija, kuriai 
pagal 2001 m. geguž÷s 31 d. LR Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 649 nepavesta atlikti veiklos 
atrankinių patikrinimų jos administruojamoje BPD 3.3 priemon÷je „Informacinių 
technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“. Taip pat skirtingas įgyvendinančiųjų 
institucijų teisinis statusas - viešosios įstaigos (LVPA, CPVA), biudžetin÷s įstaigos (APVA, 
TID, NMA), paramos ir labdaros fondas (ESFA) – sąlygoja skirtingas įdarbinimo ir 
apmok÷jimo už darbą sąlygas.  

 
6. Vertinimo metu buvo pasteb÷tas nepakankamas ir nevienodas įgyvendinančiųjų institucijų 

autonomiškumo laipsnis santykiuose su tarpin÷mis institucijomis. Visų pirma, teisiniu 
aspektu autonomiško laipsnį lemia juridinis įgyvendinančios institucijos statusas. Palyginus 
įgyvendinančių institucijų įvairias juridinio asmens teises turinčių įstaigų formas pagal LR 
įstatymų nuostatas62 buvo nustatyta, kad daugiau teisių įsteigto juridinio asmens atžvilgiu 
pagal LR teis÷s aktus turi viešųjų įstaigų bei labdaros ir paramos fondų steig÷jai. Biudžetinių 
įstaigų valdyme steig÷jas dalyvauja tik tiek, kiek tai susiję su steigimu (likvidavimu ir 
reorganizavimu) bei veiklos nuostatų nustatymu (funkcijų ir atsakomyb÷s apibr÷žimu). Visų 

                                                 
61 Konkrečiai, BPD 1.3 priemon÷je. 
62 LR Viešųjų įstaigų įstatymą (Žin., 2004, Nr. 25-752), LR Labdaros ir paramos fondų įstatymą (Žin., 2004, 
Nr. 7-128), LR Biudžetinių įstaigų įstatymą (Žin., 1995, Nr.104-2322) 
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šių trijų formų juridinių asmenų vadovai yra pavaldūs steig÷jams, tačiau biudžetin÷se 
įstaigose direktorius yra priimamas ir atleidžiamas LR Valstyb÷s tarnybos įstatymo nustatyta 
tvarka. Antra, praktikoje buvo pasteb÷ta, kad tos įgyvendinančios institucijos, kurios 
dalyvauja tik vienos tarpin÷s institucijos administruojamų BPD priemonių įgyvendinime 
(t.y. APVA, LVPA, TID), vykdydamos joms deleguotas funkcijas yra labiau priklausomos 
nuo tarpin÷s institucijos, nei tos kurios „dirba“ su keliomis tarpin÷mis institucijomis, t.y. 
neapsiribojama kontrol÷s ir atskaitomyb÷s principais, o stengiamasi įtakoti deleguotų 
funkcijų vykdymą. Pagal šiuos du kriterijus labiausiai priklausoma savo veikloje nuo 
tarpin÷s institucijos yra Lietuvos verslo paramos agentūra. Svarbu pabr÷žti, kad 
savarankiškumas vykdant institucijai jai teis÷s aktu deleguotas funkcijas yra vienas iš 
esminių efektyvaus viešojo administravimo principų. Jis neimplikuoja institucijos, kuriai 
deleguotos tam tikros funkcijos, neatskaitomyb÷s ir nesumažina šias funkcijas delegavusios 
ar jų kontrolę atliekančios institucijos galimybių atlikti būtiną kontrolę. Tačiau vertinimo 
metu atliekant interviu su atsakingais ES SF administruojančių institucijų atstovais 
paaišk÷jo, kad būtinos atskaitomyb÷s ir kontrol÷s apimties ribos tam tikrų tarpinių-
įgyvendinančių institucijų atveju yra perteklin÷s. Kad vertinamuoju laikotarpiu buvo 
siekiama įgyvendinančių institucijų atskaitomybę užtikrinti ne procedūriškai 
sureglamentuotais, o neformaliais kontrol÷s mechanizmais, iš dalies patvirtina faktas, kad 
būtent privalomų formalių kontrol÷s procedūrų trūko. Tai patvirtina Valstyb÷s kontrol÷s 
išvada63, jog „Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo ir kontrol÷s sistema Lietuvoje 
nepilnai įgyvendina Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001 reikalavimus valdymo ir 
kontrol÷s sistemai d÷l tinkamai nereglamentuotos institucijų atsakomyb÷s, neaiškiai ir 
neišsamiai apibr÷žtų institucijų funkcijų, neaiškiai nustatytos atskaitomyb÷s už atliekamas 
funkcijas, nenustatytų vidaus darbo procedūrų/tvarkų“.  

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l efektyvesnio sistemose SF valdymo funkcijų įgyvendinimo 
pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (2.5 ir 3.1 rekomendacijos). 
 

5.1.2. Administraciniai geb÷jimai  
 
1. Tiek ES SF administruojančių institucijų atstovų nuomone, tiek Valstyb÷s kontrol÷s 

ataskaitos išvadose nurodoma, kad žmogiškieji ištekliai n÷ra pakankami efektyviam ES SF 
paramos valdymui d÷l nepakankamo darbuotojų skaičiaus, praktinių įgūdžių, nemotyvuotos 
mokymų politikos.64 Tam tikras nepakankamų įgyvendinančių institucijų ekspertinių 
geb÷jimų indikatorius yra projektų atrankos komitetų grąžinamų paraiškų pakartotiniam 
vertinimui skaičius. Daugiausiai paraiškų pakartotiniam vertinimui ESFA yra grąžinusi 
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, taip pat pirmojo kvietimo metu nemažai paraiškų 
Sveikatos apsaugos ministerija grąžino CPVA.Pasteb÷tina, kad santykinai daugiau paraiškų 
pakartotiniam vertinimui grąžinama toms įgyvendinančioms institucijoms, kurios 
įgyvendina kelių tarpinių institucijų administruojamas BPD priemones. Tuo tarpu Ūkio 
ministerijos administruojamų BPD priemonių projektų atrankos komitetai LVPA pervertinti 

                                                 
63  3.1.2.2 išvada - Op.cit. - Lietuvos Respublikoje sukurtos ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrol÷s 
sistemos vertinimo audito ataskaita. – P.7.  
64 Ibid..  – P.14. 
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grąžino tik dvi paraiškas.Kita vertus, vadovaujančioji institucija yra nustačiusi nepagrįstai 
LVPA grąžinamų paraiškų pervertinimo atvejų, kol šios dar n÷ra pateiktos PAK65. 

 
2. Paramos gav÷jų nuomone, tiek įgyvendinančioms, tiek tarpin÷ms institucijoms trūksta 

kompetencijos d÷l specifinių ES SF l÷šų panaudojimo klausimų išaiškinimo bei ekspertinių 
žinių konkrečiose vertinamose srityse. Tod÷l tur÷tų būti skatinamas didesnis išorinių 
ekspertų samdymas projektų vertinimui atlikti.66 Kita vertus, galimybes pasinaudoti išorine 
ekspertize riboja nepriklausomų ekspertų pasiūlos trūkumas.   

 
3. Vertinimo metu atliktos apklausos parod÷, kad institucijos administracinių geb÷jimų 

stiprinimui mato vienintelę priemonę - naujų darbuotojų samdymą, o darbuotojų kaitos 
mažinimui -  lankstesnių sąlygų už darbo apmok÷jimą sudarymą. Toks sprendimas buvo 
priimtas ir 2005 m. liepos 13 d. LR Vyriausyb÷s pos÷dyje67, numatant leisti 2005 m. ES 
paramos programų įgyvendinimo laikotarpiui fondų l÷šų administravimui ir kitiems darbams 
įvairioms ES SF l÷šas administruojančioms institucijoms sudaryti terminuotas darbo sutartis 
su 154 darbuotojais. Galima sutikti, kad kai kuriose institucijose žmonių skaičius yra 
nepakankamas (pavyzdžiui, iki paraiškų teikimo sustabdymo LVPA buvo gavusi 890 
paraiškų, jas vertino 22 projektų vadybininkai, tod÷l vienam projektų vadybininkui tenka 
vidutiniškai 80 paraiškų).  

 
4. Kita vertus, ES valstybių narių patirtis rodo, kad sklandus ES SF l÷šų administravimas ir 

kokyb÷ priklauso ne tik nuo su sistemoje dirbančių žmonių skaičiaus.68 Pagrindinis d÷mesys 
stiprinant ES SF administruojančių institucijų administracinius geb÷jimus tur÷tų būti 
skiriamas ne darbuotojų skaičiaus didinimui, bet personalo kvalifikacijai, institucijų 
valdymo ir vadybos tobulinimui, kadangi darbuotojų trūkumo problema jau yra pakankamai 
s÷kmingai sprendžiama. Tiesmukai didinti dirbančių žmonių skaičiaus nerekomenduotina 
d÷l dviejų priežasčių. Pirma, apklausų rezultatai parod÷, kad nepakankami struktūrinę 
paramą administruojančių darbuotojų ekspertiniai geb÷jimai. Tai susiję ne tiek su žmonių 
trūkumu, kiek su nepakankama jų darbo kokybe. Atitinkamai, reikalinguose administracinių 
geb÷jimų stiprinimo planuose didžiausias d÷mesys turi būti skiriamas kokyb÷s, o ne 
kiekyb÷s klausimams. Antra, darbą organizuojant ribotos trukm÷s kvietimų būdu, pagrindin÷ 
problema yra didelis vertintojų poreikis ribotą laiką. Būtų neefektyvu planuoti etatų skaičių 
orientuojantis į pikinius krūvius. Sprendžiant šią problemą, didesnį d÷mesį reik÷tų skirti 
planavimui, tolygesniam darbo krūvio paskirstymui bei laikinų darbo krūvio pikų valdymui.  

 
5. Administracinių geb÷jimų stiprinimo srityje svarbesnį vaidmenį tur÷tų atlikti 

vadovaujančioji institucija. Reik÷tų stiprinti Finansų ministerijos, kaip vadovaujančiosios 
institucijos, metodinio vadovavimo geb÷jimus, kurie turi didžiulę įtaką visos SF valdymo 

                                                 
65 2005 m. lapkričio 17 d. LR Ūkio ministerijos turizmo projektų atrankos komiteto pos÷džio nutariamosios 
dalies 1 ir 3 punktas. 
66 Finansų ministro įsakymu patvirtintose taisykl÷se numatyta keletas priemonių galimam interesų konfliktui 
išorinių ekspertų samdymo atveju išvengti. 52 str. nurodyta, kad „prieš atlikdami vertinimą, nepriklausomi 
ekspertai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją“, taip pat bendrojoje (A) paraiškos dalyje 
prašoma nurodyti konsultacin÷s įmon÷s, parengusios projekto paraišką, pavadinimą. 
67 2005 m. liepos 14 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 764 „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. 
gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1641 "D÷l didžiausio leistino valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstyb÷s biudžeto ir valstyb÷s pinigų fondų, pareigybių 
skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo” (Valstyb÷s žinios, 2005, Nr. 86-3223). 
68 Op. Cit. - . A Study on the Efficiency of the   Implementation Methods for Structural Funds. – P.117. 
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sistemos efektyvumui. Svarbu užtikrinti sukurtų sistemų ir priemonių (instrumentų, metodų, 
gairių, vadovų, procedūrų, formų ir kt.) prieinamumą, kuriomis yra perduodama institucijų, 
administruojančių struktūrinius fondus, ir jų personalo patirtis. Taip pat, LR Finansų 
ministerijai, kaip vadovaujančiajai institucijai bei institucijai, atsakingai už technin÷s 
paramos l÷šų panaudojimą, tur÷tų būti priskirta administracinių geb÷jimų stiprinimo 
institucijose, atsakingose už SF valdymą ir įgyvendinimą, koordinavimo funkcija. Tai 
apimtų administracinių geb÷jimų stiprinimo poreikio atsakingose institucijose nustatymą, 
atitinkamų priemonių planavimą ir šių priemonių įgyvendinimo koordinavimą.  

 
6. Taigi, analizuojant administracinių geb÷jimų stiprinimą, svarbiausi yra trys komponentai: 

geb÷jimas tinkamai paskirstyti užduotis ir atsakomybę institucijos viduje, personalo 
kvalifikacija ir personalo įdarbinimo reikalavimai. Žemiau apžvelgiami kiekvienas iš šių 
aspektų: 

 
7. Užduočių ir atsakomyb÷s paskirstymas. Institucijoje yra ypač svarbu tinkamai ir aiškiai 

paskirstyti užduotis ir atsakomybę darbuotojams tam, kad būtų užtikrintas efektyvus 
funkcijų atlikimas bei kontrol÷. Tod÷l būtina kiekvienam darbuotojui parengti ir patvirtinti 
pareigybinę instrukciją, kurioje būtų aiškiai nustatytos darbuotojui priskirtos funkcijos ir 
atsakomyb÷. Esant aiškiam funkcijų ir atsakomyb÷s paskirstymui yra galimyb÷ sukurti 
teisingą ir veiksmingą darbuotojų veiklos vertinimo sistemą, kuri tur÷tų būti kiekvienoje 
institucijoje aiškiai nustatyta ir reglamentuota. Taip pat, esant didel÷ms tam tikrų užduočių 
apimtims per nustatytą laikotarpį būtina pasitelkti išor÷s ekspertus bei numatyti galimybę 
laikinai perkelti darbuotojus iš vienos institucijos į kitą.  

 
8. Personalo kvalifikacija. Darbuotojų motyvacija bei kvalifikacija yra svarbiausieji 

veiksniai, lemiantys institucijos administravimo s÷kmę. tod÷l reik÷tų didelį d÷mesį skirti 
darbuotojų motyvacijos sistemos sukūrimui, kad būtų galima išlaikyti esamus darbuotojus 
(sumažinti darbuotojų kaitą) bei pritraukti kvalifikuotus darbuotojus iš išor÷s. Darbuotojams 
skatinti gal÷tų būti taikomos įvairios priemon÷s: gerų darbo sąlygų sudarymas, patrauklios 
apmok÷jimo už darbą sąlygos bei kitos finansin÷s paskatos, sudarytos darbuotojo poreikius 
atitinkančios kvalifikacijos k÷limo sąlygos, karjeros galimyb÷s ir pan.. Siekiant užtikrinti 
aukštą personalo kvalifikaciją būtina parengti specialias mokymo programas: naujai į darbą 
priimamiems darbuotojams, kvalifikacijos k÷limo specifin÷se srityse, vertintojų mokymo ir 
pan. Tačiau tai galima padaryti tik detaliai įvertinus darbuotojų kvalifikacijos k÷limo 
poreikius ir identifikavus mokymo sritis. Pažym÷tina, kad mokymo poreikių analiz÷s tur÷tų 
būti atliekamos reguliariai (kas metus) ir atitinkamai būtų numatomos reikalingos 
kvalifikacijos k÷limo priemon÷s. Nors daugelis struktūrinę paramą administruojančių 
institucijų darbuotojų buvo apmokyti, tam buvo nukreipta ES PHARE parama, nuolatinio 
mokymo sistema nesukurta.  

 
9. Personalo įdarbinimas. Siekiant sudaryti darbuotojams vienodas sąlygas būtina spręsti 
įgyvendinančiųjų institucijų teisinio statuso (biudžetin÷s įstaigos/ viešosios įstaigos/ 
labdaros ir paramos fondo) suvienodinimo klausimą. Pasteb÷tina, kad darbo užmokestis 
įgyvendinančiose institucijose skiriasi, ir tai sukuria nelygias sąlygas institucijoms siekti 
vienodai aukštos darbo kokyb÷s. Ataskaitos 5.2.1.2 dalyje nurodoma, kad siekiant didesnio 
projektų atrankos proceso skaidrumo įgyvendinančiąsias institucijas rekomenduojama 
pertvarkyti į biudžetines įstaigas. Tokiu būdu tiek atrenkant darbuotojus, tiek jiems atliekant 
savo funkcijas bus taikomas Valstyb÷s tarnybos įstatymas bei Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstyb÷s tarnyboje įstatymo nuostatos bei, atitinkamai, valstyb÷s tarnautojui 
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keliami pareigybiniai reikalavimai. Valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatų taikymas priimant 
į darbą darbuotojus biudžetin÷se įstaigose vertintinas teigiamai tuo aspektu, kad skelbiami 
vieši konkursai, nustatomi aiškūs kvalifikaciniai reikalavimai ir atrankos procedūros. Taip 
pat Valstyb÷s tarnybos įstatymas numato karjeros valstyb÷s tarnautojų tarnybinį kaitumą 
(rotaciją) toje pačioje ar kitoje valstyb÷s institucijoje ar įstaigoje. Taikant tokią praktiką 
tarp įgyvendinančių institucijų būtų efektyviau valdomi kompetentingų specialistų 
poreikio trūkumai esant dideliems darbų krūviams vienoje ar kitoje įgyvendinančioje 
institucijoje. Pagrindinis įgyvendinančių institucijų argumentas prieš tokią siūlomą 
reorganizaciją yra tas, kad, jų manymu, pertvarkius jas į biudžetines įstaigas sumaž÷tų 
darbuotojų motyvacijos galimyb÷s. Tačiau pagal 2005 m. gruodžio 22 d. Valstyb÷s 
tarnybos įstatymo pakeitimo bei papildymo įstatymą (Žin., 2006 01 12, Nr. 4-97) su 
valstyb÷s tarnautoju galima sudaryti darbo sutartį kitoms užduotims nei numatyta jo 
pareigyb÷s aprašyme atlikti ir mok÷ti papildomą atlyginimą. Reikiamos l÷šos gali būti 
skiriamos iš  BPD 5.1 priemon÷s. 

 
10. Struktūrin÷s paramos administravimo kokybę gal÷tų pagerinti ir vieningos SF žmogiškųjų 

išteklių valdymo sistemos sukūrimas. Tai įgalintų užtikrinti darbuotojų rotaciją, tolygiau 
paskirstyti darbo krūvį, dalintis geriausia praktika. Vieninga žmogiškųjų išteklių valdymo 
sistema gali įgauti skirtingas formas. Lanksčiausia tokios sistemos forma, kuriai reik÷tų 
mažiausiai formalių pokyčių, įteisinamų atitinkamais teis÷s aktais, gal÷tų būti neformalus 
struktūrin÷s paramos administratorių tinklas.69 Neformalaus tinklo užuomazgos SF 
administravimo srityje jau egzistuoja, nes daugelis administratorių susitinka per įvairius 
pos÷džius, bendrus renginius. Tačiau toks tinklas tvirtesnis ministerijose, kurios 
dabartiniame programavimo laikotarpyje atlieka tarpinių institucijų vaidmenį. Tinklui kurti 
ir stiprinti galima naudoti bendrus praktinius mokymus, orientuotus į panašių problemų 
sprendimą ir bendrus renginius aptariant struktūrin÷s paramos įgyvendinimo rezultatus. 
Tačiau to nepakanka, nes daugiakanalis komunikacinis tinklas be aiškaus lyderio gali 
egzistuoti tik intensyvios komunikacijos lauke. Jam sukurti ir palaikyti reikalingas nuolatinis 
neformalus centras, kuris gal÷tų skatinti bendradarbiavimą tarp atskirų institucijų ir jį 
panaudoti bendroms problemoms spręsti. Tokio tinklo centru ir šiame, ir sekančiame 
programavimo laikotarpyje gal÷tų būti Finansų ministerija, konkrečiai – ES programų 
valdymo departamentas. Neformalaus struktūrin÷s paramos administratorių, ypač 
įgyvendinimo lygmenyje, tinklo sukūrimas gali ne tik pagerinti struktūrin÷s paramos 
administravimo kokybę, spręsti administracinių geb÷jimų trūkumo problemą, bet ir padidinti 
struktūrin÷s paramos įgyvendinimo efektyvumą, nes pad÷tų sukurti vieningesnį suvokimą 
d÷l pagrindinių horizontalių tikslų, kurių siekiama struktūrine parama. Tačiau neformalūs 
tinklai pasižymi ir sava rizika. Galima sp÷ti, kad SF administravimo srityje susikūr÷ kai 
kurie vertikalūs neformalūs tinklai, jungiantys tarpines ir joms pavaldžias įgyvendinančias 
institucijas. Šie tinklai gali tarnauti ne tik dalijimuisi gera praktika bei SF administravimo 
kokyb÷s gerinimui, bet ir potencialiai prisid÷ti prie administravimo neskaidrumo, 
įgyvendinančių institucijų autonomijos sumaž÷jimo priimant sprendimus d÷l atskirų 
projektų finansavimo  Toks neformalus potencialiai ydingas tinklas išreikštas ryšiuose tarp 
Ūkio ministerijos ir LVPA. Kadangi tokie tinklai kelia gr÷smę struktūrin÷s paramos 
administravimo skaidrumui, reikalingos prevencin÷s priemon÷s, kurios stabdytų jų 

                                                 
69 Tinklą galima apibr÷žti kaip specifinę valdymo formą, kurios pagalba vyksta resursų mainai tam tikroje 
bendruomen÷je. Tinklai gali būti formalūs ir neformalūs. Formalūs tinklai būna institucionalizuoti ir turi 
kodifikuotas taisykles, apibr÷žiančias tinklo narių elgesį. Neformalūs tinklai – pagal apibr÷žimą – 
neinstitucionalizuoti, tačiau gali tur÷ti aiškias elgesio taisykles. Tinklai gali būti hierarchiniai ir nehierarchiniai. 
Nehierarchinio tinklo palaikymui reikalingas intensyvus komunikacijos lygis. 
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formavimąsi. Viena tokių priemonių – tai darbuotojų atranka per viešus konkursus. Kita 
priemon÷ – darbuotojų rotacija per kelias įgyvendinančias institucijas. 

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l ES SF administracinių geb÷jimų stiprinimo Lietuvoje 
pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (3.1, 3.2, 3.2 rekomendacijos). 
 

5.1.3. Skirtingų administracinių struktūrų stipriosios ir silpnosios pus÷s 
 
1. Žemiau lentel÷je identifikuojamos valdančiosios, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų 

stipriosios ir silpnosios pus÷s bei įvardijama konkrečiame valdymo lygmenyje išskirtina 
geroji praktika, kuri gal÷tų būti skleidžiama tarp kitų to paties lygmens institucijų. V÷liau 
remiantis šia analize yra formuluojamos rekomendacijos kitam programavimo laikotarpiui 
d÷l ES SF valdymo sistemos sukūrimo, kurios yra pateikiamos Ataskaitos 7.2 dalyje. 

 
5.1.3.1. lentel÷. ES SF administruojančių struktūrų Lietuvoje silpnosios ir stipriosios pus÷s. 

ES SF administravimo 
sistemos stipryb÷s 

2004 – 2006 m. 

ES SF administravimo sistemos 
silpnyb÷s 2004 – 2006 m. 

Gerosios praktikos 
pavyzdžiai 

Vadovaujančioji institucija  
 
- Patirtis koordinuojant BPD ir 

BPD priedo rengimą  
- Pirmin÷ ES SF valdymo 

(priežiūros ir kontrol÷s) patirtis 
 
 

- Metodinio vadovavimo trūkumai 
- Neužtikrintas savalaikis vieningos 

monitoringo informacin÷s sistemos 
sukūrimas 

- Nepakankamas horizontalus 
koordinavimas įgyvendinant 
horizontaliuosius principus 

- Nepakankamas atitikimo tarp gairių 
pareišk÷jams ir BPD priedo 
užtikrinimas 

- Nepakankamas sprendimų pri÷mimo 
operatyvumas 

 

Tarpinstitucinių darbo 
grupių sukūrimas 
įvairiems ES SF valdymo 
klausimams spręsti ir 
koordinavimui tarp 
institucijų užtikrinti (pvz. 
BPD vertinimo valdymo 
grup÷) 
 

Tarpin ÷s institucijos 
- Sukaupta pirmin÷ atskirų BPD 

ir BPD priedo dalių rengimo ir 
įgyvendinimo patirtis 

- Sukaupta pirmin÷ ES SF 
administravimo patirtis 

- Suformuotas pareišk÷jų 
informavimo tinklas 

 

- Skirtingas tarpinių institucijų teisinis 
statusas (IVPK) 

- Nepakankami administraciniai 
geb÷jimai 

- Tarpinstitucinio koordinavimo stoka 
- L÷tas sprendimų pri÷mimo procesas 

(ypač d÷l paramos skyrimo) 
- Atsakingų padalinių nuostatuose 

numatytų funkcijų neatitikimas su 
LRV patvirtintomis administravimo 
taisykl÷mis 

- Neaiškus ir netikslus funkcijų 
atsakomyb÷s paskirstymas 
darbuotojams 

- Nenustatyta dokumentų rengimo ir 
derinimo su ĮI tvarka 

- Neužtikrintas efektyvus rizikos 

- Atsakomyb÷s už BPD 
priemon÷s 
įgyvendinimą ir 
priežiūrą delegavimas 
ministerijos valstyb÷s 
sekretoriui (SADM)  

- Strateginis planavimas 
ir priskirtos BPD 
priemon÷s 
įgyvendinimas aiškiai 
vadovaujantis 
nacionaline strategija  
(SM) 

- Pareišk÷jų 
informavimo tinklas 
(SADM, ŠMM, ŪM) 

- Priemonių 
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valdymas 
- Techninių BPD įgyvendinimo 

užduočių priskyrimas TI (paraiškų 
formų rengimas, paramos sutarčių 
sudarymas) 

- Nepakankamas konsultavimasis su 
partneriais ir jų įtraukimas į atskirų 
BPD priemonių įgyvendinimą 

 

įgyvendinimo 
koordinavimas (ŠMM 
ir SADM įkurtas ESF 
koordinacinis 
komitetas) 

- Parengtos ir 
patvirtintos vidaus 
darbo taisykl÷s 
reglamentuojančios 
priskirtos priemon÷s 
l÷šų administravimą 
(AM) 

Įgyvendinančiosios institucijos 
- Sukaupta pirmin÷ ES SF 
įgyvendinimo (vertinimo, l÷šų 
mok÷jimo, priežiūros) patirtis 

- Tarp įgyvendinančių institucijų 
pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis,  kurios tikslas - keistis 
informacija ir patirtimi, 
bendradarbiauti projektų 
kontrol÷s, struktūrinių fondų 
paramos viešinimo bei kitose 
srityse 

- Nusistov÷ję bendradarbiavimo 
ryšiai tarp institucijų ir 
pareišk÷jų 

 

- Skirtingas ĮI teisinis statusas 
(viešosios, biudžetin÷s įstaigos, 
paramos fondas) 

- Nepakankamas ir nevienodas ĮI 
autonomiškumo laipsnis 
santykiuose su TI 

- Nepakankami administraciniai 
geb÷jimai, darbuotojų kaita 

- L÷tas paraiškų vertinimas 
- Nesukurta projektų priežiūros 

sistema bei rizikos vertinimo ir 
valdymo tvarka 

- Nesukurta vieninga ĮI veiklos 
standartų, vidin÷s kokyb÷s 
kontrol÷s  sistema 

 

- Rizikos vertinimo ir 
valdymo tvarka 
(ESFA) 

- Detalūs paraiškų 
kokyb÷s ir naudos 
vertinimo kriterijai 
(LVPA) 

- Regioniniai padaliniai 
ir tam tikrų funkcijų 
dekoncentravimas 
(LVPA) 

- „Atvir ų durų dienos“ 
pareišk÷jams paraiškų 
rengimo metu (CPVA 
ir ESFA)  

 
 
Pagrindin÷ pamoka 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui: kuriant 2007-2013 m. 
veiksmų programų administravimo sistemą, paprastinti paramos valdymo nacionaliniame 
lygmenyje sistemą, kadangi sud÷tinga ir nelanksti administracin÷ sistema l÷tina programos 
įgyvendinimo procesą ir mažina programos efektyvumą. 
 

5.1.3. Partneryst÷s principo įgyvendinimas 
 
Vertintojų nuomone ir atliktos apklausos duomenimis70, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. 
BPD nepakankamai veikia partneryst÷s principas. Programos lygmenyje (BPD Priežiūros 
komitete) socialiniai ir ekonominiai partneriai dalyvauja pakankamai, tačiau jų dalyvavimas 
BPD priemonių lygmenyje (projektų atrankos procese) – formalus. Vertinimo metu buvo 
nustatyti pagrindiniai sunkumai, trukdantys efektyviai taikyti partneryst÷s principą Lietuvos 
2004-2006 m. BPD įgyvendinime: (1) objektyvių atrankos kriterijų ir procedūrų stoka atrenkant 
pagrindinius partnerius, (2) nepakankami partnerių geb÷jimai įsitraukti ir dalyvauti procese, (3) 
galimi partnerių lobistiniai interesai71. 
 

                                                 
70 Įvertinus atsakymus į klausimą, ar tinkamai BPD įgyvendinimo sistemoje veikia partneryst÷s principas, buvo 
gautas įvertinimas 0.4 (kai 0.5 yra „iš dalies pritariu“, o 0.25 – „iš dalies nesutinku“). 
71 Remiantis interviu su ES SF administruojančių institucijų atstovais. 
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1. Remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 8 straipsnio nuostatomis partneryst÷s 
principo turi būti laikomasi visuose programavimo etapuose: rengiant paramos programą, 
skirstant paramos l÷šas, vykdant programos priežiūrą bei atliekant jos vertinimus. Vienas iš 
sunkumų įgyvendinant min÷tą principą yra susijęs su tuo, kad reglamentuose nustatytą 
reikalavimą n÷ra paprasta operacionalizuoti.72 Tai prisideda prie partneryst÷s principo 
įgyvendinimo ES šalyse nar÷se skirtumų73. 

 
2. Lietuvos 2004-2006 m. BPD rengimo metu buvo naudojamas pakankamai platus, bet mažai 

intensyvus konsultavimosi būdas.74 Dabartiniu BPD įgyvendinimo etapu partneriai yra įtraukti į 
projektų atrankos procesą per dalyvavimą PAK ir programos priežiūros bei vertinimo procesus 
per dalyvavimą BPD priežiūros komiteto veikloje.  

 
3. Vienas iš mechanizmų socialinių-ekonominių partnerių dalyvavimui BPD įgyvendinime yra jų 
įtraukimas į PAK sud÷tį. Partneriai PAK pos÷džiuose dalyvauja su patariamojo balso teise. Tad 
procedūriškai partnerių įtaka priimant sprendimus PAK ribota. Pasteb÷tina, kad socialinių-
ekonominių partnerių įtraukimo laipsnis skiriasi priklausomai nuo BPD priemon÷s. Tai susiję 
tiek su konkrečios BPD priemon÷s specifika, tiek su formalių procedūrų stoka. Administravimo 
ir finansavimo taisykl÷se numatyta, kad tarpin÷ institucija į PAK pos÷džius gali kviesti 
socialinius-ekonominius partnerius. Taisykl÷se n÷ra nustatyta objektyvių atrankos kriterijų ir 
procedūrų, kaip tarpin÷s institucijos tur÷tų atrinki ir įtraukti partnerius į PAK sud÷tį. 
Atitinkamai, pagal kai kurias BPD priemones socialiniai-ekonominiai partneriai, kviečiami į 
PAK pos÷džius, yra įvardinti tarpinių institucijų ministrų įsakymuose; kitose priemon÷se jie 
kviečiami atskiru raštu kiekvieno konkretaus PAK pos÷džiui, argumentuojant tuo, kad skiriasi 
svarstomų projektų sritys.75 ES šalių narių patirtis rodo, jog socialinių-ekonominių interesų 
atstovavimas paprastai yra geresnis tais atvejais, kai atstovus išsirenka ir deleguoja patys 
ekonominiai-socialiniai partneriai, juos vienijančios asociacijos.76 Pasteb÷tina, kad kai kuriais 
atvejais socialiniai-ekonominiai partneriai nebuvo kviečiami į PAK pos÷džius77 (Priede Nr.10 
pateikiama informacija apie socialinių-ekonominių partnerių dalyvavimą atskirų BPD 
priemonių PAK). Iš „horizontaliuosius“ interesus atstovaujančių organizacijų sistemingai į 
įvairių priemonių PAK sud÷tį įtraukta tik Lietuvos savivaldybių asociacija.78 Nevyriausybinių 

                                                 
72 European Union. Inforegio „Panorama“. Best practice in regional development.– May 2005 – No.16 – P.11. 
73 European Commission. Directorate-General Regional Policy. Partnership in the 2000-2006 programming 
period. Analysis of the implementation of the partnership principle. Discussion paper of DG Regio. – 
November 2005. // 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/partnership_report2005.pdf - 
P.3. 
74 Op.cit. - 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimas. Galutin÷ ataskaita.– 
P.16. 
75 Pvz., Socialin÷s apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo bei Finansų  ministrų įsakymuose 
įvardinti tik balso teisę turintys PAK nariai, atstovaujantys institucijas. 
76 Op. cit. - Partnership in the 2000-2006 programming period. Analysis of the implementation of the 
partnership principle. - P.10. 
77 Pavyzdžiui, į Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos suformuoto 1.5 BPD priemon÷s projektų atrankos 
komitetą socialiniai-ekonominiai partneriai nebuvo kviečiami, motyvuojant juos atstovaujančių organizacijų 
sektoriuje gausa ir nenustatytais objektyviais jų atrankos kriterijais 
78 Ji buvo įtraukta į visų priemonių PAK, išskyrus 1.5 (SADM) ir 2.2 priemones. Į 1.4 priemon÷s PAK buvo 
įtraukti konkrečių savivaldybių atstovai. 
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organizacijų (NVO) įtraukimas kol kas žemas. Tuo tarpu pažym÷tina, jog kitu programavimo 
laikotarpiu Europos Komisija ragina sustiprinti partnerystę su NVO.79   

 
4. Kitas mechanizmas, turintis užtikrinti socialinių-ekonominių partnerių dalyvavimą atliekant 

BPD priežiūrą, yra BPD priežiūros komitetas. Šiuo aspektu partneryst÷s principo taikymas 
vertintinas kaip gana veiksmingas. Iš 36 BPD priežiūros komiteto narių trečdalį (12 narių) 
sudaro socialiniai-ekonominiai partneriai80; jie turi lygiavertę balso teisę; praktika rodo, jog 
partneriai gali tur÷ti įtakos priimamiems sprendimams.81  
 

5. Programos vertinimo procese socialiniai-ekonominiai partneriai dalyvauja taip pat per 
Priežiūros komitetą, kuriame gali būti svarstomos vertinimo ataskaitos.82  

 
6. Svarbu pasteb÷ti, jog BPD įgyvendinimo procese įgyvendinant partneryst÷s principą 

susiduriama su „pasiūlos“ pus÷s problemomis – t.y. nepakankamais socialinių-ekonominių 
partnerių geb÷jimais. Interviu su Priežiūros komitete dalyvaujančiais partneriais patvirtino, kad 
neretai stokojama laiko, žinių, išteklių aktyviai įsitraukti į BPD įgyvendinimo procesą. 
Atsižvelgiant į tai (bei turint omenyje, jog kitu programavimo laikotarpiu Komisija siekia 
stiprinti partneryst÷s principo taikymą), svarbu rengti mokymus ir didinti partnerių 
administracinius geb÷jimus dalyvauti SF valdymo procese. Remiantis kitų šalių gera praktika, 
tokiems mokymas rekomenduojama pasinaudoti technin÷s paramos l÷šomis.83 Iki šiol BPD 
technin÷s pagalbos l÷šos socialinių-ekonominių partnerių geb÷jimų dalyvauti SF valdyme 
stiprinimui nebuvo panaudotos. 

 
7. Rengiantis kitam programavimo laikotarpiui Europos Komisija rekomenduoja84 programavimo 

pradžioje surengti seminarą su socialiniais-ekonominiais partneriais bei aptarti numatomus 
partneryst÷s principo įgyvendinimo mechanizmus. Šią rekomendaciją vert÷tų įgyvendinti ir 
Lietuvoje. 
 
Konkrečios rekomendacijos d÷l geresnio partneryst÷s principo taikymo įgyvendinant Lietuvos 
2004-2006 m. BPD pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (1.9 rekomendacija). 
 
 
 
 

                                                 
79 Op. cit. - Partnership in the 2000-2006 programming period. Analysis of the implementation of the 
partnership principle. - - P.12. 
80 LR Vyriausyb÷s 2004 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 950 „D÷l Priežiūros komiteto Lietuvos 2004–2006 
metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudarymo“ (Žin., 2004, Nr.128-4598).  
81 Remiantis BPD Priežiūros komitetų pos÷džių protokolais bei atliktais interviu. 
82 Nagrin÷jamu periodu tokių svarstytų ataskaitų nebuvo. 
83 European Economic and Social Committee. Opinion of the European Economic and Social Committee on 
the partnership for implementing the Structural Funds (exploratory opinion). – Eco/106 - Brussels, 24 
September 2003. -  
http://eescopinions.esc.eu.int/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\eco\eco106\ces1166-
2003_ac.doc&language=EN  
84 Op. cit. - Partnership in the 2000-2006 programming period. Analysis of the implementation of the 
partnership principle. - P.13. 
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5.1.4. BPD įgyvendinimo priežiūros sistemos įvertinimas 
 
Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo priežiūros sistema tinkamai veikia tik iš dalies85. 
BPD priežiūros komiteto veikla užtikrina pakankamai operatyvią programos priežiūrą,BPD 
priedo koregavimą. Esminis kliuvinys priežiūros efektyvumui yra nepatenkinama steb÷senos 
informacijos kokyb÷. Išsamių ir patikimų duomenų stoka neleidžia adekvačiai vertinti priežiūros 
rodiklių įgyvendinimo pažangos ir BPD nustatytų tikslų pasiekimo laipsnio. BPD priemonių 
metin÷s įgyvendinimo ataskaitos vertinamuoju laikotarpiu taip pat nebuvo veiksminga 
priežiūros priemon÷.  
 

1. Pagrindin÷ Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo priežiūros institucija yra BPD priežiūros 
komitetas, sudarytas 2004 m. rugpjūčio 11 d.86 Pagrindiniai principai, kuriais Europos Komisija 
rekomenduoja vadovautis Priežiūros komiteto darbe, yra atviro ir plataus bendradarbiavimo 
užtikrinimas, dalyvavimo teis÷, skaidrumas ir viešumas, efektyvumo užtikrinimas.87 Plataus 
bendradarbiavimo užtikrinimas sąlygoja gana ženklų Priežiūros komiteto narių skaičių (36 
nariai).88 Atsižvelgiant į tai (bei į tai, jog sprendimai priimami daugumos balsavimu), nario 
įtaka priimamiems sprendimams priklauso nuo tokių veiksnių kaip interesų pasiskirstymas, 
koalicijų formavimas, iniciatyva bei pasirengimas.  

 
2. Žvelgiant iš viešumo perspektyvos, pozityviai vertintinas BPD priežiūros komiteto nutarimų 

skelbimas vadovaujančiosios institucijos tinklalapyje. 
 

3. Vertinant BPD priežiūros komiteto atliekamos priežiūros savalaikiškumą pasteb÷tina, jog nuo 
BPD įgyvendinimo pradžios įvyko keturi nuolatinio Priežiūros komiteto pos÷džiai89, kas skatina 
daryti prielaidą, jog buvo siekiama operatyviai spręsti iškylančius klausimus.90 Kita vertus, 
faktas, jog du pastarieji Priežiūros komiteto pos÷džiai buvo organizuoti vieno m÷nesio intervalu 
(2005 m. lapkričio ir gruodžio m÷n.), indikuoja tam tikrus planavimo trūkumus. Europos 
Komisija atkreip÷ d÷mesį, jog Priežiūros komiteto pos÷džiai organizuojami per dažnai.  

 
4. Vertinamuoju laikotarpiu siekiant užtikrinti BPD įgyvendinimo efektyvumą Priežiūros komitete 

buvo atlikta eil÷ BPD priedo pakeitimų, peržiūr÷ta ir pakoreguota priežiūros rodiklių sistema, 
tikslinti galimi pareišk÷jai, performuluoti specifiniai projektų atrankos kriterijai atskirose BPD 
priemon÷se, atsižvelgiant į įgyvendinimo eigą bei kontekstą priimti sprendimai d÷l finansinių 
perskirstymų. Siekiant sustiprinti l÷šų įsisavinimo priežiūrą buvo inicijuotas l÷šų įsisavinimo 
steb÷jimo planas. Vis d÷lto BPD Priežiūros komiteto atliekama priežiūra tobulintina, didintinas 
d÷mesys strateginiams paramos panaudojimo aspektams. Priežiūros komitete iki šiol nebuvo 
svarstytas BPD priedo pakeitimų poreikis atsižvelgiant į aktualiausias naujas nacionalines 

                                                 
85 Įvertinus atsakymus į klausimą, ar tinkama BPD priežiūros sistema, buvo gautas įvertinimas 0.5 - „iš dalies 
pritariu“. 
86 LR Vyriausyb÷s 2004 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 950 „D÷l Priežiūros komiteto Lietuvos 2004–2006 
metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudarymo“ (Žin., 2004, Nr.128-4598);  
87 Europos Komisijos atstovas Lluis Riera, Laikinojo Priežiūros komiteto Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo 
programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti pos÷džio protokolas, 2004 m. vasario 5 d. 
88 Dažniausiai programos priežiūros komitetai susideda iš 20-50 narių. 
89 2004 m. rugs÷jo 15 d., 2005 m. balandžio 28 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. gruodžio 20 d.  
90 Priežiūros komiteto pos÷džiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Skubiems klausimams 
spręsti organizuojama rašytin÷ procedūra. 
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strategijas (tokias, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų strategija).91 
Be to pasteb÷tina, jog iki šiol daugiausia d÷mesio Priežiūros komitete skirta l÷šų įsisavinimo 
pažangai. Tuo tarpu nebuvo svarstyta įgyvendinimo pažanga atsižvelgiant į fizinius priežiūros 
rodiklius ir BPD tikslus nepaisant to, jog BPD įgyvendinimas įpus÷jo. Nebuvo svarstyti ir 
horizontaliųjų principų įgyvendinimo klausimai. 

 
5. Siekiant efektyviai atlikti programos įgyvendinimo priežiūrą, lemiamą vaidmenį vaidina 

pakankama ir kokybiška steb÷senos informacija. Tačiau Lietuvoje (ir kai kuriose kitose 
valstyb÷se nar÷se) steb÷senos duomenų kokyb÷ yra vienas iš problemiškiausių aspektų, 
kliudančių efektyviai prižiūr÷ti, valdyti ir vertinti BPD įgyvendinimo eigą. Vertinamuoju 
laikotarpiu BPD įgyvendinimo priežiūros nepakankamą efektyvumą l÷m÷ v÷luojantis 
kompiuterizuotos vieningos monitoringo sistemos įdiegimas: SFMIS prad÷jo funkcionuoti tik 
2005 m. kovo m÷n.  Įdiegtos monitoringo sistemos naudingumas vis dar išlieka ribotas d÷l 
techninių trūkumų bei nekokybiško, v÷luojančio informacijos suvedimo.92 Įgyvendinančios ir 
tarpin÷s institucijos SFMIS vertina ne kaip pagalbinį įrankį projektui ar BPD priemonei 
administruoti, o kaip papildomą administracinę naštą. Atsižvelgiant į tai, galimyb÷s operatyviai 
valdyti BPD programos įgyvendinimą tampa ribotos. Viena iš nekokybiškos informacijos 
įvedimo į SFMIS priežasčių yra susijusi su įgyvendinančioms institucijoms kylančiomis 
problemomis perkeliant steb÷senos informaciją iš projektų į programos lygmenį. Paraiškose 
pareišk÷jams nebuvo nurodyta, jog jie privalo nusimatyti konkrečius projekto įgyvendinimo 
rodiklius, kurie sietųsi su priemon÷s rodikliais. Tod÷l rodiklių, už kurių pasiekimą paramos 
gav÷jai atsiskaitys ataskaitose, įvairov÷ yra didel÷ (jų neįmanoma apibendrinti bei susumuoti per 
projektus) ir jie nesutampa su priemon÷s rodikliais. Be to, pareišk÷jai teikia tik projekto lygio 
rodiklius, o BPD priede nurodyta, kad priemon÷s rodikliai skaičiuojami „duomenis gaunant 
tiesiogiai iš remiamų projektų“. D÷l priemonių ir projektų rodiklių nesutapimo, įgyvendinančios 
institucijos kartu su tarpin÷mis tur÷tų pasirengti rodiklių „konvertavimo“ instrukcijas. Šioje 
užduotyje vadovaujanti institucija gal÷tų pad÷ti metodologiniais patarimais, siekiant užtikrinti 
vieningesnį ir korektišką steb÷senos duomenų surinkimą pagal įvairias BPD priemones. 
 

6. BPD priemonių metin÷s įgyvendinimo ataskaitos vertinamuoju laikotarpiu nebuvo veiksminga 
priežiūros priemon÷. Skirtingų institucijų rengtos ataskaitos skyr÷si savo kokybe, detalumu, 
joms buvo būdingas aprašomasis pobūdis ir formalumas. Iš dalies tai l÷m÷ atsiskaitymo laikas – 
ataskaitos pateiktos už 2004 metus, kai nuo BPD įgyvendinimo pradžios buvo tepra÷jęs 
pusmetis. Tačiau ateityje rengiant metines įgyvendinimo ataskaitas svarbu užtikrinti didesnį jų 
analitiškumą, duomenų išsamumą ir tikslumą (ypač atsižvelgiant į SFMIS trūkumus). 
 
Konkrečios rekomendacijos d÷l geresn÷s programos priežiūros pateikiamos 9 ataskaitos dalyje 
(2.1 rekomendacija). 
 

                                                 
91 LR Vyriausyb÷s 2005 m. geguž÷s 23 d. nutarimas Nr. 575 „D÷l Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų 
strategijos“ (Žin., 2005, Nr.66-2370). 
92 Kaip iliustraciją galima pamin÷ti, jog remiantis 2006 m. sausio 13 d. SFMIS paraiškų registravimo modulio 
duomenimis, pagal 1.5 priemonę buvo gautos 246 paraiškos. Tuo tarpu pagal Finansų ministerijos tinklalapyje 
skelbiamą BPD įgyvendinimo statistiką, dar iki 2005 m. lapkričio 30 d.  pagal 1.5 priemonę gauta 570 paraiškų. 
Tai indikuoja, jog 324 paraiškos nebuvo įvestos į SFMIS; nebuvo nurodytos dar 2005 m. rugs÷jo m÷nesį gautos 
paraiškos. Pastebimas ir suvestų paraiškų vertinimo etapų netikslumas. Pavyzdžiui, vertintojams pateiktuose 
SFMIS duomenyse nurodoma, kad visos pagal BPD 1.2 priemonę atmestos paraiškos yra administracinio 
vertinimo metu.   
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5.2.  BPD įgyvendinimo sistemos procesų įvertinimas  

5.2.1. Projektų atranka  
 
Projektų atrankos proceso efektyvumą BPD įgyvendinimo pradžioje mažino užsitęsę vertinimo 
ir atrankos etapai. Pagrindin÷s v÷lavimo priežastys - nepakankamas paraiškų srauto ir 
žmogiškųjų išteklių planavimas, ne visada tinkamai pasirinktos paraiškų teikimo procedūros. 
Vertinamuoju laikotarpiu projektų atrankos procesas nuolat buvo tobulinamas, identifikuotos 
rimčiausios problemos buvo sprendžiamos. Tačiau šiame procese vis dar nepakankamai 
užtikrinamas vertinimo objektyvumas ir skaidrumas. 
 

5.2.1.1. Projektų atrankos proceso efektyvumas 

 
1. Per vertinamąjį laikotarpį pagal visas BPD priemones iš viso buvo pateiktos 5077 paraiškos 

ES SF paramai gauti, iš kurių buvo atrinkti 1576 projektai ES SF paramai skirti93. Likusios 
paraiškos dar buvo nepabaigtos vertinti arba buvo atmestos. Projektų vertinimo ir atrankos 
etapai pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais užsitęs÷ pernelyg ilgai, pav÷lindami ES SF l÷šų 
įsisavinimo pradžią. V÷lavimą nul÷m÷ tai, kad programuojant BPD pagal kai kurias BPD 
priemones nebuvo įvertintas potencialus paraiškų srautas, įgyvendinančiųjų institucijų 
žmogiškieji ištekliai bei geb÷jimai, tod÷l nebuvo pasirinktos tinkamos procedūros ir 
priemon÷s atrankos proceso sklandumui bei efektyvumui užtikrinti. Pirmaisiais BPD 
įgyvendinimo metais daugiausiai sunkumų suk÷l÷ projektų atranka pagal Ūkio ministerijos 
administruojamas BPD priemones (žr. atvejo aprašymą lentel÷je). 

 
Ūkio ministerija, tik÷damasi sulaukti daug ir įvairių, sunkiai tarpusavyje 
palyginamų projektų, pagal BPD 1.2, 3.1, 3.2 ir 3.4 priemones buvo paskelbusi 
tęstinį paramos teikimą. Buvo nuspręsta paraiškas priimin÷ti ir vertinti nuolat nuo 
kvietimo teikti paraiškas skelbimo pradžios (2004 m. liepos pr.) iki 2006 m. rugs÷jo 
1 d. Iki paraiškų teikimo sustabdymo, kurį sąlygojo Administravimo ir finansavimo 
taisyklių pakeitimas, 2005 m. balandžio 1 d. LVPA iš viso buvo gavusi 890 
paraiškų. Per vertinamąjį laikotarpį (nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. lapkričio 
30 d.) buvo atrinkta 101 paraiška ES SF paramai skirti, tačiau dar buvo nepabaigtas 
vertinimas pagal BPD 3.1 ir 3.4 BPD priemones.  
 
Pakankamai l÷tą paraiškų vertinimą sąlygojo prognozavimo, planavimo trūkumai, 
reikiamų priemonių neįgyvendinimas paraiškų srautui suvaldyti ir nepakankami 
žmogiškieji LVPA ištekliai. Agentūroje paraiškas vertina 22 darbuotojai, vertinamų 
projektų įvairov÷ yra didel÷, reikalaujanti specifin÷s ekspertiz÷s skirtingose srityse 
(energetikos, turizmo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, verslo projektai). Didelis 
paraiškų skaičius, spaudimas iš visuomen÷s d÷l spartesnio vertinimo, l÷šų 
įsisavinimo poreikiai, riboti žmogiškieji ištekliai kelia klausimą, kiek efektyviai 
tokiomis sąlygomis atliekant paraiškų vertinimą gali realiai veikti “keturių akių”94 
principas. 2005 m. liepą LR Vyriausyb÷s kanceliarijai pateiktoje informacijoje apie 
turimus LVPA administracinius geb÷jimus ir vertinimo krūvius nurodoma, kad 

                                                 
93 V÷liausiai prieinami duomenys (2005 m. lapkričio 30 d.), pateikti LR finansų ministerijos tinklalapyje.  
94 Keturių akių“ principas reiškia, kad projekto tinkamumą, kokybę ir naudą turi atskirai įvertinti mažiausiai du 
įgyvendinančiosios institucijos paskirti vertintojai. 
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vidutiniškai vienam vertintojui tenka 40 paraiškų. Šis darbo krūvis LVPA 
vertintojams yra aritmetinis pateiktų paraiškų skaičiaus (890) ir dirbančių 
darbuotojų (22) santykis. Taikant „keturių akių“ principą  vertintojui tenkantis 
vidutinis darbo krūvis yra 80 paraiškų.  
 

 
2. Galima įvardinti keletą atrankos proceso užsitęsimo priežasčių, bendrų visoms tarpin÷ms ir 
įgyvendinančioms institucijoms. Tai:  

 
• Netinkamas tarpinių institucijų kvietimų teikti paraiškas planavimas, kuris susijęs su 

tęstin÷s paramos teikimo procedūros taikymu.  
• Nepakankamas kvietimų teikti paraiškas koordinavimas tarp atskirų BPD priemonių, 

t.y. tarpin÷ms institucijoms suplanavus paskelbti kvietimus teikti paraiškas ES SF 
paramai gauti pagal įvairias BPD priemones tuo pačiu metu, nebuvo užtikrintas 
tolygesnis administracinio krūvio, tenkančio įgyvendinančioms institucijoms, 
paskirstymas.   

• Nepakankami įgyvendinančių institucijų žmogiškieji ištekliai dideliam paraiškų srautui 
įvertinti ir reikiamų priemonių šiai problemai spręsti netaikymas. Neigiamai vertintinas 
išor÷s ekspertų nesamdymas: nuo BPD įgyvendinimo pradžios LVPA ir TID nebuvo 
pasamdžiusios n÷ vieno išor÷s vertintojo, tuo tarpu APVA yra įdarbinusi 14, ESFA ir 
CPVA – po 31 ekspertą95. 

• Nepakankama paraiškų kokyb÷ ir ne visa vertinimui reikalinga pateikta informacija 
sąlygojo poreikį įgyvendinančioms institucijoms papildomai komunikuoti su 
pareišk÷jais. 

 
3. Projektų atrankos proceso efektyvumą BPD įgyvendinimo pradžioje taip pat mažino 

nepakankamai užtikrintas vertinimo objektyvumas. Kaip jau buvo min÷ta šios Ataskaitos 
4.2.2. dalyje, nepakankamai tikslus atrankos kriterijų formulavimas palieka erdv÷s 
interpretavimui bei subjektyvizmui. Šią problemą sustiprina įgyvendinančių institucijų 
administraciniai geb÷jimai. Pirma, abejojama vertintojų specifin÷mis žiniomis. 
Įgyvendinančiose institucijose dirbantiems vertintojams pagal Administravimo ir 
finansavimo taisykles projektų vertinimo procese yra numatytas didesnis vaidmuo už 
„tikrintojo“: jiems suteikiami įgaliojimai įvertinti projektų naudą ir kokybę, t.y. daroma 
prielaida, kad šie vertintojai tur÷s pakankamai ekspertinių žinių konkrečioje vertinamoje 
srityje. Tačiau atliktos apklausos rezultatai rodo, kad ES SF administruojančių institucijų 
atstovai įgyvendinančių institucijų ekspertinius geb÷jimus įvertinti projektų naudą ir kokybę 
vertina 0.4 balo (skal÷je nuo 0 iki 1), paramos gav÷jai – 0.5. Antra, d÷l nepakankamai 
racionalaus kvietimų teikti paraiškas planavimo ir didelių paraiškų srautų, abejotina, kiek 
efektyviai (o ne formaliai) įgyvendinančiose institucijose  veikia „keturių akių“ principas, 
turintis užtikrinti objektyvų projektų vertinimą. Valstyb÷s kontrol÷ yra nustačiusi pavyzdžių, 
kai šio principo įgyvendinančiose institucijose (konkrečiai, APVA) buvo nesilaikoma96.  

 
4. Įvardintos problemos d÷l projektų atrankos proceso rodo sunkumus iškilusius pirmaisiais 

BPD įgyvendinimo metais. Tačiau reikia pažym÷ti, kad projektų atrankos procesas nuolat 
buvo tobulinamas, identifikuotos rimčiausios problemos buvo sprendžiamos Pavyzdžiui, 

                                                 
95 Nurodytą informacija vertintojams įgyvendinančios institucijos pateik÷ raštu. 
96  Op.cit. – Lietuvos Respublikoje sukurtos ES SF projektų paraiškų atrankos sistemos vertinimo audito 
ataskaita.  – P. 14. 
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vertinamuoju laikotarpiu buvo atsisakyta nepasiteisinusios tęstin÷s paraiškų teikimo 
procedūros. Pati savaime tęstin÷ paraiškų teikimo procedūra, jei ji įgyvendinama taip, kaip 
numat÷ ankstesn÷s Administravimo ir finansavimo taisykl÷s (paraiškas priimin÷ti ir vertinti 
nuolat)97 nepasiteisino, nes didesn÷ tikimyb÷ parama pasinaudoti teko pirmiesiems 
projektams, bendrame projektų atrankos kontekste pagal tą pačią BPD priemonę buvo 
atrenkami nebūtinai kokybiškiausi ir daugiausiai ekonomin÷s-socialin÷s naudos sukuriantys 
projektai, kadangi formaliai jie tarpusavyje negal÷jo būti lyginami. Išvadą d÷l rizikos, kad 
parama Ūkio ministerijos administruojamose BPD priemon÷se gal÷jo būti skirta ne 
geriausiai parengtiems projektams, daroma ir Valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito 
ataskaitoje (išvada 3.4.3.3)98. Pasteb÷tina, kad tęstin÷ paraiškų teikimo procedūra turi 
daugiau minusų nei ribotos trukm÷s procedūra,99 tod÷l jos atsisakymas BPD įgyvendino 
eigoje vertintinas teigiamai (abiejų procedūrų palyginimas pateikiamas žemiau lentel÷je).  

 
5.2.1.1.1. lentel÷. Tęstin÷s ir ribotos trukm÷s procedūrų santykiniai privalumai bei trūkumai. 

Ribotos trukm÷s procedūra 
 

Privalumai Trūkumai 
• Anksti paaišk÷ja, koks yra projektinių 

paraiškų srautas pagal konkrečią 
priemonę/veiklų grupę; 

• Sukuria didesnę konkurenciją tarp 
projektų, kuri potencialiai skatina 
aukštesnę projektų kokybę; 

• Labiau tinkama siekiant vertinti 
projektus strategiškai (pvz., vertinant 
ar tam tikrų projektų „derinys“ bus 
optimalus; kuris iš panašių projektų 
yra geriausias ir pan.). 

• Dažnai d÷l laiko planavimo trūkumų ir 
griežtų terminų pareišk÷jai pateikia 
nepakankamai gerai parengtus 
projektus; 

• Netolygiai paskirstytas vertintojų darbo 
krūvis, „pikiniai“ laikotarpiai. 

 

Tęstin÷ paraiškų pri ÷mimo procedūra 
 

Privalumai Trūkumai 
• Daugiau laiko projektų rengimui, kas 

potencialiai skatina aukštesnę jų 
kokybę. 

• Ribota konkurencija tarp projektų; 

• Paskirsčius paramą gali paaišk÷ti, jog 
geresni, bet v÷liau pateikti projektai liks 
neparemti;  

• Mažiau galimybių atlikti strateginį 
vertinimą. Neįmanoma vienu metu 
vertinti viso projektų „rinkinio“; 
Pabaigoje gali paaišk÷ti, jog paremta 

                                                 
97 Pastaba padaryta tod÷l, kad IVPK taik÷ modifikuotą tęstinio paraiškų teikimo mechanizmą: tęstinį kvietimą 
skaid÷ į etapus, kurie vyko panašiai, kaip ribotos trukm÷s atveju, nes vieno etapo paraiškos buvo pradedamos 
vertinti tik pasibaigus pirmajai paraiškų surinkimo etapui.  
98 Op. cit. – Lietuvos Respublikoje sukurtos ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos 
vertinimo valstybinio audito ataskaita. – P.20. 
99 Implementing the New Generation of programmes: Project Development, Appraisal and Selection. – IQ-Net 
Thematic Paper. – European Policies Research Centre. – P.33-34 
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per daug vieno tipo projektų ar pan.; 

• Griežtų terminų nebuvimas gali sąlygoti 
mažesnį paraiškų skaičių. 

Šaltinis: Implementing the New Generation of programmes: Project Development, Appraisal and Selection 
 
5. Siekiant toliau efektyvinti projektų atrankos procesą reik÷tų mažinti technines tarpinių 

institucijų atliekamas administravimo funkcijas projektų atrankos procese, leidžiant 
ministerijoms koncentruotis prie strateginio aspekto – paramos prioritetų nustatymo. Taip 
pat skatinant objektyvesnį paraiškų vertinimą siūloma kokyb÷s ir naudos vertinimo etape 
naudoti kitose ES valstyb÷se nar÷se taikomą „ekspertų grupių“ įvertinimą. Pavyzdžiui, 
Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Škotijoje įgyvendinančios institucijos projekto vertinimo 
ataskaitą perduoda apsvarstyti konkretaus sektoriaus ekspertų grup÷ms (sudarytoms iš 3-6 
ekspertų, mokslininkų, kartais socialinių-ekonominių partnerių)100. 

 

5.2.1.2. Projektų atrankos proceso skaidrumas 

 
1. Vertinimo pradžioje atliktos apklausos rezultatai rodo, kad ES SF administruojančių 

institucijų atstovai ir paramos gav÷jai projektų atrankos skaidrumą vertina gana pozityviai. 
Visgi detaliau analizuojant Lietuvoje sukurtą ES SF projektų atrankos sistemą galima daryti 
keletą svarbių išvadų d÷l nepakankamo proceso skaidrumo užtikrinimo tiek sistemine, tiek 
procedūrine prasme. 

 
2. Kaip jau buvo min÷ta šioje Ataskaitoje, pati BPD valdymo sistema kuria projektų atrankos 

proceso politizavimo riziką. Šiame procese per daug funkcijų yra numatyta tarpin÷ms 
institucijoms, kurioms vadovauja politikai. Projektų atrankos procese tarpin÷s institucijos 
nustato specifinius projektų atrankos kriterijus, tikrina įgyvendinančių institucijų paraiškų 
vertinimo ataskaitas, sudaro projektų atrankos komitetus ir jiems pirmininkauja, priima 
galutinį sprendimą d÷l paramos skyrimo. Neužtikrintas įgyvendinančiųjų institucijų 
autonomiškumas santykiuose su savo steig÷jomis – tarpin÷mis institucijomis –  sustiprina 
BPD įgyvendinimo politizavimo riziką projektų vertinimo etape. Tarpin÷s institucijos turi 
tiek formalių, tiek neformalių svertų įtakoti įgyvendinančių institucijų atliekamų projektų 
vertinimų rezultatus101: 

 
• Administravimo ir finansavimo taisykl÷se numatyta, kad tarpin÷s institucijos tikrina 
įgyvendinančių institucijų projektų vertinimo ataskaitas ir gali su jomis nesutikti. Ši 
tiesiogin÷ tarpin÷s institucijos įtaka vertinimo procesui formaliai tur÷tų apsiriboti 
įgyvendinančios institucijos atliekamos funkcijos kokyb÷s kontrole. 

• Netiesiogiai tarpin÷s institucijos gali įtakoti sau lojalių darbuotojų atranką tose 
įgyvendinančiose institucijose, kurios n÷ra biudžetin÷s įstaigos ir jose priimant į 
darbą netaikomas Valstyb÷s tarnybos įstatymas (t.y. LVPA, CPVA, ESFA). BPD 
programavimo periode Ūkio ministerijos stiprus interesas tur÷ti atskirą 

                                                 
100 Op. cit. - Implementing the New Generation of programmes: Project Development, Appraisal and Selection. 
– P.39-42. 
101 Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai. Europos Sąjungos projektų atrankos proceso 
Lietuvoje skaidrumo analiz÷. – P. 7. 
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įgyvendinančią instituciją jos administruojamoms BPD priemon÷ms102,  ir LVPA 
kaip viešosios įstaigos, į kurios vadovaujančius postus nebuvo skelbti atviri 
konkursai, įkūrimas, leidžia daryti prielaidą, kad buvo sąmoningai atrinkti šališkai 
projektų atrankos sistemai lojalūs asmenys. 

 
3. Administravimo ir finansavimo taisykl÷se numatytos skundų nagrin÷jimo nuostatos, kurios 

pareišk÷jui leidžia apskųsti įgyvendinančios, tarpin÷s ir vadovaujančios institucijos 
sprendimus, įgyvendinamos nepakankamai efektyviai, pastebimos sistemin÷s paskatos 
atmesti pareišk÷jų skundus. Dažniausiai institucijos, kurioms buvo pateiktas skundas, 
nesutinka d÷l skundo pagrįstumo, o jei ir priimamas sprendimas grąžinti paraišką 
pervertinimui, mažai tik÷tina, kad anksčiau priimtas neigiamas sprendimas bus pakeistas.103  

 
4. Atsižvelgiant į įvardintas ES SF projektų atrankos proceso sistemines bei procedūrines 

problemas, mažinančias projektų atrankos proceso skaidrumą Lietuvoje, prie 
vadovaujančios institucijos galima būtų įsteigti atskirą Projektų vertinimo padalinį. Šio 
padalinio veikla gal÷tų būti finansuojama iš technin÷s pagalbos l÷šų. Dirbti jame tur÷tų būti 
atrenkami nešališki ir aukštą kvalifikaciją bei ekspertinius geb÷jimus turintys vertintojai. 
Analogiškai kaip šiuo metu įgyvendinančios institucijos, Projektų vertinimo padalinys 
gal÷tų samdyti nepriklausomus ekspertus tų projektų naudos įvertinimui, kur reikalingos 
specifin÷s tam tikros srities žinios. Projektų vertinimo padalinio funkcijos būtų dvejopos. 
Pirmoji funkcija būtų nuodugniai išnagrin÷ti vadovaujančiai institucijai pareišk÷jo pateiktą 
skundą d÷l paraiškos atmetimo ir iš naujo atlikti projekto tinkamumo bei naudos ir kokyb÷s 
vertinimus. Pirmin÷ skundų nagrin÷jimo tvarka liktų tokia pati, kokia yra dabar, t.y. skundai 
iš pradžių būtų teikiami tarpinei institucijai ir jai nusprendus d÷l skundo pagrįstumo, 
grąžinami pakartotiniam vertinimui į įgyvendinančią instituciją. Tod÷l žinojimas, kad 
tinkamumo ir kokyb÷s vertinimo etape atmestos paraiškos gali būti įvertintos trečiosios 
institucijos skatins objektyvesnį ir kokybiškesnį projektų (per)vertinimą įgyvendinančiose 
institucijose. Antroji projektų vertinimo padalinio funkcija būtų susijusi su atrankiniu kelių 
projektų, kuriems įgyvendinančioji institucija rekomenduoja skirti ES SF paramą, 
pakartotiniu naudos ir kokyb÷s įvertinimu. Toks pakartotinis įvertinimas tur÷tų būti atliktas 
prieš projektų atrankos komiteto pos÷dį104. 

 
5. Projektų vertinimo padalinio prie vadovaujančios institucijos sukūrimas būtų prevencin÷ 

priemon÷ prieš neobjektyvų ir šališką projektų vertinimą įgyvendinančiose institucijose. 
Tačiau naujos institucijos kūrimas gali užtrukti, tod÷l trumpuoju laikotarpiu 
rekomenduojama Administravimo ir finansavimo taisykl÷se padaryti pakeitimus, 
numatančius kad visų įgyvendinančioje institucijoje vertinamų paraiškų ES struktūrinei 
paramai gauti tinkamumo ir kokyb÷s/naudos vertinimus atliktų vienas vidaus vertintojas ir 
vienas išor÷s ekspertas, tokiu būdu būtų mažinant vertinimo šališkumo riziką. Esant 
dideliems vidaus ir išor÷s vertinimo rezultatų neatitikimams (daugiau nei 10 balų), 

                                                 
102 Pavyzdžiui, rengiantis Lietuvos 2004-2006 m. įgyvendinimui ir kuriant ES SF administravimo sistemą iš 
pradžių buvo planuojama kai kurioms šiuo metu Ūkio ministerijos BPD priemon÷ms administruoti 
įgyvendinančiąja institucija paskirti tuo metu jau PHARE l÷šų administravimo patirtį sukaupusiai CPVA 
(tarkim, d÷l turizmo schemos). Tokį siūlymą teik÷ ir SPPII (specialiosios pasirengimo programos ES SF 
administravimui) ekspertai.   
103 Pavyzdžiui, iki 2005 m. spalio 7 d. Ūkio ministerija buvo gavusi 87 skundus d÷l LVPA sprendimų (iš viso 
per laikotarpį buvo atmestos 377 paraiškos), iš jų tik 7 pareišk÷jai buvo pripažinti teisiais. - Op.cit. – ES SF 
projektų atrankos proceso Lietuvoje skaidrumo analiz÷. – P. 9. 
104 Ibid. – P. 10. 
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įgyvendinančioji institucija tur÷tų sudaryti vertinimo komisiją iš įgyvendinančios, tarpin÷s ir 
vadovaujančios institucijų atstovų šios paraiškos vertinimo klausimui išnagrin÷ti. 

 

5.2.1.3. Projektų atrankos viešumo įvertinimas 

 
1. Atskirai Administravimo ir finansavimo taisykl÷se yra nustatyti ir projektų atrankos 

viešumo reikalavimai. Nurodoma, kad projektų vertinimo proceso skaidrumui užtikrinti 
pakanka viešai skelbti: pareišk÷jo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą, trumpą 
projekto aprašymą ir prašomos paramos sumą. Tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos 
interneto svetain÷se taip pat turi skelbti informaciją apie priimtus sprendimus skirti paramą, 
nurodant pareišk÷jo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir skirtą paramos 
sumą. Rekomenduojama tarpin÷s institucijos internetin÷je svetain÷je skelbti projektų 
atrankos komiteto pos÷džio protokolo nutariamąją dalį. Be to, įgyvendinančioji institucija 
skelbia informaciją apie pasirašytas sutartis savo interneto svetain÷je, nurodydama projekto 
vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą, trumpą projekto aprašymą ir 
skirtą paramos sumą.  

 
2. Nors nuo 2005 m. vasario m÷n. padarius atitinkamus pakeitimus Administravimo ir 

finansavimo taisykl÷se buvo nustatyti tam tikri projektų atrankos proceso viešumo 
reikalavimai, jie yra nepakankami105: 

 
• gair÷se pareišk÷jams yra skelbiama, kiek kiekvienam kvietimui yra numatyta skirti 

l÷šų, bet neskelbiama, kokią sumą numatyta skirti pagal atskiras BPD priemon÷s 
veiklų grupes. Pavyzdžiui, 2004 m. liepą paskelbus kvietimą paraiškoms pagal 3.1 
BPD priemonę „Tiesiogin÷ parama verslui“, dauguma pareišk÷jų nežinojo, kokie yra 
procentiniai paramos paskirstymai tarp atskirų investicinių sričių (pavyzdžiui, kiek iš 
viso buvo numatyta skirti paramos didel÷ms įmon÷ms). Atitinkamai, pareišk÷jai 
negal÷jo adekvačiai įvertinti savo galimybių gauti ES paramą ir teik÷ paraiškas net 
tuomet, kai Ūkio ministerija paramą didel÷ms įmon÷ms jau buvo paskirsčiusi. 

• gair÷se yra pateikiami atrankos kriterijų įvertinimo balai ir tai iš esm÷s suteikia 
nemažai skaidrumo visame projektų vertinimo procese, tačiau taip pat viešai reik÷tų 
skelbti ir parengtas metodines rekomendacijas vertintojams, kuriose yra 
specifikuojama, kaip vykdomas vertinimas pagal patvirtintus atrankos kriterijus. 

• pats projektų įvertinimo ir atrankos procesas yra per mažai viešinamas ir tai 
grindžiama tiek pareišk÷jų, tiek vertintojų konfidencialumo argumentais. Visgi 
informacija, susijusi su paramos skyrimo argumentais, netur÷tų būti laikoma 
konfidencialia informacija. Taip pat ir pareišk÷jams, kurių projektai buvo atmesti, turi 
būti leidžiama išsamiai susipažinti su vertinimo išvadomis. 

 
3. Siekiant užtikrinti didesnį projektų atrankos viešumą, informacija, kuri n÷ra laikoma 

konfidencialia, gal÷tų būti viešai pateikiama įvairiuose informacijos šaltiniuose. Ypač 
svarbu įgyvendinančių ir tarpinių institucijų internetin÷se svetain÷se pateikti ne tik projektų 
atrankos komitetams svarstyti perduotų projektų sąrašą, bet kartu ir informaciją, susijusią su 
paramos skyrimo argumentais. Ši informacija gal÷tų būti skelbiama kaip supaprastinta 
projekto vertinimo ataskaitos forma, kurioje būtų nurodyta projekto tikslai, uždaviniai, 
rezultatai ir pasekm÷s, prašomos paramos suma, įgyvendinančios institucijos projekto 

                                                 
105 Ibid. – P. 9. 
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kokyb÷s ir naudos įvertinimo balai su vertinimo motyvacija, bei rekomenduojama skirti 
paramos suma. Toks projektų atrankos proceso viešinimas ne tik suteiktų daugiau skaidrumo 
procesui, bet ir kitiems pareišk÷jams gal÷tų būti kaip tam tikra identifikacija ir geros 
praktikos pavyzdžiai, rengiant naujus projektus ES SF paramai gauti106. 

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l efektyvesnio, objektyvesnio ir skaidresnio projektų atrankos 
proceso užtikrinimo pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (4.1 – 4.4 rekomendacijos). 
 

5.2.2. Projektų priežiūra  
 
Vertinamuoju laikotarpiu projektų įgyvendinimo priežiūra daugelyje BPD priemonių buvo tik 
prasid÷jusi, tod÷l jos veikimas praktikoje dar nebuvo gerai patikrintas. Ataskaitoje nurodomos 
kelios identifikuotos problemos. 
 
1. Už projektų įgyvendinimo priežiūrą atsakingomis yra paskirtos įgyvendinančios institucijos. 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷se joms yra numatyti keli pagrindiniai mechanizmai 
projektų priežiūrai vykdyti:  

 
• Projektų patikra vietoje, kuri turi būti atlikta bent kartą per projekto įgyvendinimo 

laikotarpį. Jos metu tikrinama, ar projektas yra tinkamai įgyvendinamas pagal 
pasirašytą paramos sutartį, ar projekto vykdytojo įgyvendinančiajai institucijai 
pateiktuose mok÷jimo prašymuose ir projekto ataskaitose nurodyta informacija yra 
teisinga. Administravimo ir finansavimo taisykl÷se patikra vietoje n÷ra pakankamai 
reglamentuota, tod÷l įgyvendinančios institucijos n÷ra tikros, kokius fizinius ir 
administracinius  patikrinimus vietoje jos turi (gali) atlikti, kokius tikrinimo metodus 
galima (leidžiama) naudoti tikrinant įmones, privačius ir viešuosius  ūkio subjektus, 
savivaldos ar kitas valstyb÷s institucijas, kad v÷liau nekiltų problemų d÷l patikrą 
vietoje atliekančių specialistų kompetencijos ribų ir atsakomyb÷s.  

• Projekto vykdytojo teikiamos tarpin ÷s ir galutin÷ projekto įgyvendinimo 
ataskaitos, kuriose informuojama apie projekto įgyvendinimo eigą pagal veiklos 
sritis siekiant projekto tikslų ir rezultatų. Patvirtintos tarpin÷s ataskaitos duomenis 
įgyvendinančioji institucija įtraukia į SFMIS, kuri tur÷tų užtikrinti ne tik efektyvią 
projektų, bet ir visos programos įgyvendinimo steb÷seną. Tačiau įgyvendinančios ir 
tarpin÷s institucijos SFMIS vertina ne kaip pagalbinį įrankį projektui ar BPD 
priemonei administruoti, o kaip papildomą administracinę naštą. Efektyviam SFMIS 
naudojimui sunkumų kelia ir įgyvendinančioms institucijoms kylančios 
metodologin÷s problemos perkeliant steb÷senos informaciją iš projektų į programos 
lygmenį (apie tai jau buvo rašyta ir atitinkamos rekomendacijos pateiktos Ataskaitos 
4.3. skyriuje). 

• Projekto vykdytojo iš ES SF l÷šų vykdomų pirkim ų kontrol ÷, patvirtinat projekto 
vykdytojo pasirinktą pirkimo procedūrą, parengtus pirkimo dokumentus ir įvykusių 
pirkimų pirkimo-pardavimo sutarties projektą. BPD įgyvendinimo pradžioje 
įgyvendinančioms institucijoms jau buvo iškilę sunkumų d÷l tinkamo ir efektyvaus 
projektų priežiūros vykdymo. Visų pirma, reikia pamin÷ti įgyvendinančiųjų 
institucijų Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijų dubliavimą, kai yra vykdomi viešieji 
pirkimai. Įgyvendinančioji institucija prival÷tų tikrinti tik, ar perkamos tos prek÷s ir 

                                                 
106 Ibid. – P. 12. 
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paslaugos, kurias pirkti numatyta iš projekto l÷šų, o kitos šiuo metu Administravimo 
ir finansavimo taisykl÷se numatytos viešųjų pirkimų kontrol÷s funkcijos tur÷tų būti 
patik÷tos Viešųjų pirkimų tarnybai. Detalus pirkimo dokumentacijos tikrinimas jau 
BPD įgyvendinimo pradžioje ÷m÷ stabdyti projektų įgyvendinimo ir ES SF l÷šų 
įsisavinimo pradžią. 

 
2. Įgyvendinančiosios institucijos darbuotojams, vykdant projektų įgyvendinimo priežiūrą, 

sunkumų sudaro tai, kad šiuo metu projektų priežiūra n÷ra aiškiai reglamentuota. Dar tik 
planuojama parengti projektų priežiūros gaires. Kitose ES šalyse egzistuoja projektų 
priežiūros sistemos, tod÷l Lietuvoje reik÷tų šią sritį tobulinti. Taip pat projektų priežiūrą 
apsunkina proporcingumo principo netaikymas skirtingų tipų ir dydžių projektams. 
Smulkiems projektams supaprastinus finansų kontrol÷s ir priežiūros reikalavimus 
palengv÷tų administracin÷ našta paramos gav÷jams bei sumaž÷tų darbo krūvis 
įgyvendinančioms institucijoms.  

 
3. Kita vertus, projektų priežiūros procesą įgyvendinančioms institucijos palengvintų ir 

geresnis projektų įgyvendinimas, tod÷l rekomenduojama rengti daugiau mokomųjų 
seminarų paramos gav÷jams projektų įgyvendinimo klausimais, ypač tinkamų išlaidų, 
pirkimų organizavimo klausimais.  

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l efektyvesnio projektų priežiūros proceso užtikrinimo 
pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (2.2 – 2.4 rekomendacijos) 
 

5.3.  BPD įgyvendinimo sistemos patrauklumas vartotojui  
 
BPD įgyvendinimo sistema n÷ra pakankamai patraukli vartotojui d÷l ES SF paramos teikimo 
sąlygų nenuoseklumo, vieningos ir susistemintos informacijos trūkumo, paramos teikimo sąlygų 
sud÷tingumo, proporcingumo principo teikiant ES SF paramą netaikymo. Pateiktų projektų 
skaičius ir kokyb÷ rodo, kad nors pareišk÷jai nor÷tų aktyviai pasinaudoti BPD teikiamomis 
galimyb÷mis, tačiau paramos teikimo sąlygos yra per sud÷tingos, jiems nepakanka geb÷jimų 
tinkamai parengti kokybišką projektą. Be to, sistemos patrauklumą vartotojui mažina aukšti 
paraiškos parengimo kaštai, didel÷s laiko sąnaudos rengiant pačią paraišką ir laukiant jos 
įvertinimo.  
 
1. BPD įgyvendinimo sistemos našumas tiesiogiai priklauso nuo šios sistemos patrauklumo 

vartotojui – pareišk÷jui ar paramos gav÷jui. Kuo mažesn÷ administracin÷ našta (kaštai ir 
laikas), atsirandanti d÷l siekio pasinaudoti ES SF parama, tuo didesn÷ tikimyb÷, kad bus 
parengiama daugiau ir kokybiškesnių paraiškų, projektų vykdytojai sparčiau įgyvendins 
projektus, sklandžiau bus įsisavinamos ES SF l÷šos.  

 
2. Šioje Ataskaitos dalyje, vertinant atskiras BPD įgyvendino procedūras (projektų atranką/ 

projektų priežiūrą) jau buvo įvardinta nemažai sukurtos sistemos bruožų, rodančių 
neproporcingai didelę administracinę naštą vartotojams. Vertinimo pradžioje atliktos 
paramos gav÷jų apklausos rezultatai taip pat patvirtina sukurtos sistemos sud÷tingumą 
vartotojui: iš apklaustų 68 paramos gav÷jų 26 proc. nurod÷, kad gauti ES SF paramą buvo 
sunku, 57 proc., kad kilo tam tikrų problemų, 17 proc., – kad buvo paprasta.  
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3. Sistemos patrauklumą vartotojui mažina aukšti paraiškos parengimo kaštai ir didel÷s laiko 
sąnaudos, teik rengiant paraišką, tiek laukiant paraiškos įvertinimo. Visų pirma, 
Administravimo ir finansavimo taisykl÷se nurodoma, kad spręsdama d÷l specialiosios 
paraiškos dalies turinio ir struktūros bei priedų skaičiaus, tarpin÷ institucija privalo 
atsižvelgti į tai, kad prašoma informacija būtų esmin÷ ir būtina siekiant įvertinti projekto 
atitikimą kvietimo teikti paraiškas sąlygoms, projekto pagrįstumą ir realumą. Vis d÷lto pagal 
kai kurias gaires pareišk÷jams kartais yra reikalaujama paraiškos specialiojoje B dalyje 
pateikti visai neesminę informaciją, kuri n÷ra vertinama nei projekto tinkamumo, nei naudos 
etapuose. Tai ypač pasakytina apie tas paraiškų B formas, kurios yra parengtos paraiškoms 
pagal keletą BPD priemonių teikti (žr. atvejo aprašymą lentel÷je). 

 
2004 m. liepos m÷n. Ūkio ministerija savo administruojamoms keturioms BPD 
priemon÷ms paskelb÷ du gairių pareišk÷jams variantus, sugrupavusi pareišk÷jus 
pagal privačius ir viešuosius subjektus. Atskiros gair÷s pareišk÷jams buvo 
parengtos ES SF paramai gauti pagal vieną iš BPD 3.1 priemon÷s veiklos grupių 
„Mokslinių tyrimų ir pl÷tros veikla“. Tuo tarpu privatiems ūkio subjektams, 
siekiantiems pasinaudoti ES SF parama pagal BPD  1.2 priemonę „Energijos 
tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ 
ir BPD 3.1 priemonę „Tiesiogin÷ parama verslui“, teko pildyti vienodą paraiškos B 
formą, kuri iš esm÷s buvo pritaikyta BPD 3.1 priemonei.  
 
Šio vertinimo metu vykdytos apklausos metu ES SF paramos gav÷jai nurod÷, kad 
pildant paraišką projektui pagal BPD 1.2 priemonę, į kai kuriuos B-2 dalies 
punktus buvo sud÷tinga atsakyti, nes neatsižvelgiama į energetikos ūkio subjektų 
vykdomos veiklos specifiškumą. Pavyzdžiui, reikalavimas aprašyti konkurencinę 
aplinką ir d÷l projekto pager÷siantį įmon÷s konkurencingumą natūralioms 
monopolijoms, kuriomis yra daugelis energetikos įmonių, nepagrįstas.  
 
Paramos gav÷jų nuomone, reikalavimai kartu su paraiška pateikti visą su projektu 
susijusią techninę dokumentaciją taip pat apsunkina potencialių pareišk÷jų 
galimybes. Gair÷se n÷ra atsižvelgiama, kad kai kuriais atvejais (energetikos srityje) 
parengti techninį projektą tokia apimtimi, kaip tai nustato LR aplinkos ministro 
įsakymu patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002 „Statinio 
projektavimas“, prieš paraiškos pateikimą, laikantis gair÷se nustatytų reikalavimų, 
n÷ra galimybių.  

 
4. Antra, paraiškos ES SF parengimas reikalauja daug investicijų, ypač infrastruktūriniams 

projektams, nes kartu su paraiška būtina pateikti galimybių studijas, verslo planus, poveikio 
aplinkai vertinimus, techninius projektus, leidimus statybai. N÷ra taikomas proporcingumo 
principas ES SF paramai gauti, t.y. vienodi reikalavimai nustatyti teikiant paraišką stambiam 
ir mažam projektui/ infrastruktūriniam ir „minkštų“ investicijų projektui. Tas pats 
pasakytina ir apie projektų įgyvendinimą. Geroji praktika ES valstyb÷se nar÷se rodo, kad 
smulkiems projektams ES SF paramos teikimo sąlygos ir administravimo reikalavimai 
tur÷tų būti supaprastinti. Pavyzdžiui, Jungtin÷je Karalyst÷je ne didesniems kaip 100 000 
eurų vert÷s projektams yra taikomos supaprastintos ES SF paramos teikimo sąlygos bei 
paprastesni finansų kontrol÷s ir priežiūros reikalavimai107. 

 

                                                 
107 Ibid. – P.45. 
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5. Svarbu pažym÷ti, kad Lietuvoje trūksta vieningos informavimo apie galimybes pasinaudoti 
ES SF parama sistemos. Nors informavimo apie galimybes pasinaudoti ES SF parama 
sistema vertinamuoju laikotarpiu buvo nuolat vystoma, ji išlieka fragmentuota pagal atskiras 
BPD priemones. Visos institucijos naudojo šiuos pagrindinius informacinius kanalus: 
informacija institucijų tinklalapiuose, informaciniuose ir mokomuosiuose seminaruose, 
specialiai išleistuose leidiniuose. Visų įgyvendinančių institucijų tinklalapių lankytojams 
buvo sudarytos galimyb÷s pateikti klausimus elektronine forma (tiesa, atsakymų 
operatyvumas nebuvo aukštas). Dauguma institucijų dažniausiai užduodamus klausimus 
kartu su atsakymais publikavo savo tinklalapiuose. Atsižvelgiant į BPD strategijos regioninį 
aspektą, siekta kad informacija iš „pirmų lūpų“ patektų visų Lietuvos regionų pareišk÷jams: 
beveik 70 % anksčiau min÷tų renginių vyko ne sostin÷je. Seminarų potencialiems 
pareišk÷jams organizavimo įvairiuose Lietuvos regionuose skaičiumi išsiskiria Ūkio 
ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija. Ūkio ministerija kartu su LVPA iš viso 
suorganizavo 74 seminarus visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kuriuose dalyvavo 
2900 potencialių pareišk÷jų.108 Lyginant pareišk÷jų informavimą pagal atskiras BPD 
priemones, pabr÷žtina, jog aktyviai veikia Ūkio ministerijos viešasis informavimo tinklas, 
kurį sudaro 42 verslo informacijos centrai, 7 verslo inkubatoriai ir Lietuvos inovacijų 
centras su 5 regioniniais padaliniais. Per šį tinklą nuolat regioniniu ir sektoriniu aspektu yra 
skleidžiama informacija apie galimybes pasinaudoti ES SF parama, teikiamos nemokamos 
konsultacijos ir patarimai inicijuojant ir rengiant projektus bei paraiškas. Kaip gerąją 
praktiką reikia pamin÷ti ESFA organizuotas atvirų durų dienas, kurių metu potencialūs 
pareišk÷jai konsultavosi su ESFA darbuotojais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei 
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos atstovais visais su paraiškų pildymu susijusiais 
klausimais. Siekiant, kad potencialūs paramos gav÷jai aktyviau ir kokybiškiau rengtų 
projektus, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, 
ESFA ir CPVA rengia elektroninius leidinius „Struktūriniai fondai žmonių išteklių pl÷trai“, 
kuriuos šiuo metu gauna virš 400 prenumeratorių. 

 
6. Pasteb÷tina, kad paramos teikimo sąlygos yra nenuoseklios, jos nustatytos įvairiuose 

dokumentuose (BPD priede, gair÷se pareišk÷jams, ministerijų teis÷s aktuose, kartais ir 
įgyvendinančių institucijų parengtose paraiškų pildymo vadovuose), dažnai reikalaujančios 
detalesnių išaiškinimų, kartais keičiamos / tikslinamos jau paskelbtų kvietimų metu. Tokia 
nesusisteminta ir dažnai keičiama informacija trukdo potencialiam pareišk÷jui visapusiškai 
įvertinti savo projekto tinkamumą ES SF paramai gauti, struktūruoti jį taip, kad kuo geriau 
atitiktų specifinius atrankos kriterijus ir prioritetus.  

 
7. Žemiau pateiktoje lentel÷je109 apibendrinta informacija apie pateiktą ir atrinktą paraiškų 

skaičių, jų santykį atskirose BPD priemon÷se. Šie skaičiai gali suteikti tam tikrų įžvalgų apie 
teikiamų paraiškų kokybę. Remiantis lentel÷s duomenimis, galima pasteb÷ti, kad maža dalis 
pateiktų paraiškų atrenkama pagal BPD 1.1, 1.2, 1.5, 2.3, 2.4 priemones. 

 
 
 

                                                 
108 Informacija pateikta LR finansų ministerijos Europos Komisijai parengtoje 2004 m. BPD įgyvendinimo 
ataskaitoje. 
109 Atkreiptinas d÷mesys, kad vertintojai susidūr÷ su SFMIS duomenų netikslumu (nepakankami bei netikslūs 
duomenys), tod÷l lentel÷je pateikti skaičiai gali būti ne visai tikslūs. Atsižvelgiant į tai, papildomai institucijų buvo 
paprašyta pateikti duomenis apie jau pasibaigusius paraiškų vertinimo etapus.  
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5.4.1. lentel÷. Paraiškų atmetimas atskirų vertinimo etapų metu. 
Atrinkt ų paraiškų 

skaičius 
BPD 

priemon÷ 
Pateikta 
paraiškų 

Atmesta 
Administr

acinio 
vertinimo 

metu 

Atmesta 
tinkamumo 
vertinimo 

metu 

Atmesta 
naudos ir 
kokyb÷s 

vertinimo 
metu 

 

Atmesta  
projekt ų 
atrankos 
komiteto 

metu 

vnt. % nuo 
pateiktų 
paraiškų 

1.1. 103 6 1 - 56 40    38,8% 
1.2.* 361 241 1 2 2 71 + 44 

rezerve  
31,8% 

1.3. 33 5 4 - 3 21    63,6% 
1.4. 66 0 5 13 1 47    71,2% 
1.5. 91 7 4 34 15 31    34,1% 
2.1. 3 0 0 0 0 3     100 % 
2.2. 107 0 7 - 40 60    56,1% 
2.3. 59 5 1 - 32 21    35,6% 
2.4. 173 8 17 - 81 67    38,7% 
2.5. 62 0 14 - 21 27    43,5% 
3.1.* 413 116 ** ** ** 30 + 11 

rezerve 
- 

3.2.* 39 21+1*** 0 0 0 17    43,6% 
3.3. 36 0 1 14 3 18  50% 
3.4.* 77 9 ** ** ** 1 - 

Šaltinis: TID, APVA, CPVA, ESFA 2004 m. kvietimų teikti paraiškas duomenys 
* - SFMIS 2005 01 13 d. duomenys 
** -  vyksta vertinimas 
*** - atmestos paraiškos pakartotinis vertinimas 

 
8. Vis d÷lto norint pagrįsčiau svarstyti apie paraiškų kokybę, svarbu atsižvelgti į kiekvieno 

vertinimo ir atrankos etapų duomenis (t.y. laikantis prielaidos, kad paraiškos atmetimas 
ankstyvame vertinimo etape indikuoja jos kokyb÷s trūkumus ir silpnus pareišk÷jo 
geb÷jimus). Atlikus šią analizę galima daryti dvi įžvalgas. Pirma, pastebima tendencija, kad 
daugelis paraiškų atkrenta jau pirmuose vertinimo etapuose, kas indikuoja nepakankamą jų 
kokybę. . Šiuo aspektu išsiskiria  BPD 1.2, 1.5, 2.3 priemon÷s. Pastarosiose priemon÷se nuo 
7,7 iki 15,2 proc. visų pateiktų paraiškų buvo atmesta jau administracinio vertinimo metu. 
Tinkamumo vertinimo metu daugiausiai paraiškų atmesta BPD 1.3, 2.4, 2.5 priemon÷se 
(atmesta nuo 9,8 iki 22,6 proc. visų pateiktų paraiškų). Taip pat, remiantis visų apklaustų 
įgyvendinančių institucijų pasteb÷jimais, vertinimo metu pareišk÷jams išsiunčiama daug 
paklausimų prašant patikslinti informaciją, kas v÷lgi rodo, kad paraiškų kokyb÷ yra n÷ra 
pakankama. Antra, pastebima tendencija, kad paraiškų naudos ir kokyb÷s vertinimo metu 
didžioji dalis paraiškų yra įvertinamos teigiamai ir pripažįstamos tinkamomis finansuoti 
(išskyrus BPD 1.4, 1.5 ir 3.3 priemones110). Iš dalies tai l÷m÷ faktas, kad pagal kai kurias 
BPD priemones gair÷se pareišk÷jams, ypač pirmojo kvietimo metu, nebuvo numatytas 
„praeinamasis balas“ - t.y. minimalus balų skaičius, kurį projektas turi surinkti naudos ir 
kokyb÷s vertinime, kad būtų pateiktas PAK.  Atrankos etapo duomenys rodo, jog didelis 
skaičius paraiškų yra atmetamos PAK pagal šias BPD priemones: 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 
(PAK atmet÷ nuo 33,9 iki 54,4 proc. visų pateiktų paraiškų). 

                                                 
110 Pamin÷tose priemon÷se  didelis skaičius paraiškų buvo atmestas būtent projektų naudos ir kokyb÷s vertinimo metu (nuo 
19,7 iki 38,9 proc.). 
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Remiantis šia trumpa apžvalga galima reziumuoti, kad nors pareišk÷jai aktyviai siekia 
pasinaudoti BPD teikiamomis galimyb÷mis ir teikia daug paraiškų, paramos teikimo sąlygos 
yra sud÷tingos ir jiems nepakanka geb÷jimų tinkamai parengti kokybišką paraišką. 
Pastebima silpna paraiškų kokyb÷ tose BPD priemon÷se, kur pagrindiniai pareišk÷jai yra 
valstyb÷s, savivaldybių institucijos ir įstaigos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir 
studijų institucijos, socialinių partnerių organizacijos, nevyriausybin÷s organizacijos, 
viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai. Tod÷l ateityje reik÷tų didesnį 
d÷mesį skirti nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių, socialin÷s srities institucijų 
projektų rengimo ir valdymo geb÷jimų stiprinimui.  

 
9. Apskritai, vertinimo metu atliktos apklausos metu daugelis paramos gav÷jų nurod÷, jog 

jiems labiausiai trūksta kvalifikuotų konsultacijų, mokomųjų seminarų projektų rengimo ir 
administravimo klausimais. Remiantis gerąją ES valstybių narių praktika (pavyzdžiui, 
taikoma Vokietijoje111) Lietuvoje galima būtų sukurti kompetentingą pareišk÷jų 
konsultavimo centrą, kurio paskirtis būtų organizuoti mokymus potencialiems pareišk÷jams, 
teikti jiems konsultacijas bei metodinę pagalbą paraiškų rengimo ir projektų administravimo 
klausimais. Šis pareišk÷jų ir paramos gav÷jų konsultavimo centras gal÷tų būti finansuojamas 
iš technin÷s pagalbos l÷šų.  

 
10. Taip pat dar vienas aspektas pamin÷tinas BPD įgyvendinimo sistemos patrauklumo 

vartotojui kontekste ir neigiamai vertintinas - tai institucijų atskaitomyb÷s prieš pareišk÷ją 
nebuvimas, kuris pasireiškia tiek 5.2.1. skyriuje detaliai išanalizuotu skaidrumo trūkumu 
projektų atrankos procese bei nepakankamai efektyviai veikiančia skundų nagrin÷jimo 
tvarka, tiek atsakomyb÷s prieš pareišk÷ją už institucijų netinkamą funkcijų įgyvendinimą 
stoka. Pastaruoju atžvilgiu neigiamai vertinamas Administravimo ir finansavimo taisykl÷se 
numatytas tik rekomendacinis paraiškų įvertinimo terminas – trys m÷nesiai. Pavyzdžiui, 
pagal Ūkio ministerijos administruojamas BPD priemones kai kurie pareišk÷jai, daug 
investavę į paraiškos parengimą, jau ilgiau nei metus vis nesulaukia LVPA įvertinimo d÷l jų 
paraiškos ES SF paramai gauti. Tiek Ūkio ministerija, tiek LVPA nuolat per žiniasklaidą ir 
savo informavimo kanalus (internetinį Ūkio ministerijos tinklalapį) informuoja apie 
nustatytus „galutinius“ terminus paraiškų įvertinimui112, kurie, kaip v÷liau paaišk÷davo, yra 
nepagrįsti. Toks atsakingų institucijų joms priskirtų funkcijų vykdymas ne tik stabdo BPD 
įgyvendinimą ir ES SF l÷šų įsisavinimą, bet ir formuoja neigiamą pareišk÷jų nuomonę apie 
visos sistemos valdymo efektyvumą.  

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l BPD įgyvendinimo sistemos patrauklumo didinimo vartotojui 
pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (2.3 – 2.5 rekomendacijos). Pagrindin÷ pamoka 2007-2013 m. 
programavimo laikotarpiui : didinti sistemos patrauklumą vartotojui, mažinti paraiškos 

                                                 
111 Op.cit. - Implementing the New Generation of programmes: Project Development, Appraisal and Selection. 
– P.49. 
112 Pavyzdžiui, 2005 m.  balandžio 1 d. sustabdžius paraiškų pri÷mimą pagal Ūkio ministerijos 
administruojamas priemones, Ūkio ministro įsakymu buvo paskelbtas grafikas, iki kada bus įvertintos pateiktos 
paraiškos ir bus paskelbtas naujas kvietimas. Buvo numatyta, kad pagal BPD 1.2 ir 3.1 priemones pateiktos 
paraiškos bus baigtos vertinti iki 2005 m. birželio 1 d. Jau 2005 m. birželio 2 d. Ūkio ministerijos internetin÷je 
svetain÷je buvo paskelbta, kad „paraiškų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramai gauti pri÷mimo 
procedūra greičiausiai bus atnaujinta liepos pradžioje“. V÷liau nacionalin÷je spaudoje atsakingi Ūkio 
ministerijos (ministerijos sekretorius G.Rainys) ir LVPA (direktoriaus pavaduotojas M.Vilčinskas) pareigūnai 
komentavo, kad paraiškas pagal BPD 3.1 priemonę tikimasi baigti vertinti iki 2005 m. pabaigos. Gruodžio m÷n. 
LVPA dar nebuvo baigusi vertini beveik 50 paraiškų pagal BPD 3.1 priemonę. 
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parengimo kaštus ir laiko sąnaudas, visų pirma taikant proporcingumo principą skirtingų dydžių 
ir tipų projektams.   
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6.  BPD efektyvumo tikimyb÷ 
 

Šioje vertinimo ataskaitos dalyje įvertinama bendra BPD uždavinių ir 
kiekybinių rodiklių pasiekimo tikimyb÷, daugiausia atsižvelgiant į ES SF l÷šų 
įsisavinimo spartą. 

 
Įvairūs BPD įgyvendinimo sistemos ir procesų trūkumai, l÷šų įsisavinimo l÷tumas, neoperatyvi 
programos steb÷sena kelia gr÷smę programos efektyvumui. Kita vertus, tik÷tina, kad programos 
ir atskirų priemonių priežiūros rodikliai bus s÷kmingai pasiekti d÷l BPD priede nustatytų 
pakankamai minimalistinių kiekybinių tikslų pasiekimo išraiškų. Vertinant programos 
efektyvumą, viena iš neigiamų BPD įgyvendinimo tendencijų - pagal daugelį BPD priemonių 
pastebima paramos koncentracija Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos apskrityse.   
 
 
1. Programos efektyvumą – apibr÷žiamą kaip tikslų ir uždavinių įgyvendinimas - sąlygoja 
įvairių veiksnių derinys: tinkamas prioritetų pasirinkimas ir finansavimas, adekvačiai 
suformuluoti atrankos kriterijai, leidžiantys finansuoti labiausiai tikslus atitinkančius 
projektus, gerai sumodeliuota įgyvendinimo sistema, sklandus valdymas, paramos forma, ir 
pan.  

 
2. Programos efektyvumo tikimybę galima vertinti analizuojant keletą aspektų. Visų pirma, 

aiškiausias efektyvumo indikatorius yra pasiekta pažanga įgyvendinant kiekybinius 
priežiūros rodiklius. Tačiau vertinant Lietuvos BPD šiuo atveju susiduriama su keletu 
iššūkių. Viena vertus, remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis113, patikimus 
tarpinius įvertinimus d÷l ES paramos programos kiekybinių rodiklių pasiekiamumo galima 
pateikti pra÷jus ne mažiau kaip 3 metams nuo programos įgyvendinimo pradžios. Be to, 
pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais buvo neaiški pati priežiūros rodiklių sistema 
(koreguotas BPD priedas, tikslinti rodikliai, institucijos stokojo bendros metodologijos 
kiekybiniam rodiklių apskaičiavimui), pav÷luotai prad÷jo funkcionuoti vieninga 
kompiuterizuota monitoringo sistema SFMIS. Galiausiai, šiame vertinime BPD efektyvumo 
tikimyb÷s kiekybinis įvertinimas pagal fizinių priežiūros rodiklių pasiekimą neįmanomas 
atsižvelgiant į tai, jog vertintojams nebuvo pateikti statistiniai duomenys apie prioritetų ir 
priemonių pažangos rodiklius.114 Nekokybiškai ir ne laiku suvedama informacija į SFMIS 
vadovaujančiai institucijai ir BPD priežiūros komitetui neleidžia naudotis sistemos 
galimyb÷mis ir efektyviai vykdyti programos steb÷seną. 

 
3. Remiantis šio vertinimo tikslais atliktos apklausos duomenimis, dauguma SF 

administruojančių institucijų atstovų mano, kad BPD priežiūros rodikliai bus s÷kmingai 
pasiekti.115 Tačiau didžios dalies respondentų nuomone, įgyvendinimą lems ne tiek sklandūs 
procesai, kiek kiti veiksniai: minimalistinių, formalių rodiklių nustatymas, ekonominis 

                                                 
113 European Commission. The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions. Working paper No 8. – 
Brussels, 2000. 
114 ESTEP 2005 m. spalio 3 d. raštas “D÷l informacijos pateikimo teminiam 2004-2005 m. BPD įgyvendinimo 
sistemos vertinimui patikslinimo”. Šiame rašte pirmu punktu buvo prašoma pateikti informaciją apie kiekvieno 
BPD pirmo-trečio prioriteto ir 1.1.-1.5., 2.1.-2.5., 3.1.-3.4. BPD priemon÷s pažangos rodiklius pagal pateiktą 
lentelę. Finansų ministerijos 2005-10-20 atsiųstoje elektronin÷je informacijoje į šį klausimą atsakyta nebuvo. 
115 Apibendrinus apklausos duomenis, gautas BPD priede nurodytų priežiūros rodiklių pasiekimo tikimyb÷s 
įvertinimas - 0.8. Respondentų atsakymai į anketos klausimus buvo ranguojami skal÷je nuo 0 iki 1. (0 – 
nesutinku. 0.25 – iš dalies nesutinku. 0.5. – iš dalies sutinku. 1 – sutinku) 
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augimas, nedarbo maž÷jimas. Kalb÷dami apie atskirų priemonių rodiklius, apklausti 
institucijų atstovai išreišk÷ nuomonę, kad daugiausiai sunkumų gali kilti d÷l BPD 3.2 
priemon÷s pasiekimo rodiklių (50 proc. respondentų mano, kad rezultatų ir poveikio 
rodikliai bus pasiekti iš dalies), taip pat po 40 proc. respondentų abejojo d÷l BPD 2.3 ir 2.5 
priemonių įgyvendinimo s÷kmingumo. 

 
4. Kitas programos įgyvendinimo aspektas, sulaukiantis bene didžiausio d÷mesio Lietuvoje ir, 

atrodo, neretai laikomas vienu svarbiausių efektyvumo indikatorių, yra l÷šų įsisavinimas. 
Prioritetas l÷šų įsisavinimui buvo būdingas visoms ES valstyb÷ms nar÷ms, kurios naudojo 
ES SF paramą pirmą kartą (pvz., Austrijai, Suomijai ir Švedijai).116 Įsisavinimo aktualumą 
lemia ir N+2 taisykl÷.117 Nors l÷šų absorbavimas pats savaime dar nerodo programos 
(ne)s÷km÷s, uždavinių ir tikslų įgyvendinimo, pradiniu programos įgyvendinimo etapu, 
stokojant fizinių pažangos, l÷šų įsisavinimo rodiklis gali suteikti svarbių indikacijų apie tai, 
kaip funkcionuoja BPD įgyvendinimo sistema, koks yra procesų sklandumas atskirose BPD 
priemon÷se. 

 
5. Nuo BPD įgyvendinimo pradžios iki 2005 m. lapkričio 30 d. pagal visas BPD priemones 

pasirašytos 1304 sutartys d÷l 46 % (1 mlrd. 836 mln. 760 tūkst. Lt) visų 2004–2006 m. BPD 
skirtų l÷šų. Minimu laikotarpiu įsisavinta 8 % visų ES skiriamų l÷šų.118 Šios l÷šos išmok÷tos 
rangovams už atliktus darbus ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. 
Analizuojant atskirų BPD priemonių pažangą matyti, jog įsisavinant l÷šas gana ryškiai 
“pirmauja” Susisiekimo ministerijos administruojama BPD 1.1 priemon÷ “Transporto 
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas” (32 % įsisavintų ES l÷šų nuo 
ES įsipareigojimų). Iš dalies tai sietina su priemon÷s specifika, jos konkretumu, tuo, jog čia 
buvo taikoma tiesioginio skyrimo procedūra, tačiau pozityvų vaidmenį taip pat vaidina ir 
gana sklandus priemon÷s valdymas, strateginio planavimo patirtis. Tuo tarpu iš statistinių 
duomenų ryšk÷ja tendencija, kad sunkiausiai įsisavinti BPD l÷šas gali pavykti pagal BPD 
3.2 priemonę „Verslo aplinkos gerinimas“. Tai indikuoja pakankamai mažas pagal šią 
priemonę pateiktų bei atrinktų paraiškų skaičius,– čia buvo pateiktos 39 paraiškos 92 % visų 
l÷šų. Tuo tarpu paprastai laikoma, kad efektyviai konkurencijai tarp projektų reikalinga, kad 
jų prašoma paramos suma apie 30-50 % viršytų numatytą paramos sumą.119 Menkas 
paraiškų skaičius pagal BPD 3.2 priemonę kelia rimtų abejonių d÷l jos efektyvumo 
tikimyb÷s bei liudija, jog dalis l÷šų gali būti apskritai nepanaudota. Pirmaisiais BPD 
įgyvendinimo metais su projektų srauto problema susidurta BPD 1.3 priemon÷je „Aplinkos 
kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ bei 2.5 priemon÷je „Žmogiškųjų išteklių 
kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ – iki 2005 m. liepos 1 d., 
atitinkamai, paraiškų buvo pateikta 32 % ir 68 % visų numatytų l÷šų.120 Tačiau tolesn÷ šių 
priemon÷s įgyvendinimo eiga rudenį paskelbus kvietimą rodo, jog bent jau konkurenciją 
tarp paraiškų padidinti pavyko. 

                                                 
116 Op.cit. - 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimas. Galutin÷ ataskaita.– 
P.63. 
117 N+2 taisykl÷ reiškia, kad konkretiems metams programai skirtos konkretaus fondo l÷šos turi būti įsisavintos 
(išmok÷tos ir deklaruotos EK) per einamuosius bei kitus dvejus metus.  
118 BPD žinios. LR finansų ministerijos elektroninis informacinis laikraštis. 2005 m. lapkritis. Nr. 3 (3). – P.1. 
// http://www.finmin.lt  
119 EUrion. Final report of the project 1/04 “Analysis and Evaluation of Weak Points in the Implementation 
System and of Breakdown Risks. – Ministry for Regional Development Community Support Framework 
Department Evaluation Unit of Structural Funds. – Czech Republic. – August 2005. -  P.48. 
120 Šiai priemonei taip pat skirta atskira atvejo studija, priedas Nr.2. 
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6. BPD l÷šų įsisavinimo sparta netenkina daugumos apklaustų ES SF administruojančių 

institucijų atstovų.121 Esminis l÷tą l÷šų įsisavinimą stabdantis veiksnys – BPD įgyvendinimo 
nesklandumai, sistemingas v÷lavimas visuose paramos administravimo etapuose: užsitęs÷ 
kvietimų dokumentacijos rengimas bei derinimas, ilgai trunka paraiškų vertinimo ir atrankos 
procesai, v÷luoja projektų įgyvendintojai, kyla problemų d÷l patirtų išlaidų tinkamumo. 
L÷šų įsisavinimo kontrol÷ taip pat yra neefektyvi atsižvelgiant į tai, jog tarpin÷s institucijos 
teikia nepatikimas, pernelyg “optimistines” prognozes, nepilnai išnaudojamos SFMIS 
teikiamos galimyb÷s. 

 
7. Įvairūs BPD įgyvendinimo sistemos ir procesų trūkumai, l÷šų įsisavinimo l÷tumas kelia 

gr÷smę BPD tikslų ir uždavinių pasiekimui, kuriai minimizuoti tur÷tų būti imamasi 
priemonių. Neigiamai vertinama nenumatyta BPD įgyvendinimą vykdančių institucijų 
atsakomyb÷ bei sankcijos už joms paskirtų priemonių rodiklių nepasiekimą. Pavyzdžiui, 
Airijoje, kuri iš ES valstybių narių išsiskiria kaip viena s÷kmingiausiai ES SF l÷šas 
įsisavinančių valstybių, institucijoms yra taikomos sankcijos už jų administruojamų 
priemonių rodiklių nepasiekimą arba žemą ES SF l÷šų įsisavinimo lygį. Lietuvoje šiuo metu 
pagal Administravimo ir finansavimo taisykles vadovaujančioji institucija, nustačiusi 
sistemiškai pasikartojančius pažeidimus administruojant ES SF ir bendrojo finansavo l÷šas, 
turi teisę, pasitarusi su mok÷jimo institucija, sustabdyti ES paramos teikimą pagal 
atitinkamą BPD priemonę. Sveikintina nauja vadovaujančios iniciatyva kas ketvirtį 
peržiūr÷ti ES SF l÷šų įsisavinimą pagal atskiras BPD priemones ir imtis atitinkamų 
priemonių sklandesniam l÷šų įsisavinimui užtikrinti. Siekiant efektyvesnio BPD l÷šų 
įsisavinimo, vadovaujančiai institucijai tur÷tų būti suteikta daugiau kompetencijos, siūlant 
BPD priežiūros komitetui perskirstyti neefektyviai administruojamų BPD priemonių l÷šas. 

 
8. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo rezultatai priklauso ne tik nuo racionalaus išteklių 

paskirstymo programuojant, bet ir nuo adekvataus l÷šų perskirstymo įgyvendinimo metu. 
BPD 1.2 priemon÷s patirtis akivaizdžiai pademonstravo, jog l÷šų paskirstymas tarp šios 
priemon÷s remiamų veiklų grupių buvo neracionalus, pareišk÷jų poreikiai nebuvo 
realistiškai įvertinti, tad pakeitimai įgyvendinimo eigoje buvo būtini (plačiau žr. Ataskaitos 
4.1.2 dalyje). Pozityviai vertintinas atliktas finansinis perskirstymas BPD 2 prioriteto viduje, 
atspindintis adekvačią reakciją į socialinius-ekonominius pokyčius. Be šių perskirstymų 
Priežiūros komitete taip pat buvo teiktas Ūkio ministerijos siūlymas padidinti paramą 
didžiosioms įmon÷ms pagal BPD 3.1 priemonę kitų priemonių sąskaita. Tam nebuvo 
pritarta. 

 
9. Struktūrinių fondų paramos efektyvumas priklauso ir nuo paramos formos – t.y. parama 

viešiesiems projektams ar valstyb÷s pagalba privatiems subjektams. Remiantis ekonomine 
logika, nors tiesiogin÷ parama verslui gali pad÷ti pasiekti tam tikrus tikslus, ji taip pat kuria 
pašalinius neigiamus ekonominius padarinius (pvz., rinkos konkurencijos iškraipymas ar 
verslo priklausomyb÷ nuo valstyb÷s pagalbos).122 Pirmosios pamokos įgyvendinant 
Lietuvoje BPD 3.1. priemonę, numatančią tiesioginę pagalbą verslui, liudija, jog min÷tų 
problemų neišvengta,. Neigiamai vertintinas 75 % paramos, numatytos didel÷ms įmon÷ms, 

                                                 
121 Apibendrinus apklausos duomenis, atsakymų į klausimą, kiek pritariate, kad l÷šų įgyvendinimo sparta yra 
tinkama, įvertinimas yra - 0.4. Respondentų atsakymai į anketos klausimus buvo ranguojami skal÷je nuo 0 iki 1. 
(0 – nesutinku. 0.25 – iš dalies nesutinku. 0.5. – iš dalies sutinku. 1 – sutinku) 
122 Op.cit. - 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimas. Galutin÷ ataskaita.– 
P.63. 



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

84 

koncentravimas dviems žymią rinkos dalį viename ūkio sektoriuje turinčioms įmon÷ms123. 
Didesnio paramos verslui efektyvumo ir mažiau pašalinių pasekmių galima tik÷tis 
pasitelkiant kitas pagalbos formas -  rizikos kapitalo fondus, mikrokreditavimą, palūkanų 
dengimą. Šis požiūris vis labiau stipr÷ja ir ES lygmeniu - kitoje perspektyvoje finansin÷ms 
priemon÷ms struktūrin÷je paramoje numatomas didesnis vaidmuo. 

 
10. Programos efektyvumui didelę reikšmę turi atrankos procesas ir kriterijai. Remiantis atliktos 

SF administruojančių institucijų atstovų apklausa bei šio vertinimo analize, dabartin÷s 
projektų atrankos procedūros ir kriterijai nepakankamai užtikrina projektų konkurencingumą 
bei efektyviausią būdą BPD tikslų siekimui. Konkreti iliustracija d÷l procedūrų pateikta 
šioje Ataskaitoje – pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais netinkamai pasirinkta tęstin÷ 
paraiškų pri÷mimo procedūra, turinti sisteminį “šališkumą” anksčiau pateiktų projektų 
naudai.  

 
11. Atrankos kriterijams skirtas šios vertinimo ataskaitos skyrius liudija problemišką vieno iš 

pagrindinių kriterijų – tolygios regionin÷s pl÷tros skatinimo kriterijaus - taikymą. Šio 
kriterijaus neapibr÷žtumai, vieningo taikymo stoka neleidžia tik÷tis, kad šiame 
programavimo laikotarpyje naudojantis ES SF parama pavyks veiksmingai įgyvendinti 
regioninių skirtumų sumažinimo Lietuvoje tikslą. Pirmin÷ problemos priežastis yra ta, jog 
maža dalis visų paraiškų pateikiama iš Telšių, Utenos, Taurag÷s, Marijampol÷s, Alytaus ir 
Panev÷žio apskričių: iš šių 6 apskričių kartu pateikta mažiau nei trečdalis (apie 26 %) visų 
paraiškų (697 iš 2681).124 Atrinktų projektų pasiskirstymas pagal įgyvendinimo apskritis 
atspindi tą pačią tendenciją: daugiausia vertinamuoju laikotarpiu patvirtintų projektų bus 
įgyvendinami Vilniaus (36%), Kauno (19 %) ir Klaip÷dos (10 %) apskrityse. Mažiausiai 
atrinktų projektų bus įgyvendinama Telšių ir Utenos apskrityse. 

 
6.1. lentel÷. ES SF paramos pasiskirstymas pagal Lietuvos apskritis.  

Pateikta paraiškų125 Atrinkta paraišk ų126   Apskritis 
Vnt. %  Vnt. %  

Alytaus 122 5 33 5 
Kauno 531 20 110 19 
Klaip÷dos 245 9 62  10 
Marijampol÷s 112 4 31 5 
Panev÷žio 162 6 27 5  
Šiaulių 257 10 41 7 
Taurag÷s 102 4 35 6 
Telšių 88 3 17  3 
Utenos 111 4 22 4 
Vilniaus 951 35 210 36  
Viso 2681 100 588 100 

Šaltinis: SFMIS, 2006 m. sausio13 d. 
 
 

                                                 
123 Plačiau žr. BPD 3.1 atvejo studiją. 
124 2006 m. sausio 13 d. SFMIS duomenys. Čia ir toliau į pateikiamus duomenis n÷ra įtrauktos Žem÷s ūkio 
ministerijos administruojamos BPD priemon÷s. 
125 Duomenys pagal pareišk÷jų registracijos apskritį. 
126 Duomenys pagal pagrindinę projekto veiklos apskritį. 



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

85 

Gautos paraiškos pagal pareišk÷jo apskritį
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Žemiau lentel÷je regioninis finansuojamų projektų pasiskirstymas detalizuojamas pagal atskiras 
BPD priemones. Skirtingose priemon÷se projektų, įgyvendinamų Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos 
apskrityse, procentin÷ dalis nuo visų atrinktų paraiškų svyruoja tarp 31 % - 96 %. 
 
6.2. lentel÷. Regioninis127 atrinktų paraiškų pasiskirstymas pagal BPD priemones, %  

Apskritis 
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Viso atrinkta 
paraiškų 

vnt. 

1.1 6 21 12 6 10 15 10 6 4 10 49 
1.2 10 17 18 1 8 6 8 11 6 15 72 
1.3 5 14 14 5 5 14 0 0 0 43 21 
1.4 0 0 29 36 0 2 31 0 0 2 48 
1.5 6 22 10 4 9 9 3 1 5 31 118 
2.1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 67 3 
2.2 7 15 7 5 2 2 4 2 2 54 46 
2.3 9.5 19 0 5 0 9.5 0 0 14 43 21 
2.4 4.5 33 7.5 2 3 9 0 0 3 39 67 
2.5 0 64 0 0 0 4 0 0 0 32 28 
3.1 16 28 8 4 0 0 0 0 4 40 25 
3.2 0 0 12 0 0 17 6 12 6 47 17 
3.3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 82 35 
3.4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1 
Šaltinis: SFMIS, 2006 m.sausio13 d. 
 
12. BPD 1.1 priemon÷s atveju projektai pagal apskritis paskirstyti tolygiausiai, kas n÷ra 

steb÷tina atsižvelgiant į tai, kaip buvo taikytas bendrasis atrankos kriterijus d÷l tolygios 
regionin÷s pl÷tros skatinimo (plačiau – 4.2.1. dalyje). Gana tolygiai regioniniu aspektu 
paremti projektai ir BPD 1.2 priemon÷je (kas skatina manyti, jog prie šio rezultato prisid÷jo 
10 balų „vert÷s“ regionin÷s pl÷tros kriterijaus taikymas).128 Tuo tarpu pagal daugumą kitų 
BPD priemonių pastebima žymi finansuotų projektų koncentracija Vilniaus, Kauno ir 

                                                 
127 Duomenys pagal pagrindinę projekto veiklos apskritį. 
128 Šioje vietoje verta pasteb÷ti, jog projektų pasiskirstymo pagal apskritis tolygumas neužtikrina, kad bus 
sumažinti socialiniai-ekonominiai apskričių pl÷tros skirtumai. 
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Klaip÷dos apskrityse. Atsižvelgus ir „atmetus“ kai kurių priemonių specifiką,129 didele 
koncentracija pasižymi 2.4 priemon÷ (80 %), 2.2 priemon÷ (76 %), 3.1 priemon÷ (76 %) ir 
1.3 priemon÷ (71%). Tuo tarpu projektų, kurie būtų įgyvendinami Telšių ir Taurag÷s 
apskrityse, iki šiol n÷ra pagal BPD 1.3 priemonę, 2.3 priemonę, 2.4 priemonę, 3.1 
priemonę.130  

 
13. Ši glausta statistin÷ apžvalga yra tam tikra indikacija, kad naudojantis dabartin÷mis 

priemon÷mis pastebimas efektas regioninei pl÷trai n÷ra tik÷tinas, juolab atsižvelgiant į 
nepakankamą projektinių paraiškų srautą iš mažiau ekonomiškai išsivysčiusių apskričių. Šio 
srauto ir pareišk÷jų geb÷jimų didinimas išlieka nemąžtančio aktualumo uždaviniu, kurio 
neįgyvendinus net ir tikslesnio regioninių atrankos kriterijų taikymo poveikis bus ribotas. 
Bendresnis pasteb÷jimas yra tas, kad vien horizontaliomis priemon÷mis regionin÷s pl÷tros 
tikslų siekti labai sud÷tinga, jos tur÷tų būti papildomos vertikaliomis priemon÷mis.131   

 
14. Apibendrinant, ES SF l÷šų naudojimo efektyvumas iš dalies yra “užprogramuojamas”, iš 

dalies priklauso nuo įgyvendinimo metu pasireiškiančių veiksnių. Pirmuosius der÷tų, kiek 
įmanoma, koreguoti atsižvelgiant į įgyvendinimo patirtį, o pastaruosius – siekti efektyviai 
valdyti. Pirmieji BPD įgyvendinimo metai rodo, jog programos įgyvendinimo efektyvumo 
tikimyb÷ yra ribota d÷l įvairaus pobūdžio trūkumų, kurie identifikuojami ir analizuojami 
šioje vertinimo Ataskaitoje bei kuriems formuluojamos atskiros rekomendacijos. 

 
Konkrečios rekomendacijos d÷l BPD įgyvendinimo sistemos patrauklumo didinimo vartotojui 
pateikiamos 9 ataskaitos dalyje (2.1 ir 2.3 rekomendacijos). 

 

                                                 
129 Pavyzdžiui, BPD 2.5 priemon÷s paramos gav÷jai (magistrantai, doktorantai, mokslininkai) koncentruojasi 
didžiuosiuose šalies miestuose; BPD 1.4 priemon÷s atveju tikslingai priimtas sprendimas sukoncentruoti 
paramą tik į tam tikrus Lietuvos regionus; BPD  3.3 priemon÷s atveju teritorinis aspektas n÷ra toks aktualus. 
130 Pagal visas pamin÷tas priemones paraiškų iš šių apskričių buvo pateikta. 
131 Op.cit. - 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimas. Galutin÷ ataskaita.– 
P.63. 
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7.  BPD įgyvendinimo sistemos tęstinumas 

 
Šioje vertinimo ataskaitos dalyje vertinama, kokie pokyčiai ES SF 
administravimo sistemoje reikalingi 2007 – 2013 m., atsižvelgiant į naujus ES 
SF reglamentus ir 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos pamokas bei  
trūkumus. 

  

7.1. ES SF reglamentų projektų nuostatos d÷l SF administravimo sistemos 2007 – 
2013 m. 

 
Nauji ES SF reglamentai neimplikuoja esminių ES SF paramos administravimo pokyčių, tačiau 
keičiama programavimo tvarka - pereinama prie atskirų veiksmų programų. Tai gali sąlygoti 
valdymo ir ES SF paramos fragmentaciją, sud÷tingesnį ir daugiau administracinių kaštų 
reikalaujantį programų administravimą. 
 
1. Reglamento projekte D÷l bendrų Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos socialinio 

fondo ir Sanglaudos fondo principų132 numatyta, kad 2007 – 2013 m. už ES SF l÷šų 
administravimą valstyb÷je nar÷je bus atsakingos vadovaujančioji institucija, kuri valdymo 
funkcijas gal÷s pavesti tarpin÷ms institucijoms, sertifikavimo institucija (analogiška 
dabartinei mok÷jimo institucijai), audito institucija bei priežiūros komitetas. Tačiau ES SF 
parama Lietuvoje naujame programavimo laikotarpyje bus teikiama ne pagal vieną 
programą kaip yra 2004 – 2006 m., o pagal keletą veiksmų programų. Atitinkamai naujame 
programavimo laikotarpyje gali būti paskirta ne viena vadovaujančioji institucija ir ne 
vienas priežiūros komitetas: reglamento pasiūlyme numatyta, kad kiekvienai veiksmų 
programai turi būti paskirta vadovaujančioji institucija ir priežiūros komitetas, tačiau kartu 
numatyta, kad ta pati institucija gali būti vadovaujanti kelioms veiksmų programoms, o 
priežiūros komitetas gali būti atsakingas už kelių veiksmų programų priežiūrą. Atsižvelgiant 
į did÷siantį programų fragmentiškumą, reglamento pasiūlyme yra numatytas reikalavimas 
nacionaliniame lygmenyje koordinuoti veiksmų programas, tod÷l nors ir nenumatyta 
reglamento projekte, tačiau 2007 – 2013 m. ES SF paramai koordinuoti nacionaliniu 
lygmeniu tur÷tų būti paskirta koordinuojanti institucija arba sukurtas koordinacinis 
komitetas.  

 
2. Pagrindinis iššūkis Lietuvai naujame programavimo laikotarpyje bus susijęs su atskirų 

veiksmų programų ir ES SF paramos koordinavimu. Taip pat d÷l poreikio suderinti 
programavimo dokumentus su ES strategijomis bus būtina užtikrinti geresnį horizontalų 
koordinavimą ir glaudesnį bendradarbiavimą tarp ministerijų, kitų institucijų, atsakingų už 
tam tikrus ūkio sektorius bei intensyviau įtraukti partnerius į šį procesą. Kitame 
programavimo periode bus dar labiau sustiprintas partneryst÷s principas, numatant didesnį 
d÷mesį skirti regioninių valdžios institucijų įtraukimui į SF valdymo procesą, kas gal÷tų 
paskatinti SF paramos valdymo tam tikrą decentralizavimą ir palankių sąlygų nacionalin÷s 
regionin÷s politikos įgyvendinimui sudarymą. Taip pat didesn÷ ES sanglaudos politikos 
strategin÷ orientacija bei poreikis užtikrinti suderinamumą su ES strategijomis pareikalaus 

                                                 
132 Vertinimo ataskaitoje remiamasi ES pirmininkaujančios valstyb÷s nar÷s 2005 m. birželio 28 d. pateikta 
derybine reglamento versija. 
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didesn÷s SF finansuojamų programų ir nacionalinių programų integracijos ir už atskirus 
ūkio sektorius atsakingų institucijų glaudesnio bendradarbiavimo. 

 
3. LR Vyriausyb÷ planuoja iki 2006 m. kovo apsispręsti d÷l ES SF administravimo naujame 

programavimo laikotarpyje133. Komisija nacionalinei ES panaudojimo strategijai rengti, 
atsižvelgdama į reglamento projekte įvardintus planuojamus ES SF administravimo 
pasikeitimus, yra pasiūliusi atitinkamus valdymo sistemos pokyčius, kurie atspind÷ti žemiau 
pateikiamoje schemoje. 

 
7.1.1. schema. Komisijos nacionalinei strategijai rengti pasiūlymai d÷l ES SF administravimo 
sistemos Lietuvoje 2007 – 2013 m.134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 133

 2005 m. gruodžio 14 d. LR Vyriausyb÷s nutarime Nr. 1351 D÷l veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti nustatymo  (Žin., 2005, Nr. 147-
5362 ) numatyta, kad LR finansų ministerija iki 2006 m. kovo 1 d. pateikia svarstyti LR Vyriausybei pasiūlymus 
d÷l 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos administravimo tvarkos bei administruojančių institucijų 
(vadovaujančiosios (vadovaujančiųjų), tarpinių, įgyvendinančiųjų ir kitų) skyrimo. 
134 Schema pateikta 2005 m. rugs÷jo 29 d. viešam aptarimui. 

 

Aiškina, padeda 
VP VALDYMO KOMITETAS 2 
• Koordinuoja projektus ir 

paramos schemas 
planavimo metu 

• Sprendžia d÷l ES l÷šų 
skyrimo jiems 

 

TARPINö INSTITUCIJA (TI)  
Pagal savo kompetenciją: 
• Inicijuoja, si ūlo projektus, 

paramos schemas 
• Sprendžia d÷l valstyb÷s 

l÷šų skyrimo projektams 
• Sprendžia d÷l l÷šų 

skyrimo patvirtintoms 
paramos schemoms 

 

ĮGYVENDINAN ČIOJI INSTITUCIJA (ĮI)  
Padeda tarpinei institucijai: 
• Administruoja paramos schemas, taip 

pat konkrečius projektus 
• Prižiūri atitikt į ES ir nac. taisykl÷ms 

KOORDINAVIMO  
KOMITETAS  
• Tvirtina nac. taisykles 

KOORDINAVIMO KOMITETO  
SEKRETORIATAS  

•  Koordinuoja nac. taisyklių rengimą 
• Aiškina ES ir nac. taisykles VI ir ĮI  

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausyb÷ 

VP PRIEŽI ŪROS KOMITETAS  
• Tvirtina projekt ų 

atrankos kriterijus  
 

Sprendimai d÷l paramos: 
strategijos įgyvendinimas 

ir turinio kontrol ÷ 
 

Nacionalinių taisyklių nustatymas. 
Atitikties ES ir nacionalin ÷ms 

taisykl÷ms užtikrinimas 
 

VIEŠŲJŲ INVESTICIJ Ų PROJEKTAI (PLANUOJA TI) 
PAGAL PARAMOS SCHEMAS ATRENKAMI PROJEKTAI (ATRENKA IR ADMINISTRUOJA TI  

SU ĮI)  
 

Patvirtina 
atitikim ą 

taisykl÷ms 

VADOVAUJAN ČIOJI INSTITUCIJA (VI) 1 
• Duoda patvirtinim ą, kad projektas ar 

paramos schema atitinka ES ir nac. 
taisykles 
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4. Reikia pažym÷ti, kad Komisijos nacionalinei strategijai rengti siūloma ES SF valdymo 
sistema Lietuvoje 2007 – 2013 m. yra per daug sud÷tinga ir biurokratiška, užprogramuojanti 
sistemos nelankstumą ir l÷tą ES SF paramos administravimo, o tuo pačiu ir įsisavinimo, 
procesą. 

  

7.2. Būtini ir rekomenduotini Lietuvos ES SF administravimo sistemos pokyčiai  
 
Naujas programavimo laikotarpis ir pasiruošimas jam suteikia galimybę, atsižvelgiant į 
dabartinio laikotarpio pamokas, racionalizuoti sistemą ir jud÷ti link procedūrų supaprastinimo. 
Priklausomai nuo to, ar Lietuvoje bus apsispręsta 2007-2013 m. taikyti ES SF paramos 
regioninę dimensiją, Ataskaitos autoriai siūlo du galimus ES SF paramos valdymo 
administracinius modelius (centralizuotą ir iš dalies decentralizuotą) bei esminius jų bruožus, 
kurie skatintų paprastesnį ir lankstesnį paramos administravimą kiekvieno iš jų taikymo atveju. 
Lyginant du administravimo modelius tarpusavyje, atkreiptinas d÷mesys, kad siūlomas 
centralizuotas modelis užtikrintų efektyvesnį ES SF paramos administravimo būdą 2007-2013 
m., tačiau iš dalies decentralizuotas modelis – paskatintų pačios ES SF paramos efektyvesnį 
panaudojimą.  
Atskirų priemonių reikia imtis d÷l skirtingų kartų programų įgyvendinimo 2007-2008 m. 
Svarbiausia jų – įgyvendinančių institucijų reorganizacija, akumuliuojant ir koncentruojant 
sukurtus administracinius geb÷jimus bei efektyviau valdant ribotus žmogiškuosius išteklius.   
 
1. Ataskaitos 5.1.1 dalyje pateiktos ES SF paramos valdymo sistemos ir atskirų 

administracinių struktūrų stipriosios ir silpnosios pus÷s dabartiniame programavimo 
laikotarpyje, o šioje dalyje yra identifikuojamos svarbiausios efektyvaus ES SF paramos 
valdymo galimyb÷s ir gr÷sm÷s (žr. lentelę 7.2), atsirandančios d÷l naujame programavimo 
laikotarpyje ES ir nacionaliniu lygiu siūlomų/ galimų  ES SF valdymo pakeitimų.  

 
7.2.1 lentel÷. ES SF administravimo galimyb÷s ir gr÷sm÷s 2007-2013 m. 

ES SF administravimo galimyb÷s 
2007 – 2013 m. 

ES SF administravimo gr÷sm÷s 
2007 – 2013 m. 

Vadovaujančioji institucija  
- Didesnis ES SF valdymo 

decentralizavimas 
- Galimyb÷ užtikrinti efektyvesnį 

partnerių įtraukimą į SF valdymą 
- Galimyb÷ labiau atsižvelgti į specifinius 

regionų poreikius 
- Galimyb÷ ESF l÷šas naudoti institucijų 

geb÷jimams stiprinti ir viešojo 
administravimo efektyvumui didinti  

- Didesn÷s galimyb÷s Lietuvos regioninei 
politikai įgyvendinti 

- Galimyb÷ sukurti vieningą institucijų 
veiklos valdymo sistemą su vienodais 
veiklos standartais 

- Galimyb÷ supaprastinti ES SF valdymo 
procesą (paliekant jį dviejų lygmenų) 

- Galimyb÷ užtikrinti geresnį SF valdymo 
koordinavimą 

- Sud÷tingesnis ES SF l÷šų 
panaudojimo koordinavimas esant 
didesniam skaičiui veiksmų programų 

- Administracinių geb÷jimų trūkumas 
tam tikrose ES SF valdymo srityse 
(pvz. reikalavimas atlikti išankstinį 
veiksmų programų vertinimą ir 
nepakankama paskirtų vadovaujančių 
institucijų vertinimo organizavimo  
kompetencija) 
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Tarpin ÷s institucijos 

- Galimyb÷ užtikrinti efektyvesnį 
partnerių įtraukimą į SF valdymą ir 
įgyvendinimą 

- Galimyb÷ koncentruotis ties 
strateginiais ES SF paramos valdymo 
aspektais (paramos prioritetų 
nustatymas, investicijų planavimas 

- Sud÷tingesnis veiksmų programų 
įgyvendinimas aplinkosaugos ir 
transporto srityse d÷l ERPF ir 
Sanglaudos fondo bendro 
programavimo 

- Reguliaciniai ir instituciniai 
pasikeitimai gali lemti sukauptos 
patirties ir institucin÷s kompetencijos 
praradimą 

- Administracinis krūvis d÷l 2004-2006 
m. programų uždarymo (angl. 
closure) ir naujų programų/ 
priemonių įgyvendinimo planavimo 

 
Įgyvendinančiosios institucijos 

- Galimyb÷ reorganizuoti ĮI, 
administracinius geb÷jimus 
koncentruojant keliuose kompetencijos 
centruose 

- Didesnis ĮI funkcijų dekoncentravimas  
- Galimyb÷ įdiegti vadybos standartus ĮI 

ir jas akredituoti 

- Administracinis krūvis d÷l skirtingų 
kartų programų įgyvendinimo vienu 
metu 

 

 
2. Atsižvelgiant į dabartin÷s ES SF valdymo sistemos stipriąsias ir silpnąsias puses, įvardintas 

ataskaitos 5.1.1 dalyje, galima teigti, jog naujame programavimo periode yra būtina išlaikyti 
sukauptą patirtį administruojant ES SF ir toliau taikyti įvardintą gerąją praktiką, kuri 
pasitvirtino dabartinio programavimo periodo metu. Naujame programavimo periode yra 
būtina išlaikyti sukauptą patirtį administruojant ES SF paramą ir toliau taikyti gerąją 
praktiką, kuri pasitvirtino dabartinio programavimo periodo metu: (1) vieningas visos ES SF 
paramos įgyvendinimo koordinavimas, paskiriant/ sukuriant atsakingą instituciją/ komitetą 
(šiame programavimo periode atitinkamą patirtį jau turi sukaupęs Finansų ministerijos ES 
programų valdymo departamentas); (2) ES SF paramos valdymo depolitizavimas tarpin÷se 
institucijose (šiame programavimo periode - taikomas Socialin÷s apsaugos ir darbo 
ministerijos); (3) ES SF paramos ir nacionalinių strategijų suderinamumo ir strateginio 
planavimas atrankant projektus (šiame programavimo periode - taikomas susisiekimo 
ministerijoje) (4) įgyvendinančių institucijų funkcijų dekoncentravimas (šiame 
programavimo periode – taikomas LVPA, NMA). Taip pat, įvertinant ir esamus ES SF 
valdymo sistemos trūkumus, būtina atlikti tam tikrus pakeitimus (konkrečiai 7 ir 8 punktai), 
siekiant tinkamai pasirengti 2007 – 2013 m. programavimo laikotarpiui. Vis d÷lto 
daugiausiai ES SF valdymo sistemos pakeitimų implikuos naujoji programavimo tvarka. 
Atsižvelgiant į tai, toliau siūlomi atitinkami pasiūlymai d÷l ES SF valdymo sistemos 
nustatymo 2007 – 2013 m. (konkrečiai 3-6 punktai). 

 
3. Ruošiantis naujam programavimo laikotarpiui tur÷tų būti sustiprintas struktūrinių fondų 

programavimo proceso politizavimas ir įgyvendinimo depolitizavimas. Siekiant efektyvios 
viešosios politikos skirtingais viešosios politikos ciklo etapais turi būti vadovaujamasi 
skirtingais sprendimų pri÷mimo būdais. Tai yra planuojant politiką ir priimant sprendimus 
d÷l viešosios politikos krypčių (ES SF paramos panaudojimo strategijos) sprendimai turi 
būti priimami vadovaujantis politine logika ir bendru konsensusu, o viešosios politikos 
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įgyvendinimas (ES SF paramos administravimas) turi būti depolitizuotas, t.y. 
įgyvendinamas objektyviai užtikrinant viešąjį interesą ir remiantis procedūriškai aiškiai 
nustatytomis taisykl÷mis. Rengiant nacionalinę ES SF paramos panaudojimo strategiją 
rekomenduojama siekti plataus politinio, ekonominių-socialinių partnerių, vietos savivaldos 
institucijų sutarimo d÷l paramos panaudojimo prioritetų ir sričių, kadangi tai būtų viena iš 
įgyvendinimo depolitizavimą užtikrinančių sąlygų. SF programavimo politizavimas yra 
susijęs su ES SF paramos valdymu tuo aspektu, kad visų politiką formuojančių institucijų 
sutarimas d÷l paramos panaudojimo strategijos ir krypčių leistų depolitizuoti įgyvendinimo 
procesą, nekvestionuojant įgyvendinančių institucijų sprendimų. Rengiant veiksmų 
programas 2007-2013 m. ES SF programavimo proceso politizavimas teigiamai būtų 
sustiprintas Seimui aktyviau įsitraukiant į nacionalin÷s ES strategijos panaudojimo ir į 
konkrečių veiksmų programų svarstymą, taip pat tur÷tų būti dar aktyviau skatinamas 
pagrindinių socialinių-ekonominių partnerių įsitraukimas į veiksmų programų rengimą. Tuo 
tarpu ES SF programų įgyvendinimo depolitizavimas tur÷tų vykti įgyvendinimo procese 
mažinant tiesiogin÷s politikų įtakos sprendimų pri÷mimui galimybes, visų pirma, ribojant 
vienašališką ministerijų vaidmenį jų kompetencijai priskirtų veiksmų programų (atskirų 
priemonių) administravime bei stiprinant įgyvendinančiųjų institucijų autonomiškumą. Kaip 
gerąją praktiką šiame programavimo laikotarpyje, siekiant įgyvendinimo depolitizavimo 
galima pamin÷ti Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos pavyzdį, kur sprendimo d÷l 
paramos skyrimo funkcija deleguota karjeros valstyb÷s tarnautojui (valstyb÷s sekretoriui). 

 
4. Naujame programavimo laikotarpyje atrodo tikslinga pereiti prie dalin÷s sistemos 

decentralizacijos. Šiuo metu, rengiantis 2007 – 2013 m. programavimo periodui, yra 
svarstomi įvairūs dalin÷s decentralizacijos variantai. Diskutuojamos trys regionin÷s 
dimensijos formos: prioriteto išskyrimas sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, 
atskiros regionin÷s pl÷tros skatinimo veiksmų programos rengimas ir horizontali regionin÷ 
veiksmų programa. Dalin÷ decentralizacija ir subsidiarumo principo įgyvendinimas gali būti 
pasiektas šalia sektorinių veiksmų programų nutarus rengti ir atskiras vieną ar kelias 
regionines veiksmų programas. Geras pavyzdys yra 2000-2006 m. Airijos Nacionalinis 
pl÷tros planas, kuris realizuojamas 4 nacionalin÷mis/tarpregionin÷mis ir 2 regionin÷mis 
veiksmų programomis. Nors sektorinių ir regioninių veiksmų programų derinimas 
neišvengiamai komplikuotų SF administravimą Lietuvoje ir nepavyktų pereiti prie dviejų 
lygmenų ES SF valdymo sistemos, tačiau jis turi daug privalumų. Regioniniai skirtumai 
Lietuvoje toliau did÷ja, ir daugelis vietin÷s pl÷tros poreikių lieka nepatenkinti. Tam tikrose 
srityse palyginus nesunku atskirti nacionalines ir vietines pl÷tros priemones, kurias galima 
finansuoti iš atskirų veiksmų programų. Tą galima pasakyti apie transporto, energetikos, 
turizmo, sveikatos apsaugos infrastruktūros ir kitas priemones (aiškiai išskiriami 
nacionaliniai ir vietiniai keliai, sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigos ir t.t.). Remiantis ES 
šalių narių (Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija ir senosios ES šalys nar÷s) praktika 
racionaliausias ir pasiteisinęs yra horizontalios regionin÷s veiksmų programos 
įgyvendinimas. Nemažai klausimų keltų regioninių veiksmų programų administravimas, 
tačiau į šiuos klausimus įmanoma atsakyti remiantis kitų ES valstybių narių pavyzdžiais bei 
ankstesniais decentralizacijos bandymais Lietuvoje (PHARE 2000 programa). Horizontalaus 
pobūdžio regionin÷ veiksmų programa gal÷tų būti valdoma institucijos, atsakingos už 
nacionalinę regioninę politiką arba apskričių viršininkų administracijų. Taip pat į šį procesą 
tur÷tų būti įtrauktos regionų pl÷tros tarybos, kurios priimtų sprendimus d÷l finansavimo 
skyrimo projektams regionuose, taip pat jų atstovai dalyvautų projektų atrankos komitetuose 
bei veiksmų programų valdymo komitete. Sprendimą d÷l regionin÷s programos/programų 
reik÷tų priimti pakankamai greitai tam, kad pakaktų laiko sukurti atitinkamą administravimo 
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struktūrą ir ją paversti funkcionuojančia sistema. Siekiant decentralizacijos bei subsidiarumo 
principo įgyvendinimo užtikrinimo taip pat yra būtina į veiksmų programų rengimą įtraukti 
regioninio bei vietinio lygmens institucijas. 

 
5. ES SF valdymas naujojoje finansin÷je perspektyvoje pereinant prie atskirų veiksmų 

programų gali tapti ypatingai fragmentuotas (ši tendencija dar labiau sustipr÷tų taikant 
dalinę decentralizaciją). Siekiant užtikrinti visos ES SF paramos koordinavimą, 
rekomenduotina sukurti tam tikrą koordinavimo sąrangą, atsižvelgiant į dabartinę BPD 
institucinę sąrangą ir sukauptą institucijų patirtį šiame programavimo laikotarpyje. 
Akivaizdu, kad kitame programavimo laikotarpyje reik÷s užtikrinti suderinamumą tarp ES 
strateginių dokumentų, nacionalinių strateginių dokumentų, visų ES SF intervencijos sričių 
ir visų ūkio sektorių pl÷tros tikslų. Tod÷l, rekomenduojama sudaryti koordinavimo ir 
priežiūros komitetą (analogas dabartiniam BPD Priežiūros komitetui), kuris tur÷tų daugiau 
įgaliojimų nei dabartiniame programavimo laikotarpyje turi Lietuvos 2004-2006 m. BPD 
priežiūros komitetas ir būtų atsakingas už nacionalinių taisyklių nustatymą ir tvirtinimą bei 
atsakingų institucijų veiklos koordinavimą ir veiksmų programų įgyvendinimo priežiūrą 
(strateginio vadovavimo, koordinavimo ir priežiūros funkcija). Šio komiteto sekretoriatas 
(atitinkamą patirtį šiame programavimo laikotarpyje yra sukaupęs Finansų ministerijos ES 
programų valdymo departamentas) būtų atsakingas už nacionalinių taisyklių rengimo 
koordinavimą bei metodologinį vadovavimą vadovaujančiosioms ir įgyvendinančiosioms 
institucijoms.  

 
6. Naujame programavimo laikotarpyje būtina skatinti ES SF paramos valdymo 

supaprastinimą, nes dabartin÷je sistemoje yra sukurta daug įvairių saugiklių, kurie sistemą 
pavert÷ nelanksčia, nedraugiška vartotojui, sud÷tinga ir, galiausiai, brangia. Atitinkamai, 
formuojami du pasiūlymai d÷l ES SF paramos valdymo sąlyginio supaprastinimo 2007-2013 
m. Pirmiausia, jei naujuoju programavimo laikotarpiu bus paskirta po vadovaujančią 
instituciją kiekvienai veiksmų programai ir nebus pereinama prie dalin÷s ES SF valdymo 
decentralizacijos, tuomet reik÷tų supaprastinti ES SF valdymo sistemą atsisakant tarpinių 
institucijų grandies. Šiame programavimo periode tarpin÷ms institucijoms Lietuvoje 
tenkančias strateginio pobūdžio funkcijas kitame periode gal÷tų vykdyti vadovaujančiosios 
institucijos kartu su programų valdymo komitetais. Vertintojų nuomone, yra įmanoma 
valdymo funkcijas vykdyti taip, kad visi pagrindiniai sprendimai būtų priimami valdymo 
komitete, kurio nariais būtų atsakingų ministerijų atstovai. Tuo tarpu labiau techninio 
pobūdžio užduotis perimtų įgyvendinančios institucijos.  

 
7. Antra, naujame programavimo laikotarpyje rekomenduojama reorganizuoti įgyvendinančias 

institucijas trijų struktūrinių fondų pagrindu, siekiant administracinius geb÷jimus 
koncentruoti keliuose kompetencijos centruose bei efektyviau paskirstant ribotus 
žmogiškuosius resursus, o tuo pačiu ir sumažinti įgyvendinančių institucijų priklausomybę 
nuo vienos tarpin÷s/ vadovaujančios institucijos. Vertintojai naujame programavimo 
laikotarpyje siūlo atlikti įgyvendinančių institucijų reorganizaciją ES struktūrinių fondų 
pagrindu, t.y. paskiriant po vieną instituciją atsakingą už vieną struktūrinį fondą: 

a. Sukurti Sanglaudos fondo agentūrą, sujungiant TID ir APVA. Agentūroje įsteigti 
atskirus aplinkosaugos ir transporto projektų valdymo departamentus. Ši 
agentūra d÷l savo kompetencijos taip pat administruotų ir ERPF paramą 
aplinkosaugos ir transporto srityje; 

b. Sukurti Europos regioninio fondo agentūrą, sujungiant CPVA ir LVPA. 
c. Už ESF administravimą aplikti atsakingą ESFA. 
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Apjungus įgyvendinančias institucijas SF pagrindu įgyti administraciniai geb÷jimai būtų 
koncentruoti trijuose kompetencijos centruose, turimi žmogiškieji ištekliai bei pirmoji 
paraiškų ES SF paramai gauti vertinimo ir projektų įgyvendinimo priežiūros patirtis būtų 
efektyviau paskirstoma, išvengiant per ilgai užsitęsiančio vertinimo, mok÷jimų ir atskirų 
priežiūros procesų užsitęsimo naujame programavimo laikotarpyje. Taip pat efektyvesnis 
žmogiškųjų išteklių valdymas svarbus yra labai svarbus atsižvelgiant į dviejų kartų 
programų vykdymą 2007-2008 m. 

 
8. Skirtingų programų įgyvendinimą 2007-2008 m. administracinio krūvio padid÷jimo prasme 

labiausiai pajus būtent įgyvendinančios institucijos, kadangi vienu metu reik÷s vykdyti 
senojo ir naujojo programavimo periodo projektų įgyvendinimo priežiūrą bei atlikti naujai 
pateiktų paraiškų vertinimą. Tod÷l jau dabar būtina ruoštis sekančiam programavimo 
periodui ir numatyti atitinkamas priemones įgyvendinančioms institucijoms sustiprinti. 
Reikia pažym÷ti, kad efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas bus pagrindin÷ priemon÷, kuri 
pad÷s spręsti padid÷jusio krūvio problemą institucijose. Pirmiausiai, kaip jau min÷ta, yra 
būtina įgyvendinančių institucijų reorganizacija, kuri pad÷tų mobilizuoti esamus 
žmoniškuosius išteklius. Taip pat būtina sustiprinti administracinius geb÷jimus 
įgyvendinančiose institucijose, užtikrinant darbuotojų kvalifikacijos k÷limą bei naujų 
darbuotojų apmokymą, sudarant sąlygas vidinei darbuotojų rotacijai tiek įgyvendinančioje 
institucijoje, tiek tarp šių institucijų. Siekiant tinkamai valdyti procesą rekomenduojama 
įkurti atskirus padalinius įgyvendinančiose institucijose, kurie būtų atsakingi už skirtingų 
programavimo periodų projektų įgyvendinimo priežiūrą. 

 
9.  Apibendrinant šioje Ataskaitoje išskirtas pagrindines ES SF valdymo pamokas, pagrindiniai 

vertintojų teiginiai yra susiję su poreikiu kiek įmanoma labiau supaprastinti SF 
administravimo sistemą, aiškesnio funkcijų ir atsakomyb÷s paskirstymo tarp institucijų, 
administracinių geb÷jimų koncentravimu keliuose kompetencijos centruose. Kita vertus, 
siekiant efektyvesn÷s Lietuvos regionin÷s politikos įgyvendinimo yra svarstytina dalin÷ 
sistemos valdymo decentralizacija (argumentai d÷l jos poreikio buvo pateikti šiame 
Ataskaitos skyriuje), kuri neleistų supaprastinti ES SF paramos administravimo Lietuvoje, 
tačiau paskatintų Lietuvos regionin÷s politikos efektyvesnį įgyvendinimą. Taigi 
atsižvelgiant į ES SF paramos administravimo (de)centralizacijos laipsnį, žemiau lentel÷je 
pateikiame pagrindinius siūlomų ES SF paramos administravimo modelių 2007-2013 m. 
bruožus: 

 
7.2.2 lentel÷. Pagrindiniai siūlomų ES SF paramos administravimo modelių 2007-2013 m. 
bruožai 

Centralizuotas modelis 
 

Iš dalies decentralizuotas modelis 
 

• paskirti atskiras vadovaujančias 
institucijas kiekvienai veiksmų 
programai 

• įkurti koordinavimo ir priežiūros komitetą 
visų veiksmų programų koordinavimui 

• pereiti prie dviejų lygmenų ES SF 
paramos valdymo sistemos, atsisakant 
tarpini ų institucij ų lygmens; 

• sektorines ministerijas įtraukti į 

• visoms veiksmų programoms paskirti 
vieną vadovaujančią institucij ą; 

• įkurti koordinavimo ir priežiūros komitetą 
visų veiksmų programų koordinavimui; 

• pasilikti prie trij ų lygmenų valdymo 
sistemos, tarpin÷mis institucijomis 
paskiriant sektorines ministerijas 
(pirmo lygmens TI) ir apskri čių regionų 
pl÷tros tarybas (antro lygmens TI) 
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veiksmų programų valdymą per 
veiksmų programų valdymo komitetus 

• sumažinti įgyvendinančiųjų institucijų 
skaičių iki trij ų (pagal SF)  

• dekoncentruoti ESFA ir ERPF agentūros 
funkcijų įgyvendinimą regioniniams 
padaliniams 

• tarpini ų institucij ų funkcijas 
koncentruoti tik ties paramos prioritetų 
nustatymo ir investicijų planavimo 
aspektais; 

• sumažinti įgyvendinančiųjų institucijų 
skaičių iki trij ų (pagal SF) 

• dekoncentruoti ESFA ir ERPF agentūros 
funkcijų įgyvendinimą regioniniams 
padaliniams 
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8.  Vertinimo išvados 

 
Šioje vertinimo ataskaitos dalyje pateikiamos atlikto vertinimo išvados pagal vertinimo 
kriterijus ir klausimus ar jų grupes.  

 
 
Tinkamumo kriterijus  
 

1. Ar BPD prioritetai ir priemon÷s atitinka pagrindinius Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s 
pl÷tros poreikius? 

 
a. Nuo Lietuvos 2004-2006 m. BPD patvirtinimo nebuvo  radikalių  ekonominių ar 

socialinių pasikeitimų.   Atlikta ES SF administruojančių institucijų darbuotojų 
apklausa taip pat patvirtina, kad BPD buvo tinkamai sumodeliuotas, įvertinant 
pagrindines Lietuvos ekonomines-socialines raidos tendencijas. Tačiau svarbu 
išskirti keletą sustipr÷jusių tendencijų, kurios implikuoja atskirų BPD priemonių 
peržiūrą. Pirma, nedarbo lygio maž÷jimas paskatino atlikti finansinius 
perskirstymus tarp BPD 2.1 ir 2.2 priemonių. Antra, tiesioginių užsienio investicijų 
srautų į Lietuvą maž÷jimas skatina prioritetizuoti aktyvesnį BPD 3.2 priemon÷s 
veiklų (plyno lauko investicijų skatinimo, Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio 
gerinimo)  įgyvendinimą. 

 
b. Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD yra suderintas su Lisabonos strategija, Europos 

užimtumo strategija, horizontaliomis ES politikomis, tačiau kai kuriais atvejais 
trūksta šių strategijų operacionalizavimo instrumentų. Taip pat pastebimas poreikis 
užtikrinti geresnį BPD finansavimo suderinamumą su įvairiais ES finansiniais 
šaltiniais (PHARE, LIFE, TEN programomis). 

 
c. Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinime pastebima nepakankama nacionalinių 

strategijų refleksija tiek priemonių lygmenyje, tiek vertinant finansuojamus 
projektus. Ypač pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais trūko strategiškesnio, labiau 
į Lietuvos nacionalinius prioritetus orientuoto ES paramos skyrimo. Nepilnai 
užtikrinamas ir BPD numatytų intervencinių sričių suderinamumas su 
nacionaliniais paramos šaltiniais: (1) įgyvendinant papildomumo principą 
nepavyko įtraukti visų planuotų savivaldybių biudžetų l÷šų; (2) kyla valstyb÷s 
pagalbos schemų taikymo problemų; (3) kai kurių BPD priede finansuojamų 
priemonių remiamos veiklos persidengia su nacionalin÷mis paramos schemomis. 

 
 

2. Ar BPD prioritetai ir priemon÷s atitinka potencialių pareišk÷jų poreikius? 
 

a. Lietuvos 2004-2006 m. BPD prioritetai, priemon÷s, remiamos veiklos sritys 
pakankamai gerai atitinka potencialių pareišk÷jų poreikius. Pagal daugumą BPD 
priemonių yra užtikrinta gana didel÷ paraiškų konkurencija atrankos proceso metu, 
tačiau atskirais atvejais pastebimas pareišk÷jų poreikių ir numatyto finansavimo 
neįvertinimas (kai l÷šų paklausa kelis kartus viršija numatytą finansavimą) arba 
pervertinimas (kai gauta per mažai paraiškų efektyviai konkurencijai užtikrinti). 
Pagrindin÷ nepakankamo BPD atitikimo pareišk÷jų poreikiams priežastimi 
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laikytinas menkas socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas į konkrečių BPD 
priemonių planavimą ir įgyvendinimo procesą. 

 
b. Vidin÷ programos logika pakankamai nuosekli, BPD prioritetai struktūruoti, tačiau 

priemonių tarpusavio suderinamumas ir koordinavimas atskiruose prioritetuose ir 
tarp prioritetų yra nepakankamas. D÷l šio koordinavimo trūkumo negali būti 
finansuojami integruoti projektai, n÷ra užtikinamas ES SF paramos panaudojimo 
sinergetinis efektas. Viena iš kliūčių priemonių nuoseklumui ir projektų 
integralumui užtikrinti – nepakankama atsakingų institucijų tarpusavio 
komunikacija ir koordinacija. 

 
 

3. Ar bendrieji ir specifiniai projektų atrankos kriterijai atitinka BPD tikslus ir 
horizontalius ES pl÷tros principus (darni pl÷tra, regionin÷ pl÷tra, lygios galimyb÷s, 
informacin÷s visuomen÷s pl÷tra)? Ar gair÷s pareišk÷jams atitinka BPD ir jo priedą? Ar 
projektų atrankos kriterijai užtikrina tikslingą ES SF l÷šų panaudojimą BPD rodikliams 
pasiekti? 

 
a. BPD priede nustatyti tinkami bendrieji ir specialieji projektų atrankos kriterijai, 

kurių taikymas tur÷tų užtikrinti tikslingą ES SF l÷šų panaudojimą BPD tikslams ir 
uždaviniams pasiekti. Tačiau vertinamuoju laikotarpiu kilo sunkumų d÷l nustatytų 
atrankos kriterijų taikymo. Pirma, d÷l nekoordinuotos Lietuvos regionin÷s politikos 
įgyvendinimo, neefektyviausiai taikomas bendrasis prioritetinis projektų atrankos 
kriterijus, susijęs su projekto teigiamu poveikiu regionų išsivystymo skirtumų 
mažinimui. Antra, nepakankamas d÷mesys yra skiriamas projektų atitikimui 
horizontalaus lygio sričių tikslams. Trečia,  nepakankamai tikslus specifinių 
atrankos kriterijų formulavimas BPD priede ir gair÷se pareišk÷jams palieka erdv÷s 
vertintojų interpretavimui bei subjektyvizmui, įtakoja nepakankamą 
įgyvendinančių institucijų vertinimo ataskaitų kokybę, poreikį jas tikslinti bei 
papildomai komunikuoti svarstant projektų atrankos komitetuose. Ketvirta, pirmųjų 
kvietimų metu gairių pareišk÷jams atitikimas BPD ir jo priedui nebuvo pilnai 
užtikrintas. 

 
b. Vertinamuoju laikotarpiu Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD priežiūros rodiklių sistema 

nebuvo pakankamai nuosekli ir metodologiškai aiški, bet BPD įgyvendinimo eigoje 
atlikti BPD priežiūros rodiklių patikslinimai vertinami teigiamai, ypač perteklinių 
ir sunkiai išmatuojamų BPD poveikio rodiklių atisisakymas, kiekybinių išraiškų 
nustatymas. Tačiau tik÷tina, kad BPD priežiūros rodikliai bus pasiekti ne d÷l 
s÷kmingo programos įgyvendinimo, o d÷l pakankamai minimalistinių rodiklių 
nustatymo ir d÷l bendro kitų ekonominių – socialinių veiksnių ger÷jimo 
(nesusijusių su BPD įgyvendinimu) Lietuvoje. 

 
 

Įgyvendinimo sistemos našumo kriterijus 
 
 

1. Ar tinkamai sukurta ir funkcionuoja BPD administravimo sistema  (kvalifikuoto  
personalo pakankamumas, sukurtų administracinių sistemų adekvatumas priskirtoms 
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funkcijoms vykdyti, administravimo kokyb÷)? Ar tinkamai padalintos funkcijos tarp 
atskirų skirtingo lygio institucijų (ypač tarpinių ir įgyvendinančiųjų)? 

 
a. BPD įgyvendinimo valdymas Lietuvoje buvo integruotas į egzistuojančią viešojo 

administravimo sistemą, ES SF l÷šų administravimo funkcijas pavedant centrinio 
valdymo institucijoms. BPD įgyvendinimo valdymo funkcijos yra aiškiai 
apibr÷žtos LR teis÷s aktuose, tačiau jos nepakankamai tinkamai padalintos tarp 
skirtingo lygio institucijų (tarpinių ir įgyvendinančių), neaiškiai nustatyta 
atskaitomyb÷ už atliekamas funkcijas bei nenustatytos vidaus darbo procedūros. 
Hierarchizuota trijų lygių BPD valdymo sistema sudaro prielaidas sistemos 
politizavimui ir biurokratizavimui, l÷tina sprendimų pri÷mimo ir BPD 
įgyvendinimo procesą. BPD įgyvendinimo sistemos našumą taip pat mažina 
nepakankami atsakingų institucijų administraciniai geb÷jimai.  

 
b. Viena svarbiausių vertintojų pastabų d÷l BPD valdymo sistemos yra susijusi su 

prielaidų BPD įgyvendinimo politizavimui sudarymu arba šios rizikos nemažinimu 
BPD programavimo ir sistemos administravimo kūrimo metu. Svarbiausios 
funkcijos planuojant BPD priemones ir skiriant ES SF paramą konkretiems 
projektams tenka tarpin÷ms institucijoms, kurioms vadovauja politikai. 
Nepakankamas ir nevienodas įgyvendinančiųjų institucijų autonomiškumo laipsnis 
santykiuose su tarpin÷mis institucijomis taip pat stiprina BPD įgyvendinimo 
politizavimo riziką. Vertinimo metu buvo pasteb÷ta, kad tos įgyvendinančios 
institucijos, kurios dalyvauja tik vienos tarpin÷s institucijos administruojamų BPD 
priemonių įgyvendinime,  yra labiau priklausomos nuo tarpin÷s institucijos, nei tos 
kurios „dirba“ su keliomis tarpin÷mis institucijomis. Taip pat palyginus 
įgyvendinančių institucijų įvairias juridinio asmens teises turinčių įstaigų formas 
pagal LR įstatymų nuostatas buvo nustatyta, kad daugiau teisių įsteigto juridinio 
asmens atžvilgiu pagal LR teis÷s aktus turi viešųjų įstaigų bei labdaros ir paramos 
fondų steig÷jai. 

 
c. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad pasitaiko atvejų, kai tarpin÷s institucijos kai 

kuriuose BPD įgyvendinimo procesuose (paraiškų formų rengimo, paramos 
sutarčių sudarymo) atlieka per daug technines užduotis, o kai kuriais atvejais 
(paraiškų vertinimo, l÷šų išmok÷jimo) jos dubliuoja įgyvendinančių institucijų 
funkcijas, kas l÷tina BPD įgyvendinimo procesą. BPD įgyvendinimo proceso 
efektyvumą mažina ir nepakankamai dekoncentruotos įgyvendinančioms 
institucijoms priskirtos funkcijos. 

 
d. BPD įgyvendinimo sistemos našumą mažina nepakankami atsakingų institucijų 

administraciniai geb÷jimai. Žmogiškieji ištekliai n÷ra pakankami efektyviam ES 
SF paramos valdymui d÷l nepakankamo darbuotojų skaičiaus, nepakankamų 
praktinių įgūdžių, nemotyvuotos mokymų politikos. 

 
e. Vertinimo metu didžiausias d÷mesys buvo  skirtas projektų atrankai. Projektų 

atrankos proceso efektyvumą BPD įgyvendinimo pradžioje mažino užsitęsę 
vertinimo ir atrankos etapai bei nepakankamai užtikrintas vertinimo objektyvumas.  
Programuojant BPD pagal kai kurias BPD priemones nebuvo įvertintas potencialus 
paraiškų srautas, įgyvendinančiųjų institucijų žmogiškieji ištekliai bei geb÷jimai, 
tod÷l nebuvo pasirinktos tinkamos procedūros ir priemon÷s atrankos proceso 
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sklandumui ir efektyvumui užtikrinti. Tačiau reikia pažym÷ti, kad projektų 
atrankos procesas nuolat buvo tobulinamas, identifikuotos rimčiausios problemos 
buvo sprendžiamos (pavyzdžiui, atisakyta nepasiteisinusios tęstin÷s paraiškų 
teikimo procedūros, skirta technin÷s pagalbos l÷šų papildomiems etatams visose 
atsakingose institucijose). 

 
f. Vertinamuoju laikotarpiu projektų įgyvendinimo priežiūra daugelyje BPD 

priemonių buvo tik prasid÷jusi, tod÷l jos veikimas praktikoje dar nebuvo gerai 
patikrintas. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad įgyvendinančiosios institucijos 
darbuotojams, vykdant projektų įgyvendinimo priežiūrą, sunkumų sudaro tai, kad 
šiuo metu projektų priežiūra n÷ra aiškiai reglamentuota. Projektų priežiūrą 
apsunkina ir proporcingumo principo netaikymas skirtingų tipų ir dydžių 
projektams. 

 
 

2. Kaip įgyvendinamas partneryst÷s principas (koks partnerių dalyvavimas įgyvendinant 
BPD)? 

 
a. Įgyvendinant BPD nepakankamai veikia partneryst÷s principas. Programos 

lygmenyje (BPD Priežiūros komitete) socialiniai ir ekonominiai partneriai 
dalyvauja pakankamai, tačiau jų dalyvavimas BPD priemonių lygmenyje (projektų 
atrankos procese) – formalus. Vertinimo metu buvo nustatyti pagrindiniai 
sunkumai, trukdantys efektyviai taikyti partneryst÷s principą Lietuvos 2004-2006 
m. BPD įgyvendinime: (1) objektyvių atrankos kriterijų ir procedūrų stoka 
atrenkant pagrindinius partnerius, (2) nepakankami partnerių geb÷jimai įsitraukti ir 
dalyvauti procese, (3) galimi partnerių lobistiniai interesai. 

 
 

3. Ar sukurta tinkama BPD įgyvendinimo priežiūros sistema? 
 

a. Sukurta tinkama Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo priežiūros sistema. 
BPD priežiūros komiteto veikla užtikrina pakankamai operatyvią BPD 
įgyvendinimo pažangos priežiūrą ir BPD koregavimą. Tačiau kokybiškos 
programos steb÷senos informacijos trūkumas neleidžia efektyviai vertinti BPD 
priežiūros rodiklių įgyvendinimo pažangos ir BPD nustatytų tikslų pasiekimo 
laipsnio. BPD priemonių metin÷s įgyvendinimo ataskaitos vertinamuoju 
laikotarpiu nebuvo veiksminga priežiūros priemon÷. 

 
 

4. Ar BPD įgyvendinimo procesas skaidrus (ypač paraiškų teikimo ir atrankos metu)? 
 

a. BPD įgyvendinimo proceso (o ypatingai projektų atrankos) skaidrumą mažina (1) 
visos ES SF valdymo sistemos politizavimo rizika ir su tuo susijęs atskirų 
įgyvendinančių institucijų nepakankamas savarankiškumas, siekiant tinkamai 
vykdyti jiems deleguotas funkcijas ir vertinimo procese vadovautis vien 
techniniais-ekspertiniais sprendimais; (2) nepakankamai efektyviai veikianti 
pareišk÷jų skundų nagrin÷jimo tvarka; (3) per mažas projektų atrankos proceso 
viešumas. 
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5. Ar užtikrintas tinkamas informacijos apie galimybes gauti ES SF paramą pateikimas 

pareišk÷jams? 
 

a. Informavimo apie galimybes pasinaudoti ES SF parama sistema vertinamuoju 
laikotarpiu buvo nuolat vystoma ir vykdoma. Kai kurios tarpin÷s institucijos 
sukūr÷ platų pareišk÷jų informavimo tinklą. Tačiau informavimo sistema yra 
fragmentuota pagal atskiras BPD priemones, pareišk÷jams trūksta susistemintos, 
vieningos informavimo apie galimybes pasinaudoti ES SF parama sistemos.  

 
b. Su tinkamos informacijos apie galimybes gauti ES SF paramą pareišk÷jams 

pateikimu ir skatinimu pasinaudoti šia parama yra susijęs visos BPD įgyvendinimo 
sistemos patrauklumas vartotojui. Sukurta sistema n÷ra pakankamai patraukli 
vartotojui d÷l ES SF paramos teikimo sąlygų nenuoseklumo, paramos teikimo 
sąlygų sud÷tingumo, proporcingumo teikiant ES SF paramą netaikymo. Pateiktų 
projektų skaičius ir kokyb÷ rodo, kad nors pareišk÷jai nor÷tų aktyviai pasinaudoti 
BPD teikiamomis galimyb÷mis, tačiau paramos teikimo sąlygos yra per 
sud÷tingos, jiems nepakanka geb÷jimų tinkamai parengti kokybišką projektą. Be 
to, sistemos patrauklumą vartotojui mažina aukšti paraiškos parengimo kaštai ir 
didel÷s laiko sąnaudos rengiat pačią paraišką ir laukiant jos įvertinimo. 

 
 

BPD efektyvumo tikimyb÷ 
 

1. Kokia bendra BPD kiekybinių rodiklių pasiekimo tikimyb÷ atsižvelgiant į BPD 
įgyvendinimo sistemos tinkamumą ir našumą? 

 
a. Įvairūs BPD įgyvendinimo sistemos ir procesų trūkumai, l÷šų įsisavinimo l÷tumas 

kelia gr÷smę programos efektyvumui. Nekokybiškai ir ne laiku suvedama 
informacija į SFMIS neleidžia atlikti operatyvios programos steb÷senos. Kita 
vertus, tik÷tina, kad programos ir atskirų priemonių priežiūros rodikliai bus 
s÷kmingai pasiekti d÷l BPD priede nustatytų pakankamai minimalistinių 
kiekybinių tikslų pasiekimo išraiškų. Vertinant programos efektyvumą, viena iš 
neigiamų BPD įgyvendinimo tendencijų - pagal daugelį BPD priemonių pastebima 
paramos koncentracija Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos apskrityse. 

  
 

 
BPD įgyvendinimo sistemos tęstinumas 
 
 

1. Koks bus įgyvendinimo sistemos tęstinumas, atsižvelgiant į naujo programinio 
laikotarpio administracinį krūvį bei skirtingų kartų programų įgyvendinimą vienu metu 
(2007-2008 m.)? Kokią šiame programavimo periode sukauptą ES SF administravimo 
patirtį galima bus panaudoti 2007-2013 m. laikotarpyje? 

 
a. Naujame programavimo periode yra būtina išlaikyti sukauptą patirtį 

administruojant ES SF paramą ir toliau taikyti gerąją praktiką, kuri pasitvirtino 
dabartinio programavimo periodo metu: (1) vieningas visos ES SF paramos 
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įgyvendinimo koordinavimas, paskiriant/ sukuriant atsakingą instituciją/ komitetą 
(šiame programavimo periode atitinkamą patirtį jau turi sukaupęs Finansų 
ministerijos ES programų valdymo departamentas); (2) ES SF paramos valdymo 
depolitizavimas tarpin÷se institucijose (šiame programavimo periode - taikomas 
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos); (3) ES SF paramos ir nacionalinių 
strategijų suderinamumo ir strateginio planavimas atrankant projektus (šiame 
programavimo periode - taikomas susisiekimo ministerijoje) (4) įgyvendinančių 
institucijų funkcijų dekoncentravimas (šiame programavimo periode – taikomas 
LVPA, NMA). 

 
b. Atskirų priemonių reikia imtis d÷l skirtingų kartų programų įgyvendinimo 2007-

2008 m. Svarbiausia jų – įgyvendinančių institucijų reorganizacija trijų struktūrinių 
fondų pagrindu, akumuliuojant ir koncentruojant sukurtus administracinius 
geb÷jimus keliuose kompetencijos centruose ir tokiu būdu efektyviau valdant 
ribotus žmogiškuosius išteklius. 

 
 

12. Kokie reikalingi ES SF administravimo sistemos pakeitimai 2007-2013 m. laikotarpiui, 
atsižvelgiant į naujus ES SF reglamentus? 
 
a. Nauji ES SF reglamentai neimplikuoja esminių ES SF paramos administravimo 

pokyčių, tačiau keičiama programavimo tvarka - pereinama prie atskirų veiksmų 
programų. Tai gali sąlygoti valdymo ir ES SF paramos fragmentaciją, sud÷tingesnį 
ir daugiau administracinių kaštų reikalaujantį programų administravimą. Tačiau 
naujas programavimo laikotarpis ir pasiruošimas jam suteikia galimybę, 
atsižvelgiant į dabartinio laikotarpio pamokas, racionalizuoti sistemą ir jud÷ti link 
procedūrų supaprastinimo. Priklausomai nuo to, ar Lietuvoje bus apsispręsta 2007-
2013 m. taikyti ES SF paramos regioninę dimensiją, šioje ataskaitoje buvo 
pasiūlyti du galimi ES SF paramos valdymo administraciniai modeliai ir pristatyti 
pagrindiniai jų bruožai, skatinantys paprastesnį ir lankstesnį paramos 
administravimą kiekvieno iš jų taikymo atveju. Lyginant du administravimo 
modelius tarpusavyje, atkreiptinas d÷mesys, kad siūlomas centralizuotas modelis 
užtikrintų efektyvesnį ES SF paramos administravimo būdą 2007-2013 m., tačiau iš 
dalies decentralizuotas modelis – paskatintų pačios ES SF paramos efektyvesnį 
panaudojimą.  

 



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

101 

 
 9.  Rekomendacijos 

 
Remiantis atliktu vertinimu šioje vertinimo ataskaitos dalyje pateikiamos 
rekomendacijos d÷l Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos 
tobulinimo bei struktūrinių fondų administravimo 2007 – 2013 m.  

 
 
Pagrindin÷je Ataskaitos dalyje vertinant Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos 
sąrangą ir procesus buvo pateikti konkretūs siūlymai kiekvienai iš vertinimo metu identifikuotų 
BPD įgyvendinimo problemų. Šioje dalyje Ataskaitoje įvardinti siūlymai yra susisteminti pagal 
svarbiausias rekomenduojamo BPD įgyvendinimo sistemos tobulinimo kryptis. 
Rekomendacijos skiriamos vadovaujančiai institucijai ir BPD priežiūros komitetui .  
 
Žemiau pateikiamos (1)–(4) grup÷s rekomendacijos yra trumpojo laikotarpio, jas siūloma 
įgyvendinti šio Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos tobulinimui. Į (5) grup÷s 
rekomendacijas siūloma atsižvelgti kuriant ES SF valdymo sistemą sekančiam programavimo 
laikotarpiui.  
 
 

1. Siekiant ES SF paramą panaudoti kuo efektyviau Lietuvos ekonominiams ir 
socialiniams poreikiams tenkinti, rekomenduojama BPD įgyvendinime užtikrinti 
veikiančius mechanizmus strateginiam ir koordinuotam ES l÷šų panaudojimui. 
Šiuo tikslu būtina:  
 

1.1. Specifiniuose kiekvienos BPD priemon÷s atrankos kriterijuose aiškiai atspind÷ti 
prioriteto teikimą projektams, ženkliai prisidedantiems prie nacionalinių strategijų 
uždavinių įgyvendinimo konkrečiose BPD intervencin÷se srityse (rekomendacijos 
pagrindimas pateiktas Ataskaitos 4.2.2.1 punkte);  

1.2. Sustiprinti BPD priede įvardintas tarpusavyje susijusias priemones, įvedant integralių 
projektų statusą ir numatant specifiniuose projektų atrankos kriterijuose papildomų 
balų skyrimą, skatinant tokių projektų, remiamų tiek iš ERPF pagal atskiras BPD 
priemones, tiek iš ERPF ir ESF, įgyvendinimą (rekomendacijos pagrindimas pateiktas 
Ataskaitos 4.1.5.3 punkte); 

1.3. Adaptuoti BPD priedą su nacionalinių strategijų pasikeitimais bei patvirtintais jų 
įgyvendinimo mechanizmais ir numatyti, kad atrankos procese prioritetas teikiamas 
projektams, kurie yra įgyvendinami tikslin÷se (regioniniuose augimo centruose)135 ar 
problemin÷se teritorijose, arba turi teigiamą poveikį probleminių teritorijų socialinei ir 
ekonominei pl÷trai; Taip pat užtikrinti, kad gair÷se pareišk÷jams tolygios regionin÷s 
pl÷tros skatinimo atrankos kriterijui būtų skiriama nuo 6 iki 10 balų, atsižvelgiant į 
konkrečios BPD priemon÷s remiamų veiklų ir paramai teikiamų projektų specifiką 
(rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 4.2.1.4 ir 4.2.1.6 punktuose); 

1.4. Atsižvelgiant į TUI srautų maž÷jimą, prioritetizuoti aktyvesnį BPD 3.2 priemon÷s 
veiklų (plyno lauko investicijų skatinimo, Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio 

                                                 
135 Pagal Vyriausyb÷s 2005 m. geguž÷s 23 d. nutarimą Nr. 575 „D÷l Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų 
strategijos“ tikslin÷mis teritorijomis tur÷tų būti įvardinta Alytaus miesto savivaldyb÷, Marijampol÷s savivaldyb÷, 
Taurag÷s rajono savivaldyb÷, Telšių rajono savivaldyb÷ ir Utenos rajono savivaldyb÷ 
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gerinimo)  įgyvendinimą (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 4.1.1.5 
punkte); 

1.5. Užtikrinti geresnį BPD suderinamumą su kitais ES finansiniais paramos šaltiniais,  
vertinimo metu skiriant papildomai balų projektui, jei projekto dokumentacijai ar 
vienam iš projekto etapų jau buvo skirta ES finansin÷ parama (iš PHARE, LIFE, TEN) 
(rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 4.1.3.5 punkte); 

1.6. Atskirti nacionalines paramos programas ir paramą, teikiamą pagal BPD, gair÷se 
pareišk÷jams pagal  BPD 3.2 priemon÷s „SVV paramos sistema“ ir „Inovacijų 
paramos sistema“ veiklų grupes padidinant mažiausią leistiną paramos dydį iki  350 
000 Lt. (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 4.1.4.6. punkte); 

1.7. Parengti standartizuotas gaires pareišk÷jams bei vadovaujančioje institucijoje užtikrinti 
reikiamus žmogiškuosius išteklius, skiriamus tarpinių institucijų parengtos kvietimo 
dokumentacijos atitikimo BPD ir jo priedui patikrinimui (rekomendacijos pagrindimas 
pateiktas Ataskaitos 4.1.6.1 punkte); 

1.8. Parengti ir atsakingoms institucijoms pateikti horizontalaus lygio sričių apibr÷žimus ir 
jų taikymą, įgyvendinant atskiras BPD priemones (rekomendacijos pagrindimas 
pateiktas Ataskaitos 4.2.1.7 ir 4.2.1.9 punktuose); 

1.9. Technin÷s pagalbos l÷šomis įgyvendinti socialinių-ekonominių partnerių geb÷jimų 
dalyvauti programos planavime ir įgyvendinime stiprinimo projektą; Rengiantis 
naujam programavimo laikotarpiui surengti seminarą su socialiniais-ekonominiais 
partneriais bei aptarti numatomus partneryst÷s principo įgyvendinimo mechanizmus 
(rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.1.3.6 – 5.1.3.7 punktuose). 

 
 

2. Siekiant sklandesnio BPD įgyvendinimo ir spartesnio ES SF l÷šų įsisavinimo, 
rekomenduojama gerinti programos priežiūrą, supaprastinti ES SF l÷šų 
administravimo procedūras ir didinti sistemos patrauklumą vartotojui . Šiuo tikslu 
būtina:  

 
2.1. Vadovaujančiai institucijai sudaryti ES SF l÷šų įsisavinimo ketvirtinius planus pagal 

atskiras BPD priemones ir remiantis šiais planais bei SFMIS duomenimis apie BPD 
priemonių įgyvendinimo rodiklių pažangą, sistemingai vertinti atskirų BPD priemonių 
įgyvendinimo efektyvumo tikimybę. Vadovaujančios institucijos vertinimo išvadas su 
siūlymais (tame tarpe ir d÷l l÷šų perskirstymo tarp BPD priemonių) kas ketvirtį teikti 
BPD priežiūros komiteto svarstymui; Užtikrinti laiku ir kokybiškos informacijos 
suvedimą į SFMIS (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.1.4.5, 6.2 
punktuose); 

2.2. Įvesti ir nuosekliai taikyti proporcingumo principą teikiant ES SF paramą smulkiems 
projektams (rekomenduojama smulkesniems nei 350 000 Lt vert÷s projektams pagal 
visas BPD priemones) bei iš ESF finansuojamų BPD priemonių projektams. 
Proporcingumo principą taikyti tokiems projektams supaprastinant ES SF paramos 
teikimo sąlygas, administravimo, finansų kontrol÷s ir priežiūros reikalavimus 
(rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.3.4 punkte); 

2.3. Stiprinti pareišk÷jų (ypač Lietuvos regionuose) geb÷jimus parengti kokybiškus 
projektus: (a) sukuriant ir iš technin÷s pagalbos finansuojant pareišk÷jų konsultavimo 
centrą, sistemingai organizuojantį mokymus ir teikiantį konsultacijas bei metodinę 
pagalbą paraiškų rengimo bei projektų administravimo klausimais; (b) plečiant 
įgyvendinančių institucijų dekoncentravimo praktiką (įkurti regioninius ESFA 
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padalinius) ir funkcijas; (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.3.6 – 
5.3.8, 6.10 – 6.11 punktuose); 

2.4.  Administravimo ir finansavimo taisykl÷se nustatyti maksimalų 6 m÷n. paraiškos 
vertinimo terminą (nuo paraiškos pridavimo iki paraiškos atmetimo arba perdavimo 
atrankai) (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos  5.3.10 punkte); 

2.5. Atskira tvarka reglamentuoti kiekvienos tarpin÷s ir įgyvendinančios institucijos 
praktinį bendradarbiavimą administruojant konkrečias BPD priemones 
(rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.1.1.6 punkte). 

 
 
3. Siekiant sustiprinti atsakingų institucij ų geb÷jimus administruoti ES SF fondų 

l÷šas, rekomenduojama atlikti įgyvendinančių institucij ų reorganizaciją bei 
įgyvendinti papildomas administracinių geb÷jimų stiprinimo priemones. Šiuo tikslu 
būtina:  
 

3.1. Suvienodinti įgyvendinančiųjų institucijų statusą, pertvarkant į biudžetines įstaigas, ir 
tokiu būdu užtikrinant darbuotojų atranką viešųjų konkursų būdu, sumažinant 
darbuotojų kaitą d÷l nevienodų sąlygų darbuotojams šiuo metu, užtikrinant rotacijos 
galimybes (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.1.1.5, 5.1.2.9 
punktuose); 

3.2. Sustiprinti vadovaujančiosios institucijos metodinio vadovavimo geb÷jimus bei jai 
priskirti administracinių geb÷jimų stiprinimo už SF administravimą atsakingose 
institucijose koordinavimo funkciją (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 
5.1.2.5 punkte); 

3.3. Siekiant užtikrinti ES SF valdymo sistemos efektyvumą Lietuvoje, sukurti vieningą 
institucijų veiklos ir žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą su numatytais veiklos 
standartais, kurių prival÷tų laikytis visos už ES SF valdymą ir įgyvendinimą 
atsakingos institucijos. Rekomenduotina visoms įgyvendinančiosioms institucijoms 
įsidiegti vadybos standartus  (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 
5.1.2.7-5.1.2.10 punktuose). 

 
 

4. Užtikrinti objektyvesn į, viešesnį ir skaidresnį ES paramos skyrimo procesą šiomis 
priemon÷mis:  
 

4.1. Prie vadovaujančios institucijos sukurti ir iš technin÷s pagalbos finansuoti Projektų 
vertinimo padalinį, kuris nagrin÷tų vadovaujančiai institucijai pareišk÷jo pateiktą 
skundą d÷l paraiškos atmetimo ir iš naujo atliktų projekto tinkamumo bei naudos ir 
kokyb÷s vertinimus, taip pat atliktų atrankinius projektų, kuriems įgyvendinančioji 
institucija rekomenduoja skirti ES SF paramą, pakartotinius naudos ir kokyb÷s 
įvertinimus (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.2.1.2.4 - 5.2.1.2.5 
punktuose); 

4.2. Administravimo ir finansavimo taisykl÷se padaryti pakeitimus, numatančius kad visų 
įgyvendinančioje institucijoje vertinamų paraiškų ES struktūrinei paramai gauti 
tinkamumo ir kokyb÷s/naudos vertinimus atliktų vienas vidaus vertintojas ir vienas 
išor÷s ekspertas (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.2.1.1.3 punkte); 

4.3. Administravimo ir finansavimo taisykl÷se padaryti pakeitimus, numatančius paraiškos 
kokyb÷s ir naudos vertinimo etape naudoti sektorinių „ekspertų grupių“ įvertinimą, 
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atrenkant stambius projektus, kai prašomos paramos suma viršija 5 mln. Lt 
(rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.2.1.1.5 punkte); 

4.4. Įgyvendinančių ir tarpinių institucijų internetin÷se svetain÷se pateikti ne tik projektų 
atrankos komitetams svarstyti perduotų projektų sąrašą, bet kartu ir informaciją, 
susijusią su paramos skyrimo argumentais (supaprastintoje projekto vertinimo 
ataskaitos formoje) (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.2.1.3.3 
punkte); 

4.5. Sukurti internetinę svetainę www.esparama.lt, kurioje būtų patraukliai vartotojui ir 
susistemintai pateikiamos visos galimyb÷s pasinaudoti ES SF parama pagal Lietuvos 
2004-2006 m. BPD, taip pat viešinami įgyvendinami projektai pagal visas BPD 
priemones (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 5.3.5 punkte). 

 
 
5. Siekiant išsaugoti ES SF administravimo patirtį, sukauptą pirmojo programavimo 

laikotarpio metu  ir įvertinant galimos ES SF valdymo fragmentacijos gr÷smę bei 
did÷siančią ES SF paramos koordinavimo stoką (d÷l ES SF paramos skyrimo pagal 
keletą veiksmų programų 2007-2013 m.), rekomenduojame naujame programavimo 
laikotarpyje: 
 

5.1. Paskirti instituciją, atsakingą už visų 2007-2013 m. veiksmų programų koordinavimą 
arba šiai funkcijai vykdyti įkurti koordinavimo ir priežiūros komitetą (rekomendacijos 
pagrindimas pateiktas Ataskaitos 7.2.5 punkte); 

5.2. Sukurti Sanglaudos fondo agentūrą, sujungiant TID ir APVA; Agentūroje įsteigti 
atskirus aplinkosaugos ir transporto projektų valdymo departamentus; Šiai agentūrai 
d÷l savo kompetencijos taip pat paskirti administruoti ERPF paramą aplinkosaugos ir 
transporto srityje (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 7.2.7 punkte); 

5.3. Sukurti Europos regioninio fondo agentūrą, sujungiant CPVA ir LVPA; 
dekoncentruoti vykdomas funkcijas plečiant regioninių padalinių skaičių ir joms 
deleguotų funkcijų apimtį (rekomendacijos pagrindimas pateiktas Ataskaitos 7.2.7 
punkte); 

5.4. Siekiant tinkamai valdyti 2007-2008 m. administracinį krūvį, kiekvienoje 
įgyvendinančioje institucijoje įkurti atskirus padalinius, kurie būtų atsakingi už 
skirtingų programavimo periodų projektų įgyvendinimo priežiūrą (rekomendacijos 
pagrindimas pateiktas Ataskaitos 7.3.8 punkte). 
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Priedas Nr. 1. Atvejo studija: 1.3 BPD priemon÷s „Aplinkos kokyb÷s 
gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ vertinimas 
 
 
Įvadas 
 

Bendrojo programavimo dokumento I prioriteto 1.3 priemon÷s „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir 
žalos aplinkai prevencija“ atvejo studija yra sud÷tin÷ Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo 
programavimo dokumento įgyvendinimo sistemos vertinimo dalis, kurioje analizuojamas ir 
vertinamas BPD 1.3 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumas. Šioje atvejo 
studijoje analizuojama priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo sistema, vertinamos jos stipriosios 
ir silpnosios pus÷s bei pateikiamos rekomendacijos d÷l priemon÷s įgyvendinimo sistemos 
tobulinimo. Šios priemon÷s įgyvendinimo būkl÷ rodo, kad BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimas 
v÷luoja ir atsiranda rizika įsisavinti priemonei skirtas l÷šas. Tod÷l šioje studijoje analizuojamos 
bendros visoms priemon÷ms bei specifin÷s su 1.3 priemon÷s įgyvendinimu susijusios problemos 
pagal tinkamumo, našumo, administracinio tęstinumo ir efektyvumo kriterijus ir pateikiamos 
rekomendacijos priemon÷s įgyvendinimo sistemos tobulinimui. 

 
1.  Vertinimo tikslai, objektas ir metodologija 
 

Pagrindinis vertinimo tikslas – įvertinti BPD 1.3 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo 
sistemos efektyvumą, atliekant BPD 1.3 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo sistemos 
analizę, įvertinant jos stipriąsias ir silpnąsias puses, atliekant probleminių faktorių analizę bei 
įvertinant išor÷s ir vidaus veiksnius ir pateikti rekomendacijas d÷l BPD 1.3 priemon÷s 
administravimo sistemos tobulinimo. 

 
Atliekant BPD 1.3 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimą, bus:  

1. Analizuojamas BPD 1.3 priemon÷s tikslų ir uždavinių suderinamumas su Lietuvos 
ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros strategija bei ES strateginiais dokumentais, šios 
priemon÷s atitikimas BPD strategijai bei pareišk÷jų poreikiams, priemon÷s sąsajos su 
kitais BPD prioritetais; 

2. Analizuojamas BPD 1.3 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo sistemos funkcionavimas 
3. Vertinamas BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos tinkamumas ES Struktūrinių 

fondų reikalavimams, BPD įgyvendinimui bei naudos gav÷jų poreikiams; 
4. Vertinamas BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos efektyvumas, atsižvelgiant į 

ES paramos įgyvendinimo rodiklius bei įvertinant atsakomyb÷s paskirstymo tarp 
institucijų balansą bei rizikos valdymo efektyvumą. 

5. Vertinamas BPD 1.3 priemon÷s planavimo, administravimo ir įgyvendinimo procedūrų 
našumas; 

6. Vertinama, ar naudojamos skaidrios ir konkurencingos projektų atrankos procedūros ir 
kriterijai, užtikrinantys efektyviausią būdą BPD 1.3 priemon÷s tikslų pasiekimui ir 
atitikimas horizontaliems ES pl÷tros principams; 

7. Vertinamas BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos tęstinumas šios bei sekančios 
finansin÷s perspektyvos (2007 - 2013 m.) kontekste ir pateikiamos rekomendacijos d÷l 
efektyvesn÷s BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos. 

 
Atliekant BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos efektyvumo vertinimą bus analizuojami 
šie veiksniai: institucijos ir žmogiškieji ištekliai, įtraukti į BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimo 
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sistemą Lietuvoje; politinis, institucinis, administracinis kontekstas bei teisinis proceso 
reglamentavimas. 
 
Vertinimo objektas – BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistema – šioje ataskaitoje 
apibr÷žiama kaip institucin÷s sąrangos ir administracinių procedūrų (planavimo, valdymo, 
projektų atrankos, l÷šų išmok÷jimo, priežiūros ir vertinimo) sistema. Vertinimas turinio prasme 
apima BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos tinkamumo, efektyvumo, našumo ir 
tęstinumo kriterijų vertinimą. 

 
Atliekant BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos vertinimą naudojami kiekybinis ir 
kokybinis analiz÷s būdai, kurie apima įvairių pirminių ir antrinių šaltinių analizę bei svarbiausių 
suinteresuotų grupių (vadovaujanti institucija, tarpin÷s institucijos, įgyvendinančios institucijos, 
paramos gav÷jai) apklausą. Vertinimo rekomendacijos formuluojamos remiantis „geros 
praktikos“ pavyzdžiais tiek Lietuvos atvejo (tarp atskirų institucijų), tiek ES valstybių narių, 
kuriose ES SF administravimui pasirinktas centralizuotas modelis, patirtimi. 

 
BPD 1.3 priemon÷s atvejo studijoje remiamasi vertinimo pradžioje atliktais 23 giluminiais 
interviu su BPD priežiūros komiteto nariais ir su tarpinių institucijų, atsakingų už BPD 
priemon÷s įgyvendinimą atstovais, ES SF skyrių ved÷jais. Taip pat buvo pasiremta anketų 
rezultatais, kuomet buvo apklausti vadovaujančios institucijos, tarpinių ir įgyvendinančių 
institucijų atsakingi darbuotojai (SF valdymo skyrių ved÷jai) BPD tinkamumo ir įgyvendinimo 
sistemos našumo klausimais. Siekiant įvertinti kiek BPD įgyvendinimo sistema yra „draugiška“ 
paramos gav÷jams, buvo atlikta paramos gav÷jų apklausa, kurios rezultatai yra panaudoti šioje 
atvejo studijoje. 

 
Atliekant BPD 1.3 priemon÷s administravimo vertinimą buvo analizuojami ir antrinių 
informacijos šaltinių duomenys: 

- LR teis÷s aktai (Bendrasis programavimo dokumentas ir jo priedas, Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų, 
skirtų Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, 
administravimą, atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo“, LR finansų ministro įsakymu 
patvirtintas Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias 
priemones, administravimo ir finansavimo taisykl÷s, LR Aplinkos ministro įsakymais, kvietimų 
teikti paraiškas dokumentacija ir kiti teis÷s aktai); 

- BPD Priežiūros komiteto pos÷džių protokolai; 
- Įvairios susijusios ataskaitos ir vertinimai (LR finansų ministerijos Europos Komisijai 

parengta BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos audito ataskaita bei 2004 m. BPD įgyvendinimo 
ataskaita, Valstyb÷s kontrol÷s pateikta Lietuvos Respublikoje sukurtos ES struktūrinių fondų 
paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos vertinimo valstybinio audito ataskaita, nepriklausomų 
vertintojų atlikta išankstinio Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD vertinimo ataskaita bei PHARE SPP 
III projekto metu atliktų ES paramos programų vertinimų medžiaga); 

- ES struktūrinių fondų informacin÷s valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenys. 
 

BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos vertinimo eigoje buvo atliekami papildomi 
struktūrizuoti interviu su Aplinkos ministerijos bei Aplinkos projektų valdymo agentūros 
atstovais, siekiant patikrinti duomenis, gautus pirmojo interviu ir anketin÷s apklausos metu bei 
siekiant atlikti gilesnę nustatytų problemų analizę. 
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2. BPD 1.3 priemon÷s tikslai ir uždaviniai bei planavimo ir įgyvendinimo 

sistema 
 

Šioje dalyje yra apžvelgiama BPD I-ojo prioriteto 1.3 priemon÷s tikslai, uždaviniai, remtinos 
sritys, už priemon÷s įgyvendinimą atsakingos institucijos, jų funkcijos ir tarpusavio ryšiai, 
institucijų administraciniai geb÷jimai bei sukurtas priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo 
mechanizmas. 
 

3.1. BPD 1.3 priemon÷s pagrindiniai tikslai ir uždaviniai bei remtinos 
sritys 

 
Bendrojo programavimo dokumente ir jo priede įvardinti pagrindiniai 1.3 priemon÷s tikslai ir 
uždaviniai. Pagrindiniu šios priemon÷s tikslu yra įvardijamas siekis mažinti vandens, oro ir 
dirvos užterštumą ir jo potencialią gr÷smę Lietuvos regionams, užtikrinti visuomen÷s teisę į 
saugią ir švarią aplinką, siekti išvengti ūkininkavimo ir kitos veiklos neigiamo poveikio aplinkai 
(ar jį sumažinti), išlaikant gamtinių išteklių darnų naudojimą ir formuojant atsakingą 
visuomen÷s požiūrį į gamtinę aplinką. Ši priemon÷ taip pat yra skirta įgyvendinti BPD 
horizontalų principą – užtikrinti darnų šalies vystymąsi. 

 
BPD ir jo priede nurodyti tokie priemon÷s uždaviniai: 
• pagerinti geriamojo vandens ir nuotekų kokybę mažiau kaip 500 gyventojų turinčiose 

Lietuvos gyvenviet÷se ir kaimuose, pl÷tojančiuose geriamojo vandens tiekimo, nuotekų 
surinkimo ir valymo sistemas, kurių savinink÷s yra savivaldyb÷s ir joms priklausančios 
įmon÷s. 

• išvalyti užterštas teritorijas ir jas sutvarkyti nuo praeities taršos pavojingomis atliekomis, 
atkurti natūralią gamtos būklę šiose teritorijose; 

• išpl÷sti saugomų rajonų tinklą, įskaitant NATURA–2000, įgyvendinti priemones, skirtas 
biologin÷s įvairov÷s, augalų ir gyvūnų buveinių apsaugai bei atkūrimui; 

• tobulinti aplinkos valdymo sistemas ir prevencinę veiklą stiprinant aplinkos kokyb÷s 
vertinimo, kontrol÷s ir valdymo institucijas, atsakingas už aplinkos kokyb÷s valdymą ir 
žalos prevenciją; 

• visais lygiais šviesti visuomenę naudojant visuomen÷s informavimo vaizdo ir garso, 
šiuolaikines IT ir kitas priemones, rengti ir teikti mokymo programas, užtikrinti integruotą 
keitimąsi informacija, skatinti visuomenę dalyvauti aplinkos apsaugos procese; 

• atkurti ir išlaikyti kraštovaizdžio sudedamąsias dalis ir įdiegti apsaugos priemones, 
padedančias išsaugoti kraštovaizdį. 

 
Siekiant įgyvendinti aukščiau pamin÷tus priemon÷s uždavinius yra numatytos šios remiamos 
veiklos sritys:  

� vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei valymo sistemų pl÷tra, statyba bei 
rekonstravimas gyvenviet÷se iki 500 gyventojų; 
� užterštų teritorijų tvarkymas – jų valymas, rekultivavimas ir reikiamos įrangos 
įsigijimas; 
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� NATURA 2000 tinklo bei kitų nacionalin÷s svarbos saugomų teritorijų 
gamtotvarkos planų rengimas bei įgyvendinimas, aplinkos apsaugos bei monitoringo 
priemonių įdiegimas jose, bioįvairov÷s ir kraštovaizdžio atkūrimas šiose teritorijose; 
� kraštovaizdžio komponentų atkūrimas, tvarkymo palaikomųjų darbų atlikimas. 
Numatyta atlikti pajūrio juostos tvarkymo darbus, t. y. sustiprinti kopagūbrio ir pajūrio 
juostą, sutvarkyti pliažus, įrengti informacinius draudžiamuosius ženklus. Kita veiklos 
grup÷ apimtų upių, upelių, ežerų ir jų sl÷nių bei gruntinio vandens rezervuarų tvarkymą 
bei išvalymą nuo kenksmingų medžiagų;  
� aplinkosaugos valdymo sistemų gerinimas ir pl÷tra stiprinant aplinkosaugos 
institucijas, atsakingas už kokyb÷s vertinimą, monitoringą, inspekcinę veiklą ir kontrolę 
(apimant priemones, skirtas ekologinių avarijų prevencijai ir likvidavimui); 
� visuomen÷s informavimas ir mokymas, prieinamumo prie informacijos šaltinių 
užtikrinimas ir tobulinimas, aplinkosaugos valdymo informacinių sistemų sukūrimas, 
mokymai ir pan.; 
� su šiomis veiklos sritimis susijusių projektų dokumentacijos rengimas. 

 
3.2. Atsakingos institucijos ir jų funkcijos 

 
LR Aplinkos ministerija (tarpin÷ institucija) bei Aplinkos projektų valdymo agentūra 
(įgyvendinanti institucija, toliau - APVA) yra pagrindin÷s institucijos atsakingos už 1.3 
priemon÷s įgyvendinimą, kurios buvo paskirtos LR Vyriausyb÷s 2001 m. geguž÷s 31 d. 
nutarimu Nr. 649 „D÷l Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų administravimo Lietuvoje“ 
(nauja redakcija patvirtinta LR Vyriausyb÷s 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 414). 
 
Aplinkos ministerija paskirta tarpine institucija, atsakinga už jai priskirtos Bendrojo 
programavimo dokumento priemon÷s 1.3 (Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija) Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo l÷šų planavimą, 
priemon÷s įgyvendinimą ir priežiūrą. 
 
LR Aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-236, kuris įsigaliojo 2004 m. 
geguž÷s 3 d., įsteigtas Europos Sąjungos paramos departamentas, kuriame šiuo metu yra 10 
etatų funkcijoms, susijusioms su ES PHARE, Sanglaudos ir struktūrinių fondų administravimu, 
vykdyti. Iš jų 3 etatai skirti ES struktūrinių fondų administravimui. Taip pat, ministerijos 
Finansų skyriuje paskirtas vienas darbuotojas, atsakingas už mok÷jimo paraiškų Finansų 
ministerijos Valstyb÷s iždo departamentui teikimą, o Vidaus audito tarnyboje – 2 darbuotojai, 
atsakingi už ES struktūrinių fondų l÷šų atrankinius patikrinimus. 
 
LR Vyriausyb÷s 2001 m. geguž÷s 31 d. nutarimu Nr. 649 (LR Vyriausyb÷s 2005 m. balandžio 
18 d. Nutarimo Nr. 414 redakcija) „D÷l institucijų atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų l÷šų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, 
administravimą, atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo“ nustatytos šios tarpin÷s institucijos 
funkcijos: 

1. Visuomen÷s informavimas.  
2. Kvietimų teikti paraiškas organizavimas ir paraiškų vertinimas.  
3. Projektų atranka.  
4. Paramos teikimo sutarčių sudarymas.  
5. Viešųjų pirkimų kontrol÷ (rangos sutarčių sudarymo ir vykdymo priežiūra).  
6. Mok÷jimai projekto vykdytojams.  
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7. Projektų įgyvendinimo priežiūra.  
 
Aukščiau pamin÷tame LR Vyriausyb÷s nutarime nustatytos Įgyvendinančiųjų institucijų 
pagrindin÷s funkcijos ir atsakomyb÷, administruojant ES SF l÷šas. BPD 1.3 priemon÷s atskirų 
projektų įgyvendinimo priežiūros funkcija deleguota Aplinkos projektų valdymo agentūrai 
(2003 09 11 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1116 “D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
2001 m. geguž÷s 31 d. nutarimo Nr. 649 “D÷l atsakomyb÷s už Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų paramos įgyvendinimą Lietuvoje paskirstymo tarp valstyb÷s institucijų “ pakeitimo, kuri 
atsako už: 

- paraiškų surinkimą ir pareišk÷jų informavimą, 
- paraiškų vertinimą, 
- paramos sutarčių sudarymą ir jų vykdymo priežiūrą, 
- projektų mok÷jimo prašymų tikrinimą ir išlaidų tinkamumo nustatymą, 
- projektų patikras vietoje (pagal Europos Komisijos reglamentą Nr. 438/2000, 4 str.), 
- rangos (paslaugų teikimo ar prekių tiekimo) sutarčių sudarymo ir vykdymo kontrolę, 
- ES horizontaliųjų politikų laikymąsi.  

 
 

3.3. Institucijų tarpusavio ryšiai, komunikacija, koordinavimo 
mechanizmas 

 
Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti 
2004 08 11 d. buvo sudarytas BPD priežiūros komitetas. LR Aplinkos ministerijos valstyb÷s 
sekretorius bei Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius dalyvauja BPD Priežiūros 
komiteto veikloje ir teikia pasiūlymus d÷l BPD įgyvendinimo. Finansų ministerija, kaip 
vadovaujančioji institucija, duoda privalomus vykdyti nurodymus, teikia institucijoms, 
administruojančioms ir naudojančioms ES struktūrinių fondų l÷šas, paaiškinimus, patarimus 
BPD įgyvendinimo ir ES struktūrinių fondų l÷šų administravimo klausimais. 
 
Rekomendacijoms d÷l siūlomų finansuoti projektų parengti LR Aplinkos ministerija įkūr÷ BPD 
1.3 priemon÷s Projektų atrankos komitetą. Šio komiteto sud÷tis patvirtinta Aplinkos ministro 
2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-453. Į komiteto sud÷tį įeina keturi Aplinkos 
ministerijos atstovai, po vieną atstovą iš Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Ūkio 
ministerijos ir Kultūros ministerijos. Taip pat, pos÷džiuose kviečiami dalyvauti steb÷tojais: po 
vieną atstovą iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, Žem÷s ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos 
ministerijos, Lietuvos žaliųjų jud÷jimo. 
 
APVA komunikavimas ir bendradarbiavimas su Aplinkos ministerija yra gan glaudus, nes 
agentūra yra pavaldi ministerijai. Tai palengvina komunikavimo procesą, tačiau iškyla ir 
nemažai problemų tokių, kaip ilgas dokumentų derinimas, funkcijų dubliavimas (mok÷jimų, 
paraiškų vertinimo srityse), nepakankamas agentūros autonomiškumo laipsnis santykiuose su 
Aplinkos ministerija, jaučiamas ministerijos nepasitik÷jimas agentūra. Aiškesnis funkcijų ir 
atsakomyb÷s apibr÷žimas pad÷tų spręsti tokius klausimus. Tačiau šis klausimas susijęs su 
bendros SF administravimo sistemos trūkumais.  
 
Pirmųjų BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimo metų patirtis rodo, kad būtina gerinti veiksmų 
koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp Aplinkos ministerijos bei Aplinkos projektų valdymo 
agentūros, kuris šiuo metu yra nepakankamas ir neefektyvus. Siekiant užtikrinti efektyvią 
komunikacijos ir bendradarbiavimo struktūrą, pirmiausiai būtina nustatyti aiškias kompetencijos 
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ribas sprendžiant iškilusias problemas SF paramos įsisavinimo procese, taip pat imtis 
priemonių, kad komunikavimas tarp tarpin÷s institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos būtų 
intensyvesnis ir lankstesnis. Taip pat, būtina skatinti bendradarbiavimą tarp Aplinkos 
ministerijos, Ūkio ministerijos, Žem÷s ūkio ministerijos, Susisiekimo ministerijos, siekiant 
užtikrinti aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą per kitas BPD priemones. Atskaitomyb÷s 
ryšiai tarp SF administruojančių institucijų formaliai reglamentuoti, bet, remiantis patyrimu, 
juos reik÷tų tikslinti. Reikia detalizuoti atsakomybę už tam tikras funkcijas, panaikinti 
persidengimus. Taip pat priemon÷s įgyvendinimo patirtis rodo, jog būtina užtikrinti veiksmų 
koordinavimą ir geresnį bendradarbiavimą tarp Aplinkos ministerijos, jos pavaldžių institucijų ir 
savivaldybių, kurios pagal šią priemonę yra pagrindiniai pareišk÷jai. Tai yra viena iš pagrindinių 
problemų, kuri įtakojo priemon÷s įgyvendinimo v÷lavimą. 
 

3.4. Administraciniai geb÷jimai 
 
LR Aplinkos ministerijos struktūriniai padaliniai, atsakingi už tarpinei institucijai nustatytų 
funkcijų atlikimą yra: Europos Sąjungos fondų valdymo skyrius (toliau ESFVS), Vidaus audito 
tarnyba, Finansų skyrius. Vidaus audito tarnyba bei Finansų skyrius yra savarankiški, 
departamentams nepavaldūs struktūriniai padaliniai. Europos Sąjungos fondų valdymo skyrius 
priklauso Europos Sąjungos paramos departamentui, kuris pavaldus ministerijos sekretoriui, 
Finansų skyrius tiesiogiai pavaldus ministerijos valstyb÷s sekretoriui, o Vidaus audito tarnyba – 
ministrui. Aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr.D1-234 patvirtinti Europos 
Sąjungos paramos departamento nuostatai, kuriuose aprašytos funkcijos, deleguotos 
departamentui bei darbuotojų, dirbančių su struktūriniais fondais, naujos pareigybin÷s 
instrukcijos, kuriose nustatytos darbuotojų funkcijos ir atsakomyb÷.  

Remiantis 2005 m. geguž÷s m÷n. duomenimis ESFVS skyriuje iš viso dirba 7 darbuotojai iš 
kurių 3 tiesiogiai dalyvauja administruojant ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 1.3 
priemonę, o administruojamos paramos apimtis sudaro apie 32,8 mln. eurų. Pagal BPD 1.3 
priemonę buvo pateikta 40 paraiškų, o atrinkta 21 paraiška. Už šią priemonę tiesiogiai atsakingi 
3 darbuotojai Aplinkos ministerijos ESFVS skyriuje. .Taigi, 1 darbuotojui šiuo metu tenka 7 
projektai. 
 
LR Vyriausyb÷ 2005 m. liepos 14 d. nuarimu Nr. 764 patvirtino didžiausią leistiną darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstyb÷s biudžeto specialiųjų 
Europos Sąjungos finansin÷s paramos programų l÷šų (Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo 
l÷šų), pareigybių skaičių valstyb÷s institucijose ir įstaigose. Aplinkos ministerijai nustatytas 
didžiausias leistinas tokių darbuotojų skaičius – 4, taip pat ir Aplinkos ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūrai – 4. 
 
Įgyvendinančioje institucijoje, Aplinkos projektų valdymo agentūroje, 2005 m. geguž÷s m÷n. 
dirbo 28 darbuotojai. Kiekvienam darbuotojui, susijusiam su SF administravimu, yra parengti ir 
Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinti pareigybių aprašymai. Darbuotojų pasiskirstymas 
pagal atliekamas pareigas pateiktas lentel÷je. 
 
Nr. Padalinys Esamas darbuotojų skaičius (2005 

m. geguž÷s m÷n.) 
1. Administracija 4 
2. Finansų skyrius 3 
3. Procedūrų kontrol÷s skyrius 4 
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4. Atliekų projektų administravimo 
skyrius 

6 

5. Vandenų projektų administravimo 
skyrius 

5 

6. Struktūrinių fondų skyrius 6 
 VISO: 28 

 
Projektų administravimą šiuo metu vykdo 23 darbuotojai, o administruojamos paramos apimtis 
sudaro apie 32,8 mln. eurų. Vienam darbuotojui tenkantis administruojamų projektų skaičius yra 
4 projektai. Taigi, šiuo metu darbuotojų skaičius projektų įgyvendinimo priežiūrai atlikti yra 
pakankamas, tačiau ateityje, pasirašius dar daugiau paramos skyrimo sutarčių gali iškilti 
darbuotojų trūkumo problema. 
 
APVA su BPD 1.3 priemon÷s pateiktų paraiškų administracin÷s atitikties ir tinkamumo 
vertinimu tiesiogiai dirba 3 žmon÷s (t.y. vienam žmogui tenka apie 8 paraiškos), su paraiškų 
techniniu, finansiniu ir ekonominiu vertinimu iš viso dirba 11 žmonių. Taip pat agentūra samdo 
nepriklausomus išor÷s vertintojus paraiškų techniniam, finansiniam ir ekonominiam vertinimui 
atlikti. Bendras, ekspertų, kurie buvo pasamdyti arba šiuo metu samdomi paraiškų vertinimui 
nuo BPD įgyvendinimo pradžios skaičius – 14. 
 
Analizuojant esamą situaciją administracinių geb÷jimų srityje galima daryti išvadą, jog šiuo 
metu esami administraciniai geb÷jimai yra nepakankami tam, kad būtų užtikrintas efektyvus 
BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimas. Čia susiduriama su pagrindine problema nepakankama 
darbuotojų kompetencija. Reikia pažym÷ti, kad darbuotojų trūkumo problema yra sprendžiama, 
tačiau ypač aktuali yra darbuotojų kompetencija, nes apklausoje dalyvavusių paramos gav÷jų 
nuomone įgyvendinančiajai institucijai (APVA) trūksta kompetencijos bendrais SF valdymo bei 
specifiniais SF l÷šų panaudojimo klausimais.  
 
Vertinimo metu atliktos apklausos parod÷, kad institucijos administracinių geb÷jimų stiprinimui 
mato vienintelę priemonę – naujų darbuotojų samdymą, darbuotojų mokymus, o darbuotojų 
kaitos mažinimui – lankstesnių sąlygų už darbo apmok÷jimą sudarymą, nustatyti aiškesnę 
darbuotojų vertinimo, motyvacijos ir skatinimo sistemą, sudaryti geresnes darbo sąlygas, 
nustatyti aiškias atsakomyb÷s ribas bei taikyti kitas priemones, didinančias darbuotojų 
pasitenkinimą. Šios studijos išvadų ir rekomendacijų dalyje pateikiami pasiūlymai d÷l 
administracinių geb÷jimų stiprinimo ir geresnio turimų resursų panaudojimo. 
 

3.5. BPD 1.3 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo procedūros 
 

LR Aplinkos ministerija pasireng÷ ir savo darbe vadovaujasi Aplinkos ministro 2005 11 14 d. 
įsakymu Nr. D1-544 patvirtintomis Struktūrinių fondų administravimo vidaus darbo 
taisykl÷mis, kuriose nustatytas funkcijų pasiskirstymas, kvietimo teikti paraiškas 
dokumentacijos rengimas ir keitimas, projektų atrankos ir paramos tvirtinimo, paramos sutarčių 
pasirašymo, paramos sutarčių keitimo, pareišk÷jų/paramos gav÷jų skundų registravimo ir 
svarstymo, projektų išlaidų apmok÷jimo, atsiskaitymo už priemon÷s l÷šų panaudojimą ir l÷šų 
poreikio prognozavimą, paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo, paramos l÷šų 
grąžinimo, registravimo ir paramos gav÷jų abejotinų skolų nurašymo bei gražintinų sumų 
ataskaitų teikimo procedūros. Taip pat, 2004 m. kovo 19 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-
123 (suderinus su Finansų ministerija) buvo patvirtintos: 

• Gair÷s pareišk÷jams pagal tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą;  
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• Kvietimų teikti paraiškas pagal tiesioginio skyrimo procedūrą tvarkaraštis 2004–
2006 m. programiniam laikotarpiui; 
• Paraiškos paramai gauti iš struktūriniu fondų B dalies pildymo vadovas. 

2004 m. birželio 21 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-348 (suderinus su Finansų ministerija) 
patvirtintos:  Gair÷s paraiškų teik÷jams pagal ribotos trukm÷s paramos teikimo procedūrą, 
paraiškos paramai gauti iš struktūrinių fondų B dalies pildymo vadovas, kvietimų teikti 
paraiškas pagal ribotos trukm÷s konkurso procedūrą tvarkaraštis 2004–2006 m. programiniam 
laikotarpiui.  
 
APVA Struktūrinių fondų skyrius pareng÷ Struktūrinių fondų administravimo (pagal BPD 
priemonę „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“) Procedūrų vadovą (1 dalis 
– Paraiškų teikimas ir vertinimas), kuris buvo patvirtintas LR Aplinkos ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūros direktoriaus 2004 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. T1-18. Taip pat 
APVA Struktūrinių fondų skyrius pareng÷ Procedūrų vadovo 2 dalį: Projektų įgyvendinimo 
priežiūra. Struktūrinių fondų procedūrų vadovo dalys yra susietos su bendru APVA procedūrų 
vadovu, kurį pareng÷ Aplinkos ministerija (patvirtintas Aplinkos ministrui įsakymu Nr. D1-
544). Esant būtinybei, Procedūrų vadovo nuostatos gali būti keičiamos APVA direktoriaus 
įsakymu. Procedūrų vadove aprašytos visos pagrindin÷s APVA, kaip įgyvendinančiai 
institucijai, priskirtos funkcijos. 
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4. BPD 1.3 priemon÷s tikslų ir uždavinių bei administravimo sistemos 
tinkamumas 

 
Šioje dalyje analizuojamas ir vertinamas BPD 1.3 priemon÷s tikslų ir uždavinių bei 
administravimo sistemos tinkamumas. Tuo tikslu yra analizuojamas priemon÷s tikslų ir 
uždavinių suderinamumas su Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros strategija, ES 
strateginiais dokumentais, sąsajos su kitomis BPD priemon÷mis, vertinamas priemon÷s 
atitikimas pareišk÷jų poreikiams bei priemon÷s administravimo institucin÷s sistemos 
tinkamumas. 
 

4.1. BPD 1.3 priemon÷s tikslų ir uždavinių suderinamumas su 
Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros strategija bei ES 
strateginiais dokumentais 

 
Analizuojant BPD ir BPD priede pateiktą 1.3 priemon÷s aprašymą, jame įvardintus šios 
priemon÷s tikslus, uždavinius, remiamas veiklos sritis, numatytus pasiekti rezultatus ir poveikį 
galima pasteb÷ti, jog programavimo dokumentuose yra numatyta priemon÷s įgyvendinimo 
strategija atitinka pagrindinių Lietuvos ir ES strateginių dokumentų nuostatas (Valstyb÷s 
ilgalaik÷s raidos strategiją, Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros iki 2015 metų ilgalaikę 
strategiją, Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, Nacionaline aplinkosaugos strategiją, 
Sanglaudos fondo aplinkos sektoriaus strategiją ir kt.).  
 
Pagrindinis priemon÷s tikslas yra mažinti vandens, oro ir dirvos užterštumą Ši priemon÷ taip pat 
skirta įgyvendinti BPD horizontalų principą – užtikrinti darnų šalies vystymąsi. Priemon÷s 
prioritetinis tikslas – sukurti tinkamą aplinkos infrastruktūrą, kad būtų suformuotas pagrindas 
Lietuvos regionų ekonominei pl÷trai, daugiausiai d÷mesio skiriant rekreacijai ir verslo pl÷trai. 
Taip pat, ši priemon÷ papildo ir kitas BPD priemones (visų pirma skirtas transporto, žem÷s ūkio, 
energetikos ir turizmo sektoriams) ir prisideda prie Sanglaudos fondo l÷šas naudojančių 
projektų aplinkos apsaugos aspekto įgyvendinimo. Siekiant užtikrinti struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo investicijų suderinamumą, numatyta, kad struktūrinių fondų pagalba bus 
daugiau sutelkta į nesud÷tingas aplinkos direktyvas, horizontaliąsias prevencines priemones ir 
kitas priemones, susijusias su ekonomin÷s veiklos tvariąja pl÷tra, regionų aplinkos kokyb÷s 
gerinimu ir aplinkai daromos žalos prevencija. Tod÷l, projektai, kurie turi kryžminę sąsają su 
Sanglaudos fondu ir Struktūriniais fondais ir teikia naudą mažiau kaip 500 gyventojų turintiems 
kaimams bei gyvenviet÷ms, kur pastatytos centrin÷s vandentiekio ir vandens nuotekų surinkimo 
ir valdymo sistemos, bus finansuojami ES struktūrinių fondų l÷šomis. 
 
Darnus vystymasis yra horizontalus prioritetas ir tiesiogiai siejasi su visais BPD prioritetais ir 
priemon÷mis, o ypač su BPD 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 4.5, 4.9 priemon÷mis, tačiau BPD priede 
pateiktas labai siauras šios priemon÷s sąsajų su kitomis priemon÷mis aprašymas ir 
neaišku kaip tų priemonių derinimas bus įgyvendinamas.  
 
Kitas svarbus aspektas yra numatytas finansavimas BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimui. 2004-
2006 m. laikotarpiu šiai priemonei iš viso numatyta skirti 113,317 mln. litų paramos arba 2,7 
proc. viso BPD numatyto finansavimo. Atsižvelgiant į priemon÷s įgyvendinimo dabartinę 
situaciją, matoma tendencija, jog did÷ja pateikiamų projektų skaičius ir atitinkamai l÷šų poreikis 
pagal šią priemonę. Remiantis SF administruojančių institucijų darbuotojų apklausos rezultatais, 
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dauguma respondentų laikosi nuomon÷s, kad reikia padidinti BPD 1.3 priemonei numatytus 
finansinius išteklius kitų BPD priemonių sąskaita. Tačiau, kita vertus, skiriant didesnę paramą 
šios priemon÷s įgyvendinimui gali iškilti l÷šų absorbavimo problema, tod÷l reik÷tų labiau 
koncentruotis į aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo per kitas BPD priemones užtikrinimą. 
Ypač stinga koordinavimo tarp šios priemon÷s ir verslo paramos priemonių (3.1, 3.2 ir 3.4). 
Reikia pažym÷ti, kad iki šiol nebuvo paremtas n÷ vienas verslo projektas su aplinkosauginiu 
komponentu. Tod÷l, rekomenduotina aplinkos apsaugos priemonių diegimą prioritetizuoti 
tiesiogin÷s paramos verslui priemon÷je. 
 

4.2. BPD 1.3 priemon÷s veiklos sričių atitikimas pareišk÷jų 
poreikiams 

 
Anketin÷s apklausos metu pareišk÷jai nurod÷, kad BPD 1.3 priemon÷s remiamos veiklos sritys 
atitinka pareišk÷jų poreikius, bet yra nemažai veiklų, kurios yra reikšmingos, norint pasiekti 
geriausių projekto rezultatų, bet jos yra nefinansuojamos arba finansuojamas pagal kitas BPD 
priemones. Toks pavyzdys būtų projektai įgyvendinami saugomose teritorijose. Pavyzdžiui, 
informacin÷s sistemos bei minimalios infrastruktūros lankytojams įrengimo veikla siejasi su 
viešojo turizmo sektoriumi (BPD 3.4 priemon÷). Taip pat, n÷ra finansuojami tokie 
infrastruktūros elementai kaip stovyklaviet÷s, tualetai, poilsio aikštelių įrengimas ir kt. Tod÷l, 
pareišk÷jai, nor÷dami visapusiškai išvystyti informacinę sistemą bei infrastruktūrą lankytojams 
saugomose teritorijose, turi rengti projektus, orientuotus į skirtingus BPD prioritetus ir teikia 
paraiškas kiekvienai priemonei atskirai, tačiau n÷ra garantijos, kad visi projektai bus patvirtinti. 
Tod÷l, ateityje reik÷tų skirti d ÷mesį bendrų projektų, finansuojamų pagal atskiras BPD 
priemones įgyvendinimo mechanizmo sukūrimui. Taip pat, atsižvelgiant į did÷jančius ES 
reikalavimus įmon÷ms aplinkos apsaugos srityje, būtina numatyti remiamą sritį pagal kurią būtų 
finansuojami valstybin÷s svarbos įmonių projektai skirti ES direktyvų aplinkos apsaugos srityje 
įgyvendinimui. 
 
Analizuojant BDP 1.3 priemon÷s 2004 m. gaires pareišk÷jams taip pat galima pasteb÷ti nemažai 
neatitikimų ir netikslumų lyginant su BPD ir BPD priede pateiktu priemon÷s aprašymu. Visų 
pirma, gair÷se pareišk÷jams nenurodyti priemon÷s uždaviniai, taip pat nenurodyti bendrieji ir 
bendrieji prioritetiniai projektų atrankos kriterijai, kurie pateikti BPD priede. Taip pat tarp 
tinkamumo kriterijų numatytų 2004 m. gair÷se pareišk÷jams yra įvardintas ir projektų techninio, 
ekonominio ir finansinio vertinimo kriterijus t.y. “projektai turi aiškius, pasiekiamus ir 
patikrinamus tikslus bei pamatuojamus rezultatus”. Tarp tinkamumo kriterijų n÷ra įvardijamas 
atitikimas ES horizontalioms sritims, atitikimas BPD strategijai bei nacionalinei ir ES politikos 
kryptims, projekto finansinis ir institucinis tęstinumas, pareišk÷jo finansinis paj÷gumas 
įgyvendinti projektą ir pan. Tarp projektų naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijų numatyti tokie 
kriterijai kaip paramos viešinimo reikalavimų įgyvendinimas, pareišk÷jo administracinių 
geb÷jimų tur÷jimas, kurie tur÷tų būti taikomi tinkamumo vertinimo etape. Gair÷se nurodyti ne 
visi BPD priede priemon÷s aprašyme pateikti specifiniai projektų atrankos kriterijai (pvz., kad 
pirmenyb÷ bus teikiama projektams diegiantiems modernias technologijas, išsaugantiems 
biologinę įvairovę, diegiantiems taršą mažinančią aplinkosaugos infrastruktūrą, gerinantiems 
aplinkosaugos monitoringą, kontrolę bei prevenciją). Taip pat gair÷se pareišk÷jams tarp 
specifinių projektų atrankos kriterijų įvardinti tokie kriterijai kaip - projektų teigiamas poveikis 
regionų išvystymo skirtumų mažinimui bei projektų poveikis regiono patrauklumui ekonomikos 
pl÷tos atžvilgiu, kurie yra bendrieji projektų atrankos kriterijai numatyti BPD priede ir taikomi 
visoms BPD priemon÷ms. 
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4.3. BPD 1.3 priemon÷s sąsajos su kitais BPD prioritetais 
 
BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimo patirtis rodo, kad trūksta koordinacijos ir sąsajų tarp šios 
priemon÷s ir kitų BPD priemonių, o ypač su BPD 3.1 “Tiesiogin÷ parama verslui“ ir 3.4 
“Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos” priemon÷mis. BPD 1.3 priemon÷s aprašyme 
nenurodytos šios priemon÷s sąsajos su BPD 3.1 priemone, taip pat neaišku kaip bus 
įgyvendinamos aplinkos apsaugos priemon÷s per kitas BPD priemones (ypač 3.2 ir 3.4 
priemon÷s). 
 
Daugelis problemų jau buvo užprogramuotos kvietimų teikti paraiškas dokumentacijoje, pvz. 
nepakankamai detalus priemon÷s veiklų išaiškinimas, sąsajų tarp BPD 1.3 ir BPD 3.1 bei 3.4 
priemonių nebuvimas, kai kurios gairių pareišk÷jams nuostatos nebuvo įvardintos pakankamai 
aiškiai (pvz. tinkamos išlaidos). Šie trūkumai tur÷jo įtakos paraiškų kokybei. Tod÷l, svarbu 
užtikrinti gairių pareišk÷jams, paraiškos pildymo vadovų ir kitų metodinių dokumentų kokybę ir 
konsultuoti pareišk÷jus projektų rengimo etape. Taip pat, daugiau d÷mesio tur÷tų būti 
skiriama geb÷jimų stiprinimui savivaldyb÷se bei valstybin÷se įstaigose, kurios yra 
pagrindiniai paramos gav÷jai pagal šią priemonę. 
 
BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimo eiga rodo, jog būtina didinti koordinavimą tarp priemonių, 
susijusių su verslo pl÷tros skatinimu (BPD 3.1, 3.2 ir 3.4 priemon÷s). Šis procesas tur÷tų būti 
užtikrintas nuo pat programavimo proceso pradžios, o ne tik projektų atrankos metu.  
 
Viena iš kliūčių priemonių nuoseklumui užtikrinti – nepakankama atsakingų institucijų 
tarpusavio komunikacija, koordinacija. Tod÷l yra būtina didinti koordinavimą tarp priemonių 
(ypač su verslo pl÷tra) jau projektų rengimo etape. Gair÷se pareišk÷jams tur÷tų būti aiškiai 
nurodytos sąsajos tarp skirtingų priemonių ir iš anksto suteikiama informacija pareišk÷jams apie 
pageidaujamą kryptį. 
 

4.4. Institucin÷s sistemos vertinimas Lietuvos kontekste 
 
Už bendrųjų administravimo ir priežiūros taisyklių bei procedūrų nustatymą ir jų įgyvendinimo 
priežiūrą bei programos (BPD) įgyvendinimo priežiūrą atsakinga vadovaujančioji institucija. 
Vadovaujančia institucija Lietuvoje buvo paskirta LR Finansų ministerija, o už BPD 1.3 
priemon÷s įgyvendinimo priežiūrą atsakinga LR Aplinkos ministerija (tarpin÷ institucija). 
Atskirų projektų įgyvendinimo priežiūros funkcija deleguota LR Aplinkos ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūrai (įgyvendinančioji institucija). Taigi, Lietuvoje sukurta pakankamai 
gerai funkcionuojanti BPD įgyvendinimo sistema su apibr÷žtomis ES SF valdymo užduotimis. 
Tačiau, atsižvelgiant į BPD 1.3 priemon÷s specifiką bei į pirmųjų priemon÷s įgyvendinimo metų 
patirtį, reik÷tų tobulinti šios priemon÷s įgyvendinimo institucinę sistemą: aiškiai reglamentuoti 
funkcijų ir atsakomyb÷s pasiskirstymą tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijų. Šiuo metu 
n÷ra visiškai aišku, kada ir kokiu pagrindu tarpin÷ institucija turi teisę deleguoti funkcijas 
įgyvendinančiai institucijai, kada ne (pvz., rengiant Gaires, teikiant įvairias ataskaitas tarpinei 
bei vadovaujančiai institucijoms ir panašiai). Finansų ministerijos patvirtintose taisykl÷se tai 
n÷ra aiškiai nustatyta. Taip pat tur÷tų būti sukurtas tinkamas ir efektyvus tarpinstitucinis 
koordinavimo mechanizmas, kuris pad÷tų užtikrinti efektyvų priemon÷s įgyvendinimą.  
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4.5. Institucin÷s sistemos tinkamumas BPD įgyvendinimui 
 
Lietuvoje sukurta struktūrinių fondų valdymo ir įgyvendinimo institucin÷ sistema atitinka 
pagrindinių ES reglamentų nuostatas struktūrinių fondų srityje. Tačiau hierarchizuota trijų lygių 
BPD valdymo sistema skatina biurokratizmą, l÷tina sprendimų pri÷mimo ir BPD įgyvendinimo 
procesą. Tai patvirtinta ir apklausos rezultatai. Respondentai įvardijo tokias problemas kaip 
ilgas dokumentų derinimo su atsakingomis institucijomis procesas; veiksmų planavimo, jų 
suderinamumo ir koordinacijos tarp TI ir ĮI trūkumas; pernelyg ilgai trunkantis projektų 
vertinimas, operatyvumo iš įgyvendinančiųjų institucijų, atliekant dokumentų patikrą, trūkumas, 
informacijos ir kompetentingų konsultacijų iš atsakingų institucijų stoka. 
 
Priemon÷s planavimo etape pirmiausiai yra susiduriama su bendradarbiavimo tarp institucijų 
trūkumu. Planuojant priemon÷s įgyvendinimą tur÷tų būti užtikrintas bendradarbiavimas 
strateginiame lygmenyje tarp Aplinkos ministerijos, Ūkio ministerijos ir Žem÷s ūkio 
ministerijos. 
 
Priemon÷s įgyvendinimo etape komunikavimas tarp Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų 
valdymo agentūros n÷ra pakankamai efektyvus. Komunikacija ir koordinavimas būtų 
efektyvesni, jei tarpin÷je institucijoje būtų parengtos ir su įgyvendinančiąja institucija suderintos 
komunikavimo ir pasikeitimo informacija procedūros.  
 
Funkcijų pasiskirstymas tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos yra gan aiškiai 
apibr÷žtas. Tačiau priemon÷s įgyvendinimo eigoje iškyla nemažai problemų: ilgas dokumentų 
derinimo procesas, įgyvendinančioji institucija ne visada gauna kompetentingus atsakymus į 
iškilusius klausimus, funkcijų persidengimas ir pan. problemos. Taip pat, įgyvendinančiosios 
institucijos nepakankamas autonomiškumo laipsnis santykiuose su tarpine institucija, kadangi 
visi klausimai turi būti derinami su tarpine institucija, o tai apsunkina ir sul÷tina sprendimų 
pri÷mimą. Reik÷tų racionalizuoti funkcijų pasiskirstymą tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios 
institucijų, siekiant išvengti funkcijų dubliavimo ir siekiant užtikrinti įgyvendinimo sistemos 
efektyvumą. Taip pat, svarstytinas ir įgyvendinimo funkcijų decentralizavimo klausimas, 
t.y. tam tikr ų funkcij ų perdavimas Aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms 
(Aplinkos apsaugos regioniniams departamentams). Reik÷tų spręsti ir įgyvendinančiųjų 
institucijų teisinio statuso suvienodinimo klausimą, nes tai sąlygoja įdarbinimo ir apmok÷jimo 
už darbą sąlygas, apsprendžia institucijos veiklos efektyvumą. Šio klausimo sprendimas pad÷tų 
spręsti ir darbuotojų kaitos problemą, kuri ypač aktuali įgyvendinančių institucijų tarpe. 
 
Siekiant užtikrinti efektyvų BPD įgyvendinimą būtina sustiprinti partneryst÷s principo taikymą 
ne tik programavimo, bet ir įgyvendinimo etape. Partnerių dalyvavimas projektų atrankos etape 
dažnai yra formalus, o kai kuriose BPD priemon÷se partneriai į Projektų atrankos komitetų 
sud÷tį n÷ra net įtraukti. Į BPD 1.3 priemon÷s Projektų atrankos komitetą įtraukti tik du 
socialinių-ekonominių partnerių atstovai (Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Lietuvos žaliųjų 
jud÷jimo atstovai), tačiau pastebimas ne itin aktyvus jų dalyvavimas.  
 

4.6. Institucin÷s sistemos atitikimas paramos gav÷jų poreikiams 
 
Remiantis paramos pagal BPD 1.3 priemonę įgyvendinimo pirmaisiais rezultatais, galima daryti 
išvadą, jog šios priemon÷s įgyvendinimo institucin÷ sistema tik iš dalies atitinka naudos gav÷jų 
poreikius. Pareišk÷jai nurod÷, kad pasigedo informacijos ir konsultacijų iš atsakingų institucijų 
apie galimybę gauti paramą iš SF; jų nuomone regionuose trūksta informacijos apie 
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reikalavimus projektams ES paramai gauti. Apklausos metu daugelis paramos gav÷jų nurod÷, 
jog jiems labiausiai trūksta kvalifikuotų konsultacijų, mokomųjų seminarų projektų rengimo ir 
administravimo klausimais. Taip pat paramos gav÷jai įvardijo kaip problemą metodin÷s 
pagalbos ir įvairių dokumentų, reikalingų projekto rengimui bei administravimui, v÷lavimą 
(gair÷s pareišk÷jams, metodologiniai dokumentai d÷l paraiškos pildymo ir projekto 
administravimo). Paskelbus kvietimus teikti paraiškas nebuvo pateikiama visa reikalinga 
informacija projekto rengimui bei projekto įgyvendinimui.  
 
Daugelis respondentų nurod÷ būtinybę supaprastinti procedūras ir greitinti sprendimų pri÷mimą 
tiek projektų pateikimo tiek ir jų įgyvendinimo etape. Šios, paramos gav÷jų identifikuotos, 
problemos leidžia teigti, kad yra būtina tobulinti priemon÷s įgyvendinimo sistemą, kuri būtų 
labiau „draugiška“ jų atžvilgiu. Administraciniams geb÷jimams stiprinti bei institucin÷s 
sistemos efektyvumui didinti reik÷tų efektyviau panaudoti ES struktūrinių fondų paramą. 
 
Atsižvelgiant į priemon÷s specifiką, ateityje būtina daugiau d÷mesio skirti potencialiems 
pareišk÷jams: daugiau informacijos, viešinimo, viešų diskusijų, seminarų ir pan. Taip pat, 
priemon÷s įgyvendinimo patirtis rodo, jog būtina gerinti koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp 
Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros ir savivaldybių, bei stiprinti 
savivaldybių administracinius geb÷jimus projektų rengimo ir administravimo srityje, kurios yra 
pagrindiniai pareišk÷jai pagal šią priemonę. 
 

Išvada 
 

BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimo eiga rodo, jog būtina tobulinti šios priemon÷s sąsajas su 
kitomis BPD priemon÷mis ir numatyti priemonių derinimo bei įgyvendinimo mechanizmą. 
Ypatingai reik÷tų atkreipti d÷mesį į šios priemon÷s derinimo su verslo priemon÷mis užtikrinimą 
bei aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą kitose priemon÷se (transporto, aplinkosaugos, 
energetikos), tobulinti priemon÷s veiklų aprašymą. Įvertinus institucin÷s sistemos tinkamumą 
priemon÷s įgyvendinimui bei pareišk÷jų poreikiams, reik÷tų racionalizuoti funkcijų 
pasiskirstymą tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijų ir užtikrinti įgyvendinimo sistemos 
efektyvumą. Visų pirma, planuojant priemon÷s įgyvendinimą tur÷tų būti užtikrintas geresnis 
bendradarbiavimas ir koordinavimas strateginiame lygmenyje tarp Aplinkos ministerijos, Ūkio 
ministerijos ir Žem÷s ūkio ministerijos. Taip pat, siekiant pagerinti komunikaciją ir 
bendradarbiavimą tarp Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros, Aplinkos 
ministerijoje tur÷tų būti parengtos ir su agentūra suderintos komunikavimo ir pasikeitimo 
informacija procedūros. Rekomenduotina detaliau išnagrin÷ti ir įgyvendinimo funkcijų 
decentralizavimo klausimą, t.y. tam tikrų įgyvendinimo funkcijų perdavimą Aplinkos 
ministerijai pavaldžioms institucijoms (Aplinkos apsaugos regioniniams departamentams). Taip 
pat būtina stiprinti tarpin÷s ir įgyvendinančios institucijos administracinius geb÷jimus. 
Priemon÷s įgyvendinimo patirtis rodo, jog ateityje būtina daugiau d÷mesio skirti potencialiems 
pareišk÷jams: daugiau informacijos, viešinimo, viešų diskusijų, seminarų ir pan. Taip pat būtina 
gerinti koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų 
valdymo agentūros ir savivaldybių, bei stiprinti savivaldybių administracinius geb÷jimus 
projektų rengimo ir administravimo srityje, kurios yra pagrindiniai pareišk÷jai pagal šią 
priemonę. 
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5. BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos efektyvumas 

 
Šioje dalyje vertinamas priemon÷s administravimo sistemos efektyvumas, atsižvelgiant į 
priemon÷s įgyvendinimo rodiklius, atsakomyb÷s pasiskirstymo tarp institucijų balansą bei 
rizikos valdymą. 
 

5.1. ES paramos įgyvendinimo rodikliai 
 
Remiantis LR Finansų ministerijos 2005 m. lapkričio 30 d. BPD priemonių įgyvendinimo 
būkl÷s duomenimis pasirašyta paramos sutarčių pagal I prioritetą 60 % visos 2004-2006 m. 
numatytos skirti paramos šiam prioritetui, o pagal 1.3 priemonę – 26 % visos 2004-2006 m. 
numatytos skirti paramos šiai priemonei. 
 
BPD 1.3 priemonei 2004-2006 m. numatytos l÷šos sudaro 113,317 mln. Lt. 2004 m. buvo 
paskelbti 2 kvietimai teikti paraiškas ir buvo gauta 40 paraiškų (prašomos paramos suma – 
36,070 mln. Lt.). Pagal šiuos kvietimus buvo atrinktas 21 projektas (iš jų 7 projektai pagal 
tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą) 28,880 mln. Lt. paramos sumai. LR Finansų 
ministerijos 2005 11 30 d. duomenimis pagal BPD 1.3 priemonę pasirašyta 21 paramos sutartis 
28,880 mln. Lt. sumai, o įsisavinta ES l÷šų dalis sudaro 1 proc. nuo visų ES įsipareigojimų 
2004-2006 m.  
 

Pateikta 
paraiškų 

Atrinkta 
projektų 

Pasirašyta 
sutarčių 

Įsisavinta l÷šų BPD 
įsipareigojimai 
2004-2006 m. 

mln. Lt. 
1.3 priemonei 

Vnt. Prašoma 
parama, 
mln. Lt. 

Vnt. Skirta 
parama, 
mln. Lt. 

Vnt. Sutarčių 
vert÷ 
mln. Lt. 

Viso  ES l÷šų dalis 
nuo ES 
įsipareigojimų 

113,317 40 36,070 21 28,880 21 28,880 0,608 1 % 
  
Aukščiau pateikti skaičiai rodo, kad BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimas v÷luoja ir atsiranda 
rizika įsisavinti priemonei skirtas l÷šas. Šią situaciją įtakojo daugelis veiksnių: v÷luota parengti 
kvietimų teikti paraiškas dokumentaciją (ilgas derinimo procesas ir d÷l to sutrump÷jęs paraiškų 
rengimo ir vertinimo laikas), proceso metu besikeičiančios vadovaujančiosios ir tarpin÷s 
institucijos nuostatos tam tikrais įgyvendinimo klausimais (BPD priemonių administravimo 
taisykl÷s, nuostatos d÷l biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio ir pan.) nepakankami 
institucijų administraciniai geb÷jimai, ypač kvalifikacija, pernelyg ilgai užtrukęs paraiškų 
vertinimo ir atrankos procesas, nepakankama paraiškų kokyb÷, tarpinstitucinio koordinavimo 
trūkumas, nepakankamas kvalifikuotų vertintojų skaičius, patirties nebuvimas, nepakankami 
paramos gav÷jų geb÷jimai projektų rengimo, valdymo srityse, mažas paramos gav÷jų 
aktyvumas, savivaldybių ir valstyb÷s įsipareigojimų nesuderinamumas. Svarbių nuostatų 
keitimas projektų įgyvendinimo metu neigiamai įtakojo projektų įgyvendinimo eigą ir turi 
įtakos nesavalaikiam l÷šų įsisavinimui, kadangi reikalingi paramos teikimo sutarčių pakeitimai, 
o jų derinimas ilgai užtrunka. Tarp visų šių faktorių reikia išskirti nepakankamą už šios 
priemon÷s administravimą atsakingų darbuotojų kvalifikaciją, nepakankamą d÷mesį 
savivaldybių administraciniams geb÷jimams bei koordinavimo tarp atskirų priemonių trūkumą. 
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5.2. Atsakomyb÷s paskirstymo tarp skirtingų institucij ų balansas 

 
Siekiant užtikrinti efektyvų BPD įgyvendinimą, būtina aiškiai paskirstyti atsakomybę tarp 
tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos ir vengti funkcijų dubliavimo. BPD įgyvendinimas 
supaprast÷tų ir vyktų žymiai sparčiau jei projektų atrankos ir įgyvendinimo funkcijos būtų 
pavestos išimtinai įgyvendinančiosios institucijos kompetencijai, o tarpin÷ institucija būtų 
atsakingos tik už BPD priemon÷s planavimą ir priežiūrą. Šiuo metu n÷ra aiškiai reglamentuotas 
funkcijų pasiskirstymas tarp įgyvendinančių institucijų ir LR Viešųjų pirkimų tarnybos, tod÷l 
dažnai dubliuojamos funkcijos viešųjų pirkimų srityje, kuomet viešuosius pirkimus prižiūri ir 
įgyvendinančioji institucija ir LR Viešųjų pirkimų tarnyba. Taip pat pastebimas ir mok÷jimo 
prašymų tikrinimo funkcijos dubliavimas tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijų, kuomet 
visus su mok÷jimo prašymu pateiktus dokumentus tikrina ir tarpin÷ ir įgyvendinančioji 
institucijos. Taigi, pastebimas tarpin÷s institucijos nepasitik÷jimas įgyvendinančiąja institucija ir 
d÷l to neišvengiamas funkcijų dubliavimas įgyvendinimo srityje, taip pat nepakankamas 
įgyvendinančiosios institucijos autonomiškumo laipsnis kas irgi įtakoja priemon÷s 
įgyvendinimo procesą. 
 
SF valdymo sistema turi sudaryti sąlygas operatyviai ir lanksčiai reaguoti į iškilusias problemas 
priemon÷s įgyvendinimo eigoje. Tod÷l, pirmiausiai atsakomyb÷ turi atitikti suteiktas galias 
įgyvendinančių institucijų lygmenyje. Yra būtina nustatyti aiškias kompetencijos ribas 
sprendžiant iškilusias problemas SF paramos įsisavinimo procese. 
 

5.3. Rizikos valdymas 
 
Efektyviam rizikos valdymui yra būtinas greitas sprendimų pri÷mimas ir įgyvendinančiųjų 
institucijų pakankamas autonomiškumo laipsnis santykiuose su tarpine institucija. Taip pat 
būtina užtikrinti efektyvų koordinavimo mechanizmą tarp valdančiosios, tarpin÷s ir 
įgyvendinančiosios institucijų. Tam, kad būtų galima efektyviai valdyti riziką reikalingas 
pakankamas institucijų lankstumas ir galimyb÷s greitai reaguoti į atsiradusią riziką. Šiuo metu 
daugiapakop÷ SF valdymo sistema neleidžia greitai reaguoti į susidariusią situaciją ir priimti 
sprendimus. 
 
Projektų įgyvendinimo priežiūros lygmenyje rekomenduotina parengti projektų rizikos 
vertinimo procedūros tvarką su aiškiai nustatytomis rizikomis ir atitinkamai pritaikyta tikrinimo 
sistema. Būtina diferencijuoti rizikos valdym ą nustatant griežtesnius reikalavimus, kurie 
skirti rizikai mažinti ir b ūtų taikomi ne visiem paramos gav÷jams, o tiems, kurių veikla 
gali sukelti didžiausią rizik ą. Tai sudarytų prielaidas efektyviam rizikos valdymui, nes 
atsiradus rimtoms problemoms ir rizikai projektų įgyvendinimo metu būtų nedelsiant priimami 
atitinkami sprendimai. 
 

Išvada 
 
Remiantis BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimo rodiklių, atsakomyb÷s už priemon÷s įgyvendinimą 
paskirstymo tarp institucijų bei rizikos valdymo analize, galima teigti, jog šiuo metu 
egzistuojanti BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistema n÷ra pakankamai efektyvi. Taip pat 
priemon÷s įgyvendinimo rodiklių analiz÷ rodo, kad BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimas v÷luoja 
ir atsiranda rizika neįsisavinti priemonei skirtų l÷šų. Tam įtakos turi nepakankami institucijų ir 
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paramos gav÷jų administraciniai geb÷jimai, tarpinstitucinio koordinavimo ir bendradarbiavimo 
trūkumas, įgyvendinimo funkcijų tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos dubliavimas, 
nepakankamas įgyvendinančiosios institucijos autonomiškumo laipsnis santykiuose su tarpine 
institucija, nepakankamas institucijų (tarpin÷s ir įgyvendinančiosios) pasirengimas priemon÷s 
įgyvendinimui. Siekiant užtikrinti priemon÷s administravimo sistemos efektyvumą, būtina 
peržiūr÷ti ir patikslinti funkcijų ir atsakomyb÷s paskirstymą tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios 
institucijų priemon÷s įgyvendinimo srityje. Taip pat reik÷tų nustatyti tarpinstitucinio 
koordinavimo ir bendradarbiavimo tvarką bei reglamentuoti rizikos valdymo procedūras, didinti 
institucijų administracinius geb÷jimus. 
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6. BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos našumas 

 
6.1. Struktūrini ų fondų paramos pagal BPD 1.3 priemonę 
planavimas ir administravimas 

 
Aplinkos ministerija yra atsakinga už ES paramos pagal BPD 1.3 priemonę planavimą ir šios 
priemon÷s įgyvendinimo priežiūrą, o už atskirų projektų įgyvendinimo priežiūrą – Aplinkos 
projektų valdymo agentūra. Šiame skyriuje analizuojamas ir vertinamas priemon÷s 
administravimo sistemos našumas. Tuo tikslu yra analizuojamos projektų atrankos ir vertinimo, 
projektų įgyvendinimo priežiūros, projektų išlaidų apmok÷jimo ir projektų poveikio vertinimo 
procedūros. 
 

6.2. Projektų teikimas, atranka ir vertinimas 
 
Kvietimus teikti paraiškas APVA skelbia tada, kai Aplinkos ministerija, suderinusi su Finansų 
ministerija, patvirtina ir paskelbia, vadovaudamasi LR įstatymų ir kitų teis÷s aktų skelbimo ir 
įsigaliojimo tvarkos įstatymu, kvietimo teikti paraiškas dokumentaciją ir informuoja apie tai 
APVA. Paraiškas pagal BPD 1.3 priemonę vertina APVA, pasitelkdama nepriklausomus išor÷s 
vertintojus. Įvertinusi paraiškas, APVA parengia paraiškų vertinimo ataskaitą ir teikia ją 
Aplinkos ministerijai. APVA atsako už paraiškų vertinimo procesą ir paraiškų vertinimo 
ataskaitų kokybę. APVA vadovaujasi paraiškų vertinimo ir vertinimo ataskaitų rengimo ir 
teikimo tarpinei institucijai tvarka numatyta APVA procedūrų vadove. 
 
Bendrieji projektų atrankos kriterijai ir specifiniai projektų atrankos kriterijai yra nustatyti BPD 
ir BPD priede bei patvirtinti BPD Priežiūros komiteto. Gair÷se pareišk÷jams BPD priede 
išvardinti kriterijai yra detalizuojami ir tikslinami. BPD priede bei gair÷se pareišk÷jams 
numatyti šios priemon÷s specifiniai projektų atrankos kriterijai yra gan bendro pobūdžio, kurie 
tur÷tų būti priskirti prie tinkamumo kriterijų, ir neužtikrina tikslingo SF l÷šų panaudojimo BPD 
rodikliams pasiekti. Pavyzdžiui, tarp priemon÷s vertinimo kriterijų n÷ra numatytas bendro 
sukurtų darbo vietų skaičiaus ir papildomai sukurtų darbo vietų skaičiaus įvertinimas. Taip pat 
gair÷se numatyti specifiniai kriterijai neatitinka BPD priede numatytų specifinių projektų 
atrankos kriterijų. Taip pat projektų vertinimo metu n÷ra atsižvelgiama į bendruosius projektų 
atrankos kriterijus, numatytus BPD priede (tik 2 veiklų grup÷se vertinant projektus 
atsižvelgiama į projektų įtaką regioninių išsivystymo skirtumų mažinimui). 
 
APVA atlieka paraiškų administracin÷s atitikties vertinimą. Projekto tinkamumo vertinimą 
atlieka viešo konkurso būdu parenkamos įmon÷s. Projekto kokyb÷s ir naudos vertinimui yra 
samdomi nepriklausomi ekspertai, kadangi reikalingos specifin÷s žinios. Atliekant projektų 
naudos ir kokyb÷s vertinimą problema yra ta, kad naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijai yra 
nepakankamai aiškūs ir v÷liau derinant nepriklausomų vertintojų išvadas užsitęsia pats 
vertinimo procesas. Tod÷l reik÷tų detalaus vertinimo kriterijų išaiškinimo bei būtina parengti 
vertinimo instrukcijas vertintojams. 
 
Rekomendacijoms d÷l siūlomų finansuoti projektų parengti tarpin÷ institucija sudaro Projektų 
atrankos komitetą. BPD 1.3 priemon÷s projektų atrankos komiteto sud÷tis buvo patvirtinta 
Aplinkos ministro įsakymu. Į komiteto sud÷tį įeina septyni Aplinkos ministerijos atstovai, 
vienas iš Finansų ministerijos, 1 iš Ūkio ministerijos, 1 iš Vidaus reikalų ministerijos, 1 iš 
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Kultūros ministerijos ir 1 iš Aplinkos projektų valdymo agentūros. Kiekviename pos÷dyje 
steb÷tojų teis÷mis kviečiami dalyvauti Žem÷s ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos 
atstovai (po vieną atstovą) bei socialiniai-ekonominiai partneriai: po vieną iš Lietuvos 
savivaldybių asociacijos ir Lietuvos žaliųjų jud÷jimo. Sprendimą d÷l paramos skyrimo priima 
Aplinkos ministerija, vadovaudamasi APVA parengtomis paraiškų vertinimo ataskaitomis ir 
projektų atrankos komiteto rekomendacijomis. 
 
Planuojant priemon÷s įgyvendinimą iškyla nemažai problemų, tokių kaip ilgas dokumentų 
(kvietimų dokumentacijos, paramos sutarčių) derinimo procesas, dažnai nustatomas 
neadekvatus paraiškų vertinimo terminas. Tod÷l reik÷tų gerinti pasiruošimą vertinimo procesui: 
rengiant dokumentaciją tarpin÷ institucija tur÷tų daugiau bendradarbiauti su įgyvendinančiąja 
institucija, atsisakyti kai kurių formalių reikalavimų, kurie apsunkina ir prailgina vertinimo 
procesą, o konkrečios naudos vertinant paraiškas neduoda, reik÷tų tobulinti Gairių rengimo ir 
derinimo procesą, aiškiai paskirstant funkcijas tarp tarpin÷s institucijos ir APVA. 
 
2004 m. kvietimuose teikti paraiškas buvo taikomos šios paramos skyrimo procedūros: 
tiesioginio finansavimo procedūra ir ribotos trukm÷s paramos teikimo procedūra. Tiesioginio 
finansavimo procedūra buvo taikoma BPD priede numatytiems paramos gav÷jams: Valstybinei 
saugomų teritorijų tarnybai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Valstybinei aplinkos apsaugos 
inspekcijai, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai, Aplinkos ministerijai (išskyrus padalinį, 
atsakingą už šios priemon÷s įgyvendinimą), Lietuvos geologijos tarnybai. Ribotos trukm÷s 
paramos teikimo procedūra buvo pasirinkta d÷l to, kad buvo tik÷tasi didelio skaičiaus 
pareišk÷jų, teikiančių panašius projektus. 
  
Taikant ribotos trukm÷s paramos skyrimo procedūrą pagrindin÷ problema buvo ta, kad 
pareišk÷jai tur÷jo labai mažai laiko parengti kokybiškas paraiškas, nes paraiškų rengimo 
terminai per abu kvietimus buvo nustatyti labai trumpi (apie 2 m÷n.).  
 
Lentel÷je pateikiamos pagrindin÷s priežastys d÷l kurių buvo atmesti projektai administracin÷s 
atitikties ir tinkamumo vertinimo metu.  
 

Vertinimo etapas 
 

Paraiškų skaičius Pagrindin÷s atmetimo priežastys 

Administracin÷s atitikties 
vertinimas 

Atmesta projektų - 4 Nepateikiami reikalaujami dokumentai 
d÷l nuosavo ind÷lio užtikrinimo 

Tinkamumo vertinimas Atmesta projektų - 5 Projekto partneriai neatitinka 
reikalavimų, įtrauktos netinkamos 
finansuoti veiklos, pareišk÷jas 
neatitinka reikalavimų 

 
Aplinkos ministerija bei APVA projektų vertinimo metu susidūr÷ su šiomis pagrindin÷mis 
problemomis: kvalifikuotų ekspertų/vertintojų trūkumas, priemon÷s veiklų interpretavimas, 
pareišk÷jų patirties, rengiant projektus stoka, trumpi vertinimo terminai. 
  
Esant dideliam paraiškų kiekiui, nustatytam trumpam vertinimo terminui, neaiškioms 
formuluot÷ms ir reikalavimams Gair÷se pareišk÷jams, neaiškiems ir nevienodai 
interpretuojamiems vertinimo kriterijams, išlieka rizika, kad paraiškos n÷ra įvertinamos 
kvalifikuotai ir kokybiškai. Tod÷l, ateityje reik÷tų supaprastinti paraiškų vertinimo procedūrą, 
apjungiant paraiškų vertinimo etapus (tinkamumo bei kokyb÷s ir naudos vertinimus), kiek 
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įmanoma supaprastinti paraiškų formas ir reikalavimus, nustatyti aiškesnius reikalavimus 
Gair÷se, stiprinti įgyvendinančios agentūros geb÷jimus.  
  
Svarbi problema projektų vertinimo ir atrankos etape yra šios procedūros politizavimas, kadangi 
sprendimą d÷l paramos skyrimo priima tarpin÷ institucija, šiuo atveju Aplinkos ministerija. D÷l 
to vertinimo metu reik÷tų naudoti ir kitus vertinimo metodus, kaip pavyzdžiui vertinimo grup÷se 
metodą, kurie pad÷tų užtikrinti projektų vertinimo ir atrankos procedūros skaidrumą. Siekiant 
užtikrinti teisingą ir efektyvų projektų atrankos ir vertinimo etapą reik÷tų daugiau d÷mesio skirti 
Projektų atrankos komiteto narių informavimui ir supažindinimui su vertinimo procedūra bei 
vertinimo ataskaitomis. 
 

6.3. Projektų įgyvendinimo priežiūra 
 
APVA yra atsakinga už BPD 1.3 priemon÷s projektų įgyvendinimo priežiūrą. Pagal Valdymo ir 
kontrol÷s reglamento, Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatytus kontrol÷s ir audito 
reikalavimus APVA atlieka projektų, d÷l kurių yra sudarytos paramos sutartys, priežiūrą jų 
įgyvendinimo laikotarpiu, tikrina projektus jų įgyvendinimo vietose, imasi būtinų veiksmų 
aptiktiems pažeidimams pašalinti, informuoja tarpinę instituciją apie tikrinimo rezultatus. 
  
Įgyvendinančiosios institucijos darbuotojams, vykdant projektų įgyvendinimo priežiūrą, 
sunkumų sudaro tai, kad šiuo metu projektų priežiūra n÷ra aiškiai reglamentuota. Kita vertus, 
projektų įgyvendinimas dar tik prasid÷jo ir kol kas yra sunku daryti konkrečias išvadas. Viena iš 
problemų, su kuria susiduria projektus administruojantys darbuotojai, yra SFMIS (struktūrinių 
fondų monitorinio informacin÷ sistema) netobulumas. Nors SFMIS jau įdiegta, tačiau iškyla 
nemažai problemų dirbant su šia sistema ir akivaizdu, kad ji tur÷tų būti tobulinama. Viena iš 
problemų yra ta, kad nevisi darbuotojai yra apmokyti kaip šia sistema naudotis. Taip pat iškyla 
duomenų suderinamumo klausimas (SFMIS n÷ra pritaikytas darbui priskiriant išlaidas 
ekonominei klasifikacijai), reikalaujama labai detalios informacijos apie kiekvieną projektą, 
nemažai laiko užima tokius duomenis suvesti.  
  
Analizuojant pagal šią priemonę finansuojamų projektų įgyvendinimą pastebimas projektų 
veiklų v÷lavimas d÷l įvairių priežasčių. Pagrindin÷ priežastis yra sud÷tingos ir ilgai trunkančios 
viešųjų pirkimų procedūros bei ilgas jų derinimas. Tai apsunkina ir tai, kad šiuo metu n÷ra 
aiškiai atskirtos LR Viešųjų pirkimų tarnybos ir įgyvendinančiųjų institucijų funkcijos šioje 
srityje. Atsakingų institucijų nuomone tur÷tų būti poįstatyminis aktas, reglamentuojantis viešųjų 
pirkimų priežiūrą. Taip pat daugelis pareišk÷jų projektuose neįvertinimo avanso gavimo, 
projekto viešųjų pirkimų plano ir dokumentacijos parengimo bei derinimo, viešųjų pirkimų 
organizavimo procedūrų laiko atžvilgiu. Projektų vykdytojai, planuodami projektus, nenumat÷ 
arba neįvertino daugelio praktinių aspektų, dažnai projekto veiklos neatitinka realios situacijos 
ir būtini keitimai projekte, kurių suderinimas reikalauja didelių laiko sąnaudų. 
Apibendrinant aukščiau išvardintas problemas galima teigti, jog yra būtina supaprastinti 
projektų įgyvendinimo priežiūros procedūras tam, kad būtų užtikrintas efektyvus paramos l÷šų 
įsisavinimas. Taip pat, nustatant projektų įgyvendinimo reikalavimus yra būtina laikytis 
proporcingumo principo, kad būtų sumažinti paramos įsisavinimo kaštai. 
 

6.4. Projektų išlaidų apmok÷jimas 
 
Projektai, kuriems įgyvendinti tarpin÷ institucija nusprend÷ skirti paramą, yra finansuojami iš 
valstyb÷s biudžeto specialiųjų ES struktūrinių fondų paramos ir bendrojo finansavimo l÷šų 
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programų, skirtų BPD priemonių įgyvendinimui finansuoti ir projekto vykdytojo nuosavų l÷šų. 
Paramos l÷šas projekto vykdytojui iš valstyb÷s biudžeto specialiųjų ES struktūrinių fondų 
paramos ir bendrojo finansavimo programų perveda Finansų ministerijos Valstyb÷s iždo 
sąskaitos valdymą. Už mok÷jimo prašymų tikrinimą, visų išlaidas pateisinančių ir išlaidų 
apmok÷jimą įrodančių dokumentų tikrinimą bei tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga 
įgyvendinančioji institucija. 
  
Kadangi projektų įgyvendinimas dar tik prasid÷jo yra sunku vertinti projektų išlaidų 
apmok÷jimo procedūrų našumą. Vadovaujantis paramos skyrimo sutartimis projekto 
vykdytojams buvo išmok÷ti tik avansai. Nežiūrint į tai, kad projektų įgyvendinimas dar tik 
prasid÷jo, tačiau jau iškyla nemažai problemų. Įgyvendinančioji institucija susiduria su 
problematišku ekonomin÷s klasifikacijos kodų praktiniu naudojimu paramai administruoti. 
Buvo siūloma visoms projektus įgyvendinančioms institucijoms nustatyti vienodą išlaidų 
klasifikavimo procedūrą, kuri būtų informatyvi ir pakankama tiek vadovaujančiajai ir 
kontroliuojančiosioms institucijoms, tiek Europos Komisijai, tačiau į šį siūlymą nebuvo 
atsižvelgta. 
 
Kita labai svarbi problema, trukdanti s÷kmingai įgyvendinti projektus, yra ES struktūrinių fondų 
administravimą reglamentuojančių teis÷s aktų nesuderinamumas su biudžeto sandarą ir 
biudžetinių įstaigų apskaitą reglamentuojančiais teis÷s aktais. Pavyzdžiui, iki šiol yra 
neišspręstas ilgalaikio turto įsigijimo ir kompensavimo iš paramos l÷šų klausimas. Kol kas n÷ra 
aišku, ar galimas ilgalaikio turto įsigijimas (ypatingai biudžetin÷ms įstaigoms, kurios neturi 
papildomų nuosavų l÷šų turto įsigijimui), jeigu įsigyjamo ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo 
(amortizacijos) laikotarpis sutampa su projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir turto įsigijimas yra 
pigesnis nei turto nuoma ir ar šiuo atveju būtų galimyb÷ projekto vykdytojui su pirmu tarpiniu 
mok÷jimo prašymu kompensuoti ilgalaikio turto įsigijimą, ar galima kompensuoti tik 
palaipsniui faktiškai nud÷v÷tą (amortizuotą) ilgalaikio turto dalį. Jeigu ilgalaikio turto 
nusid÷v÷jimo laikotarpis nesutampa (yra ilgesnis) su projekto įgyvendinimo laikotarpiu, likusią 
nenud÷v÷to turto dalį projekto vykdytojas turi padengti iš nuosavų l÷šų. N÷ra aišku, kaip 
biudžetin÷s įstaigos tur÷tų padengti likusią nenud÷v÷tą turto dalį, ir kaip tai tur÷tų atsispind÷ti 
apskaitoje.  
 
Taip pat yra problematiškas netinkamo finansuoti iš paramos PVM nustatymas ir finansavimas. 
Daugelis projekto vykdytojų PVM požiūriu vykdo mišrią veiklą, tod÷l yra sud÷tinga nustatyti 
tinkamą finansuoti iš paramos PVM ir netinkamą finansuoti iš paramos PVM. Tokiais atvejais 
institucijai lengviausia PVM priskirti prie netinkamo finansuoti iš paramos PVM ir prašyti tokį 
PVM finansuoti iš tarpinių institucijų asignavimams priskirtos specialiosios PVM programos. 
Tačiau n÷ra aišku, kaip įsitikinti, kad projekto vykdytojas neturi jokios galimyb÷s iš savo l÷šų 
dengti netinkamą finansuoti iš paramos PVM, kaip numatyta Taisyklių 13 priedo 9 punkte bei 
kokius dokumentus projektų vykdytojai tur÷tų pateikti, kad tai būtų pakankamas įrodymas, jog 
projekto vykdytojas neturi jokios galimyb÷s iš savo l÷šų dengti netinkamą finansuoti iš paramos 
PVM. Įgyvendinančioji institucija susiduria ir su teis÷s aktų reglamentuojančių paramos 
administravimą ir apskaitą bei jų išaiškinimų v÷lavimu ir tai stabdo paramos įsisavinimo 
procesą. 
 
Atsižvelgiant į šiuo metu nustatytas mok÷jimo prašymų tikrinimo procedūras akivaizdu, kad 
būtina užtikrinti šio proceso efektyvumą (supaprastinti išlaidų apmok÷jimo procedūras ir kiek 
įmanoma mažinti tikrinimo apimtį). Daugelis paramos gav÷jų nurod÷, kad mok÷jimo prašymų 
tikrinimas trunka labai ilgai ir tai atsiliepia projekto įgyvendinimui. Taip pat didelis d÷mesys 
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tur÷tų būti skiriamas trūkumams susijusiems su ES teis÷s aktų ir Lietuvos teis÷s aktų 
suderinamumu pašalinti. Reikalinga operatyvi bei efektyvi žem÷s nuosavyb÷s klausimų 
sprendimo procedūra. Galutiniai naudos gav÷jai/savivaldyb÷s neturi realios atsakomyb÷s d÷l 
projekto laiko grafiko (žem÷s objektams parinkimas, ko-finansavimo l÷šos).  
 

6.5. Projektų steb÷sena ir vertinimas 
 
BPD priede 1.3 priemon÷s aprašyme nustatyti priemon÷s pasiekimo, pasekmių ir poveikio 
rodikliai (iki 2004 09 15d.). Reikia pasteb÷ti, kad 1.3 priemon÷s pasiekimų, pasekmių ir 
poveikio rodikliai, numatyti BPD priede, buvo pakeisti nuo 2004 09 15 d., atsižvelgiant į 
Europos Komisijos pastabas. Kai kurių rodiklių buvo visai atsisakyta, t.y. sumažintas pasekmių 
ir poveikio rodiklių skaičius, o pasiekimo rodikliai buvo visiškai pakeisti d÷l klaidingo rodiklių 
interpretavimo. 
 
BPD priede 1.3 priemon÷s aprašyme nustatytų priemon÷s pasiekimo, pasekmių ir poveikio 
rodiklių iki 2004 09 15d. ir po 2004 09 15 d. palyginimo lentel÷ 
 
Pasiekimo rodikliai    iki 2004 09 15 d.             po 2004 09 15 d. 

� Paramą gavusių projektų 
skaičius, iš kurių: 
� aplinkos kokybę gerinančių 
projektų 

5-10 � nutiestų/atnaujintų vandens 
tiekimo/nutekamojo vandens 
tinklų ilgis (25 km); 

� aplinkosaugos institucijų 
paj÷gumus stiprinančių projektų  

5-10 � įsteigta, suplanuota, sutvarkyta 
saugomų teritorijų (200 000 ha); 

� sukurtų ir išpl÷stų Natura 
2000 ir kitų saugomų teritorijų 
projektų  

10-15 � išvalyta užterštų teritorijų (100 
ha); 

�   � sustiprinta aplinkosaugos 
institucijų (12); 

�   � įgyvendinta visuomen÷s 
informavimo apie aplinką 
priemonių (20). 

 
Pasekmių rodikliai 

� įrengta/ renovuota vandens 
tiekimo ir nuotekų tinklų (km) 

10-30 - 

� prie vandens tiekimo ir 
nuotekų tinklų sistemų prijungta 
gyventojų 

1000 1000 

� parengta ir įgyvendinta 
saugomų teritorijų gamtotvarkos 
planų 

20 - 

� įrengta naujų saugomų 
teritorijų 

5 - 

� sustiprinta aplinkosaugos 
institucijų (projektų sk.) 

5 - 

� sukurtas bendrų darbo vietų 
skaičius 

500 500 

 
Poveikio rodikliai 

� gyventojų, aprūpintų vandens tiekimo ir nuotekų 
surinkimo sistemomis, skaičius 

 - 

� pager÷jusi geriamojo vandens ir nuotekų kokyb÷  - 
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(mg/l) 
� sukurtų papildomų darbo vietų skaičius  400 400 

� išpl÷stas saugomų teritorijų tinklas  - 

� atkurta ir išsaugota natūralių aplinkos komponentų  - 

� geriamojo vandens kokyb÷s kaimo vietov÷se atitiktis 
ES ir nacionaliniams reikalavimams 

 % 

� sustiprinti instituciniai geb÷jimai  - 

 
Planuojami fizinių įgyvendinimo rodiklių duomenys gaunami iš paraiškų formų. Rodiklius, 
kuriuos ketina pasiekti įgyvendindami projektą, pareišk÷jai įvardina paraiškos formoje ir nurodo 
planuojamas jų apimtis kiekybine išraiška. Faktiniai fizinių įgyvendinimo rodiklių duomenys 
bus gaunami iš ataskaitų ir mok÷jimo prašymų. 
 
Kadangi pirmosios paramos teikimo sutartys pagal šią priemonę pasirašytos tik 2004 m. IV 
ketv., tod÷l negalima pateikti BPD priemon÷s įgyvendinimo eigos kiekybinio ir kokybinio 
įvertinimo ir palyginti su BPD priede nustatytais BPD priemon÷s tikslais. Taip pat, BPD 1.3 
priemon÷s specifika sąlygoja tai, kad fiziniai rodikliai bus pasiekti tik baigiant įgyvendinti 
projektus. BPD priede bei gair÷se pareišk÷jams numatyti šios priemon÷s specifiniai projektų 
atrankos kriterijai yra gan bendro pobūdžio, kurie tur÷tų būti priskirti prie tinkamumo kriterijų, 
ir neužtikrina tikslingo SF l÷šų panaudojimo BPD rodikliams pasiekti. Pavyzdžiui, tarp 
priemon÷s vertinimo kriterijų n÷ra numatytas bendro sukurtų darbo vietų skaičiaus ir 
papildomai sukurtų darbo vietų skaičiaus įvertinimas. Taip pat gair÷se numatyti specifiniai 
kriterijai neatitinka BPD priede numatytų specifinių projektų atrankos kriterijų.  
 
Renkant informaciją apie planuojamus fizinius įgyvendinimo rodiklius institucijos susidūr÷ su 
problema, kadangi pareišk÷jai dažnai netinkamai interpretavo kai kuriuos rodiklius (pasiekimo 
rodikliai buvo painiojami su pasekmių rodikliais). Sud÷tinga užtikrinti, kad BPD 1.3 priemon÷s 
įgyvendinimo rodikliai projektų vykdytojų tarpe būtų apibūdinami vienodai, t.y. vienodai 
suvokiamas rodiklio apibr÷žimas, duomenų rinkimo bei skaičiavimo būdas, egzistuoja rezultatų 
interpretavimo galimyb÷. Taip pat išlieka rizika ir ateityje, kad esant didel÷ms projektų veiklų 
apimtims arba tikslinių grupių skaičiui, projektų vykdytojai pateiks neobjektyvius duomenis d÷l 
nepatyrimo įgyvendinant projektus. Tod÷l Gair÷se pareišk÷jams tur÷tų būti pateiktas aiškus 
pasiekimo, pasekmių ir poveikio rodiklių išaiškinimas. 
  
Atsižvelgiant į priemon÷s įgyvendinimo patirtį, būtina tobulinti projektų steb÷senos ir vertinimo 
sistemą, nustatant projektų steb÷senos ir vertinimo tvarką, nustatant aiškią rodiklių įvertinimo 
metodiką, duomenų rinkimo būdus, pritaikant SF monitorinio informacinę sistemą projektų 
steb÷senai bei apmokant atsakingų institucijų darbuotojus ja naudotis. 
 

Išvada 
 

Paraiškų vertinimo ir atrankos etape iškyla nemažai sunkumų pirmiausiai d÷l nepakankamo 
institucijų pasirengimo šiam etapui. Tod÷l reik÷tų gerinti pasiruošimą vertinimo procesui: 
rengiant dokumentaciją tarpin÷ institucija tur÷tų daugiau bendradarbiauti su įgyvendinančiąja 
institucija, atsisakyti kai kurių formalių reikalavimų, kurie apsunkina ir prailgina vertinimo 
procesą, o konkrečios naudos vertinant paraiškas neduoda, reik÷tų tobulinti Gairių rengimo ir 
derinimo procesą, aiškiai paskirstant funkcijas tarp Aplinkos ministerijos ir APVA. Taip pat 
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reik÷tų supaprastinti paraiškų vertinimo procedūrą, apjungiant paraiškų vertinimo etapus 
(tinkamumo bei kokyb÷s ir naudos vertinimus), kiek įmanoma supaprastinti paraiškų formas ir 
reikalavimus, nustatyti aiškesnius reikalavimus Gair÷se, nustatyti aiškius vertinimo kriterijus, 
parengti vertinimo instrukcijas, stiprinti įgyvendinančios agentūros geb÷jimus. 
 Projektų įgyvendinimo priežiūros procedūrų analiz÷ rodo, jog yra būtina supaprastinti 
projektų įgyvendinimo priežiūros procedūras tam, kad būtų užtikrintas efektyvus paramos l÷šų 
įsisavinimas. Nustatant projektų įgyvendinimo reikalavimus yra būtina laikytis proporcingumo 
principo (atsižvelgiant į projekto tipą, paramos apimtį ir pan.), kad būtų sumažinti paramos 
įsisavinimo kaštai. Vertinant šiuo metu nustatytas mok÷jimo prašymų tikrinimo procedūras 
akivaizdu, kad būtina užtikrinti šio proceso efektyvumą: supaprastinti išlaidų apmok÷jimo 
procedūras ir kiek įmanoma mažinti tikrinimo apimtį. Taip pat didelis d÷mesys tur÷tų būti 
skiriamas trūkumams susijusiems su ES teis÷s aktų ir Lietuvos teis÷s aktų suderinamumu 
pašalinti. Priemon÷s įgyvendinimo patirtis rodo, jog būtina tobulinti projektų steb÷senos ir 
vertinimo procedūras ir tuo tikslu nustatyti projektų steb÷senos ir vertinimo tvarką, aiškią 
rodiklių įvertinimo metodiką, duomenų rinkimo būdus, pritaikyti SF monitoringo informacinę 
sistemą projektų steb÷senai, kvietimų teikti paraiškas dokumentacijoje pateikti priežiūros 
rodiklių detalų išaiškinimą. 
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7. BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos tęstinumas 

 
7.1. Institucin÷s sistemos tęstinumas įgyvendinant Lietuvos BPD 
2004-2006 m. 

 
Šiuo metu sukurta BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistema pasižymi gan aiškiu 

administravimo funkcijų pasiskirstymu tarp atsakingų institucijų, sukaupta pirmine priemon÷s 
administravimo patirtimi bei nusistov÷jusiais bendradarbiavimo ryšiais tarp atsakingų 
institucijų, tod÷l esminiai ir skubūs pokyčiai priemon÷s administravimo sistemoje šiuo metu 
n÷ra reikalingi. Atsižvelgiant į apklausos ir interviu rezultatus bei į pirmųjų priemon÷s 
įgyvendinimo metų patirtį, galima daryti išvadą, jog būtina gerinti priemon÷s administravimo 
sistemos našumą ir efektyvumą: stiprinti administracinius geb÷jimus Aplinkos ministerijoje bei 
Aplinkos projektų valdymo agentūroje, tobulinti sprendimų pri÷mimo ir įgyvendinimo procesą, 
tobulinti koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmą tarp tarpinių institucijų (ypač tarp 
Aplinkos ministerijos, Ūkio ministerijos ir Žem÷s ūkio ministerijos), tarp tarpin÷s institucijos 
(Aplinkos ministerijos) ir įgyvendinančiosios institucijos (Aplinkos projektų valdymo 
agentūros) bei tarp institucijų, atsakingų už šią priemonę, ir paramos gav÷jų (savivaldybių), 
tobulinti funkcijų ir atsakomyb÷s paskirstymą tiek tarp Aplinkos ministerijos ir Aplinkos 
projektų valdymo agentūros tiek ir Aplinkos projektų valdymo agentūros viduje, stiprinti 
partneryst÷s principo įgyvendinimą ir įtraukti socialinius-ekonominius partnerius į priemon÷s 
planavimą ir įgyvendinimą. Ypač, svarbu šiuo programavimo laikotarpiu sustiprinti 
koordinavimą tarp atskirų už BPD įgyvendinimą atsakingų institucijų, kadangi naujajame 
programavimo laikotarpyje bus būtina tai užtikrinti d÷l didesn÷s ES SF strategin÷s orientacijos, 
poreikio užtikrinti suderinamumą su ES strategijomis bei d÷l poreikio derinti ES ir nacionalines 
pastangas ES sanglaudos politikos srityje. Naujuoju programavimo laikotarpiu bus ypač 
akcentuojamas partneryst÷s principo stiprinimas, numatant visų tinkamų partnerių dalyvavimą 
visuose ES struktūrinių fondų valdymo etapuose. Tod÷l būtina jau dabar stiprinti partnerių 
įtraukimą viso ES struktūrinių fondų valdymo proceso metu. 
 

7.2. Esamos institucin÷s sistemos tęstinumas kitos finansin÷s 
perspektyvos laikotarpiu 

 
Nauji SF reglamentų projektai nenumato žymių pokyčių ES SF administravimo institucin÷je 
sistemoje. ES SF parama naujame programavimo laikotarpyje bus teikiama ne pagal vieną 
programą kaip yra šiuo metu Lietuvoje, o pagal keletą veiksmų programų. Atitinkamai naujame 
programavimo laikotarpyje bus ne viena vadovaujančioji institucija ir ne vienas priežiūros 
komitetas, o kiekvienai ar kelioms veiksmų programoms bus paskirta atskira vadovaujančioji 
institucija ir priežiūros komitetas. Kiekvienai veiksmų programai tur÷s būti paskirtos 
vadovaujančioji institucija, sertifikuojanti institucija ir audito institucija. Kiekvienos šių 
institucijų funkcijos turi būti aiškiai nustatytos ir atskirtos. Tod÷l naujuoju programavimo 
laikotarpiu iškils viso ES SF paramos koordinavimo iššūkis d÷l galimo nemažo atsakingų 
institucijų skaičiaus, kuris priklausys nuo veiksmų programų skaičiaus. Tod÷l, rekomenduotina 
paskirti koordinuojančią instituciją ir nustatyti jos funkcijas bei atsakomybę. Taip pat, naujov÷ 
yra ta, kad Sanglaudos fondo parama tur÷s būti programuojama tose pačiose (aplinkosaugos, 
transporto) veiksmų programose kartu su Europos regionin÷s pl÷tros fondo parama. Taip 
siekiama užtikrinti tinkamą šių dviejų fondų paramos koordinavimą. Svarbus reikalavimas yra 
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tas, kad Europos regionin÷s pl÷tros fondo ir Sanglaudos veiksmų programos gal÷s būti tik 
nacionalinio lygmens (t.y. parama negali būti planuojama regionin÷se veiksmų programose). 
 
Siekiant efektyvaus ES SF panaudojimo jau paramos planavimo etape vietoj sektorinio turi būti 
taikomas probleminis požiūris, t.y. kai sektorinių institucijų pastangos apjungiamos bendroms 
problemoms spręsti. Taigi, planuojant aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje bus 
reikalingos bendros pastangos ir veiksmų koordinavimas ypač tarp Aplinkos ministerijos, Ūkio 
ministerijos, Žem÷s ūkio ministerijos, Susisiekimo ministerijos bei kitų sektorinių institucijų. 
Siekiant užtikrinti paramos suderinamumą, ateityje būtinas institucijų bendradarbiavimas ir 
geras veiksmų koordinavimas planavimo metu, rengiant veiksmų programas ir aptariant galimus 
projektus, taip pat ir įgyvendinimo metu (projektų atrankos etape). 
  
Kitas svarbus aspektas – l÷šų įsisavinimo užtikrinimas. Priemon÷s įgyvendinimo patirtis rodo, 
kad ypač svarbu užtikrinti veiksmų koordinavimą tarp institucijų atsakingų už priemon÷s 
įgyvendinimą ir pareišk÷jų, paramos gav÷jų, siekiant užtikrinti sklandų priemon÷s 
įgyvendinimą. Šiame programavimo etape pastebimos problemos įsisavinant l÷šas pagal BPD 
1.3 priemonę d÷l nepakankamo veiklos koordinavimo tarp Aplinkos ministerijos, Aplinkos 
projektų valdymo agentūros ir savivaldybių, d÷l atsakingų institucijų ir paramos gav÷jų 
administracinių geb÷jimų stokos, d÷l aplinkosaugos projektų sud÷tingumo bei reikalingo 
bendrafinansavimo užtikrinimo, tod÷l kitame programavimo etape reik÷tų skirti didesnį d÷mesį 
koordinavimui tarp atsakingų institucijų bei tarp šių institucijų ir paramos gav÷jų užtikrinti. Taip 
pat būtina siekti supaprastinti SF valdymo sistemą taikant skaidrumo ir proporcingumo pricipus. 
Reik÷tų siekti, kad nustatyti reikalavimai būtų būtini ir proporcingi, priklausomai nuo paramos 
apimties (stambūs, vidutiniai, smulkūs projektai), projekto tipo (viešieji, privatūs), fondo tipo 
(ERPF, Sanglaudos fondas).  
 
Atsižvelgiant į dabartin÷s sistemos funkcionavimą bei sukauptą ES SF administravimo patirtį 
tikslinga toliau išlaikyti nemažą sistemos centralizacijos laipsnį toliau vykdant atskirų 
administravimo funkcijų dekoncentraciją. Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos egzistuojantį 
regioninių departamentų tinklą, rekomenduotina detaliai išnagrin÷ti ir įgyvendinimo funkcijų 
decentralizavimo klausimą. 
 
Pagrindinis reikalavimas institucinei sistemai naujame programavimo laikotarpyje - aiškiai 
apibr÷žti ir atskirti atsakingų institucijų funkcijas ir užtikrinti efektyvų koordinavimą tarp 
institucijų. Skiriant šias institucijas reik÷tų atsižvelgti į jų geb÷jimus vykdyti priskirtas 
funkcijas, sukauptą patirtį dabartiniu programavimo laikotarpiu bei į veiksmų programų 
struktūrą.  
 

Išvada 
 
Kitame programavimo etape, planuojant aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje, 
bus ypač svarbu užtikrinti efektyvų veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp Aplinkos 
ministerijos, Ūkio ministerijos, Žem÷s ūkio ministerijos, Susisiekimo ministerijos bei kitų 
sektorinių institucijų. Taip pat naujov÷ yra ta, kad Sanglaudos fondo parama tur÷s būti 
programuojama tose pačiose (aplinkosaugos, transporto) veiksmų programose kartu su Europos 
regionin÷s pl÷tros fondo parama. Tod÷l bus būtina užtikrinti tinkamą šių dviejų fondų paramos 
koordinavimą. Siekiant užtikrinti paramos suderinamumą, bus būtinas institucijų 
bendradarbiavimas ir geras veiksmų koordinavimas planavimo metu, rengiant veiksmų 
programas ir aptariant galimus projektus, taip pat ir įgyvendinimo metu (projektų atrankos 



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

134 

etape). Taip pat atsižvelgiant į priemon÷s įgyvendinimo patirtį dabartiniu programavimo 
laikotarpiu būtina spręsti aiškaus institucijų atsakomyb÷s ir funkcijų pasidalijimo klausimą, 
ypač įgyvendinimo srityje, suteikiant daugiau atsakomyb÷s įgyvendinančiajai institucijai. 

 
 

8. Išvados ir rekomendacijos 
 
Priemon÷s įgyvendinimo rodiklių analiz÷ rodo, kad BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimas v÷luoja 
ir atsiranda rizika neįsisavinti priemonei skirtų l÷šų. Tam įtakos tur÷jo nepakankami institucijų 
ir paramos gav÷jų (savivaldybių) administraciniai geb÷jimai, tarpinstitucinio koordinavimo ir 
bendradarbiavimo trūkumas, įgyvendinimo funkcijų tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios 
institucijos dubliavimas, nepakankamas įgyvendinančiosios institucijos autonomiškumo laipsnis 
santykiuose su tarpine institucija, nepakankamas tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijų 
pasirengimas priemon÷s įgyvendinimui.  
 
1. Pasirengimas priemon÷s įgyvendinimui. Pagrindin÷ priemon÷s įgyvendinimo v÷lavimo 
priežastis – nepakankamas tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijų pasirengimas priemon÷s 
įgyvendinimui. Tod÷l reik÷tų gerinti pasiruošimą priemon÷s įgyvendinimui iš anksto suderinant 
ir parengiant įgyvendinimui reikalingus dokumentus, skiriant pakankamai d÷mesio potencialių 
pareišk÷jų informavimui ir konsultavimui, koordinuojant planuojamus veiksmus su 
atsakingomis institucijomis (Finansų ministerija, kitomis tarpin÷mis institucijomis) bei 
savivaldyb÷mis, kurios yra pagrindiniai paramos gav÷jai pagal šią priemonę.  
 
2. Administraciniai geb÷jimai. Geb÷jimai administruoti šią priemonę lyginant su kitomis 
priemon÷mis atrodo silpnesni už vidurkį. Tod÷l pagrindinis d÷mesys tur÷tų būti skiriamas ne 
darbuotojų skaičiaus didinimui, bet jų kvalifikacijos k÷limui. Rekomenduotina sukurti 
nuolatinio darbuotojų kvalifikacijos k÷limo sistemą. Pirmiausiai būtina atlikti detalią darbuotojų 
mokymosi poreikių analizę. Remiantis šia analize rekomenduotina parengti naujai į darbą 
priimamų darbuotojų mokymo programą bei esamų darbuotojų kvalifikacijos k÷limo programą. 
Priemon÷s įgyvendinimo patirtis rodo, jog reik÷tų skirtį d÷mesį ir socialinių-ekonominių 
partnerių (ypač savivaldybių) administracinių geb÷jimų stiprinimui. Atsižvelgiant į numatomą 
darbo krūvio padid÷jimą ateityje, reik÷tų detaliau išnagrin÷ti ir įgyvendinimo funkcijų 
decentralizavimo klausimą, t.y. tam tikrų įgyvendinimo funkcijų perdavimą Aplinkos 
ministerijai pavaldžioms institucijoms (pvz. Aplinkos apsaugos regioniniams departamentams).  
 
3. Priemon÷s įgyvendinimo koordinavimas. BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimo eiga rodo, jog 
būtina tobulinti šios priemon÷s sąsajas su kitomis BPD priemon÷mis ir numatyti priemonių 
derinimo bei įgyvendinimo mechanizmą. Ypatingai reik÷tų atkreipti d÷mesį į šios priemon÷s 
derinimo su verslo priemon÷mis užtikrinimą bei aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą kitose 
priemon÷se (transporto, aplinkosaugos, energetikos). Rekomenduotina aplinkos apsaugos 
priemonių diegimą prioritetizuoti tiesiogin÷s paramos verslui priemon÷je, kadangi ES 
reikalavimai įmon÷ms šioje srityje did÷ja. Priemon÷s įgyvendinimo dokumentuose tur÷tų būti 
aiškiai pateiktas priemon÷s veiklų aprašymas, nurodomos sąsajos tarp skirtingų priemonių ir iš 
anksto suteikiama informacija pareišk÷jams apie pageidaujamą kryptį. Planuojant priemon÷s 
įgyvendinimą tur÷tų būti užtikrintas geresnis bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas tarp 
Aplinkos ministerijos, Ūkio ministerijos, Susisiekimo ministerijos ir Žem÷s ūkio ministerijos. 
Taip pat būtina gerinti koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp Aplinkos ministerijos, Aplinkos 
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projektų valdymo agentūros ir savivaldybių, kurios yra pagrindiniai naudos gav÷jai pagal šią 
priemonę. 
 
4. Priemon÷s administravimas. Nustatant projektų įgyvendinimo reikalavimus yra būtina 
laikytis proporcingumo principo (atsižvelgiant į projekto tipą, paramos apimtį ir pan.), kad būtų 
sumažinti paramos įsisavinimo kaštai. Taip pat, atliekant projektų įgyvendinimo priežiūrą, 
būtina diferencijuoti rizikos valdymą, nustatant griežtesnius reikalavimus, kurie skirti rizikai 
mažinti ir būtų taikomi ne visiems paramos gav÷jams, o tiems, kurių veikla gali sukelti 
didžiausią riziką 
 
 



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

136 

 
Priedas Nr. 2.  Atvejo studija: 2.5 BPD priemon÷s „Žmogiškųjų išteklių 
kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrim ų ir inovacijų srityje“ vertinimas 
 
 
Įvadas 
 

Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto 2.5 priemon÷s „Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s 
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ atvejo studija yra sud÷tin÷ Lietuvos 2004-2006 
m. Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo sistemos vertinimo dalis, kurioje 
analizuojamas ir vertinamas BPD 2.5 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo sistemos 
efektyvumas. Šioje atvejo studijoje analizuojama priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo 
sistema, vertinamos jos stipriosios ir silpnosios pus÷s bei pateikiamos rekomendacijos d÷l 
priemon÷s įgyvendinimo sistemos tobulinimo. Vertinant BPD 2.5 priemon÷s planavimo ir 
įgyvendinimo sistemą išskiriamos bendros visoms priemon÷ms bei specifin÷s su 2.5 priemon÷s 
įgyvendinimu susijusios problemos pagal tinkamumo, našumo, administracinio tęstinumo ir 
efektyvumo kriterijus. 
 

1.1. Vertinimo tikslai, objektas ir metodologija 
 

Pagrindinis vertinimo tikslas – įvertinti BPD 2.5 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo 
sistemos efektyvumą, atliekant BPD 2.5 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo sistemos 
analizę, įvertinant jos stipriąsias ir silpnąsias puses, atliekant probleminių faktorių analizę bei 
įvertinant išor÷s ir vidaus veiksnius ir pateikti rekomendacijas d÷l BPD 2.5 priemon÷s 
administravimo sistemos tobulinimo. 

 
Atliekant BPD 2.5 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimą, bus 
įgyvendinamos šios užduotys: 

• Analizuojamas BPD 2.5 priemon÷s tikslų ir uždavinių suderinamumas su Lietuvos 
ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros strategija bei ES strateginiais dokumentais, šios 
priemon÷s atitikimas BPD strategijai bei pareišk÷jų poreikiams, priemon÷s sąsajos su 
kitais BPD prioritetais; 

• Analizuojamas BPD 2.5 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo sistemos funkcionavimas 
• Vertinamas BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos tinkamumas ES Struktūrinių 

fondų reikalavimams, BPD įgyvendinimui bei naudos gav÷jų poreikiams; 
• Vertinamas BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos efektyvumas, atsižvelgiant į 

ES paramos įgyvendinimo rodiklius bei įvertinant atsakomyb÷s paskirstymo tarp 
institucijų balansą bei rizikos valdymo efektyvumą; 

• Vertinamas BPD 2.5 priemon÷s planavimo, administravimo ir įgyvendinimo procedūrų 
našumas; 

• Vertinama, ar naudojamos skaidrios ir konkurencingos projektų atrankos procedūros ir 
kriterijai, užtikrinantys efektyviausią būdą BPD 2.5 priemon÷s tikslų pasiekimui ir 
atitikimas horizontaliems ES pl÷tros principams; 

• Vertinamas BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos tęstinumas šios bei sekančios 
finansin÷s perspektyvos (2007 - 2013 m.) kontekste ir pateikiamos rekomendacijos d÷l 
efektyvesn÷s BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos. 
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Atliekant BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos efektyvumo vertinimą bus analizuojami 
šie veiksniai: institucijos ir žmogiškieji ištekliai, įtraukti į BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo 
sistemą Lietuvoje; politinis, institucinis, administracinis kontekstas bei teisinis proceso 
reglamentavimas. 
 
Vertinimo objektas – BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistema – šioje ataskaitoje 
apibr÷žiama kaip institucin÷s sąrangos ir administracinių procedūrų (planavimo, valdymo, 
projektų atrankos, l÷šų išmok÷jimo, priežiūros ir vertinimo) sistema. Vertinimas turinio prasme 
apima BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos tinkamumo, efektyvumo, našumo ir 
tęstinumo kriterijų vertinimą. 

 
Atliekant BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos vertinimą naudojami kiekybinis ir 
kokybinis analiz÷s būdai, kurie apima įvairių pirminių ir antrinių šaltinių analizę bei svarbiausių 
suinteresuotų grupių (vadovaujanti institucija, tarpin÷s institucijos, įgyvendinančios institucijos, 
paramos gav÷jai) apklausą. Vertinimo rekomendacijos formuluojamos remiantis „geros 
praktikos“ pavyzdžiais tiek Lietuvos atvejo (tarp atskirų institucijų), tiek ES valstybių narių, 
kuriose ES SF administravimui pasirinktas centralizuotas modelis, patirtimi. 

 
BPD 2.5 priemon÷s atvejo studijoje remiamasi vertinimo pradžioje atliktais 23 giluminiais 
interviu su BPD priežiūros komiteto nariais ir su tarpinių institucijų, atsakingų už BPD 
priemon÷s įgyvendinimą atstovais, ES SF skyrių ved÷jais. Taip pat buvo pasiremta anketų 
rezultatais, kuomet buvo apklausti vadovaujančios institucijos, tarpinių ir įgyvendinančių 
institucijų atsakingi darbuotojai (SF valdymo skyrių ved÷jai) BPD tinkamumo ir įgyvendinimo 
sistemos našumo klausimais. Siekiant įvertinti kiek BPD įgyvendinimo sistema yra „draugiška“ 
paramos gav÷jams, buvo atlikta paramos gav÷jų apklausa, kurios rezultatai yra panaudoti šioje 
atvejo studijoje. 

 
Atliekant BPD 2.5 priemon÷s administravimo vertinimą buvo analizuojami ir antrinių 
informacijos šaltinių duomenys: 

- LR teis÷s aktai (Bendrasis programavimo dokumentas ir jo priedas, Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų, 
skirtų Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, 
administravimą, atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo“, LR Finansų ministro įsakymu 
patvirtintas Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias 
priemones, administravimo ir finansavimo taisykl÷s, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 
kvietimų teikti paraiškas dokumentacija ir kiti teis÷s aktai); 

- BPD Priežiūros komiteto pos÷džių protokolai; 
- Įvairios susijusios ataskaitos ir vertinimai (LR Finansų ministerijos Europos Komisijai 

parengta BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos audito ataskaita bei 2004 m. BPD įgyvendinimo 
ataskaita, Valstyb÷s kontrol÷s pateikta Lietuvos Respublikoje sukurtos ES struktūrinių fondų 
paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos vertinimo valstybinio audito ataskaita, nepriklausomų 
vertintojų atlikta išankstinio Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD vertinimo ataskaita bei PHARE SPP 
III projekto metu atliktų ES paramos programų vertinimų medžiaga); 

- ES struktūrinių fondų informacin÷s valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenys. 
 

BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos vertinimo eigoje buvo atliekami papildomi 
struktūrizuoti interviu su LR Finansų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Europos 
socialinio fondo agentūros atstovais, siekiant patikrinti duomenis, gautus pirmojo interviu ir 
anketin÷s apklausos metu bei siekiant atlikti gilesnę nustatytų problemų analizę. 
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2. BPD 2.5 priemon÷s tikslai ir uždaviniai bei planavimo ir įgyvendinimo 

sistema 
 

Šioje dalyje yra apžvelgiama BPD II-ojo prioriteto 2.5 priemon÷s tikslai, uždaviniai, remtinos 
sritys, už priemon÷s įgyvendinimą atsakingos institucijos, jų funkcijos ir tarpusavio ryšiai, 
institucijų administraciniai geb÷jimai bei sukurtas priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo 
mechanizmas. 
 

2.1. BPD 2.5 priemon÷s pagrindiniai tikslai ir uždaviniai bei 
remtinos sritys 

 
Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumente ir jo priede įvardinti pagrindiniai 
2.5 priemon÷s tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniu šios priemon÷s tikslu yra įvardijamas siekis 
didinti mokslininkų geb÷jimus pl÷sti mokslines žinias tarptautiniu lygmeniu ir parengti 
specialistus, atitinkančius ekonomikos poreikius.  

 
BPD ir jo priede nurodyti tokie priemon÷s uždaviniai: 

• kelti magistrantų ir doktorantų, mokslininkų ir tyr÷jų kvalifikaciją ir palaikyti jų 
kompetenciją;  

• vykdyti numatytą mokslinių tyrimų ir eksperimentinę pl÷trą (MTEP) prioritetin÷se srityse;  
• sukurti MTEP vertinimo sistemą; 
• pl÷toti ir tobulinti konkurencingą MTEP finansavimą;  
• skatinti mokslin÷s bendruomen÷s ir visuomen÷s dialogą.  
 
Siekiant įgyvendinti aukščiau pamin÷tus priemon÷s uždavinius BPD priede yra numatytos šios 
remiamos veiklos sritys:  

� magistrantūros, doktorantūros ir podiplomin÷s studijos prioritetin÷se MTEP srityse ir 
jų mobilumo užtikrinimas; 

� mokslininkų ir kitų mokslo darbuotojų, atitinkančių rinkos poreikius, ruošimas, jų 
kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas;  

� MTEP ekspertų rengimas;  
� MTEP kokyb÷s užtikrinimas mokslo ir studijų sistemoje; 
� mokslo ir studijų institucijų informacin÷s sistemos ir duomenų bazių sukūrimas, 

tobulinimas ir steb÷sena; 
� žinių ir geb÷jimų apie mokslą, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida; 
� technin÷ pagalba (pavyzdžiui, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikio tyrimai, 

studijos).  
 

2.2. Atsakingos institucijos ir jų funkcijos 
 
LR Švietimo ir mokslo ministerija (tarpin÷ institucija) bei Europos socialinio fondo agentūra 
(įgyvendinanti institucija) yra pagrindin÷s institucijos atsakingos už 2.5 priemon÷s 
įgyvendinimą, kurios buvo paskirtos LR Vyriausyb÷s 2001 m. geguž÷s 31 d. nutarimu Nr. 649 
„D÷l Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų administravimo Lietuvoje“. 
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LR Švietimo ir mokslo ministerija paskirta tarpine institucija, atsakinga už jai priskirtų 
Bendrojo programavimo dokumento priemonių (1.5, 2.4 ir 2.5) Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų ir bendrojo finansavimo l÷šų planavimą, priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą. 
 
2003 m. lapkričio 19 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1633 buvo paskirti 
ministerijos struktūriniai padaliniai, atsakingi už tarpinei institucijai nustatytų funkcijų atlikimą: 
- Europos Sąjungos paramos koordinavimo skyrius atsakingas už tarpinei institucijai priskirtų 
funkcijų, nustatytų 2005 m. balandžio 18 d. LR Vyriausyb÷s nutarime Nr. 414, atlikimą ir iš 
dalies atsakingas už priskirtų Bendrojo programavimo dokumento priemonių priežiūrą, seka 
įsipareigojimus mok÷ti, taip pat išmokų iš ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo l÷šų 
pagal priskirtas BPD priemones, dydžius, vykdymą; 
- Vidaus audito skyrius atsakingas už pažeidimų ir grąžintinų l÷šų ataskaitų rengimą ir jų 
teikimą MI ir VI; 
- Finansų apskaitos ir kontrol÷s skyrius – tvarko priemonei skirtų ES struktūrinių fondų ir 
bendrojo finansavimo l÷šų apskaitą, vykdymą. 
 
LR Vyriausyb÷s 2001 m. geguž÷s 31 d. nutarimu Nr. 649 (LR Vyriausyb÷s 2005 m. balandžio 
18 d. nutarimo Nr. 414 redakcija) „D÷l institucijų atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų l÷šų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, 
administravimą, atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo“ nustatytos šios tarpin÷s institucijos 
funkcijos: 

1. Visuomen÷s informavimas.  
2. Kvietimų teikti paraiškas organizavimas ir paraiškų vertinimas.  
3. Projektų atranka.  
4. Paramos teikimo sutarčių sudarymas.  
5. Viešųjų pirkimų kontrol÷ (pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo priežiūra).  
6. Mok÷jimai projekto vykdytojams.  
7. Projektų įgyvendinimo priežiūra.  

 
Aukščiau pamin÷tame LR Vyriausyb÷s nutarime nustatytos Įgyvendinančiųjų institucijų 
pagrindin÷s funkcijos ir atsakomyb÷, administruojant ES SF l÷šas. BPD 2.5 priemon÷s atskirų 
projektų įgyvendinimo priežiūros funkcija deleguota Paramos fondui Europos socialinio fondo 
agentūra (2003 09 11 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1116 “D÷l Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šų administravimo Lietuvoje“), kuri atsako už paraiškų surinkimą ir 
pareišk÷jų informavimą, paraiškų vertinimą, paramos sutarčių sudarymą ir jų vykdymo 
priežiūrą, projektų mok÷jimo prašymų tikrinimą ir išlaidų tinkamumo nustatymą, projektų 
patikras vietoje (pagal Europos Komisijos reglamentą Nr. 438/2000, 4 str.), pirkimo (paslaugų 
teikimo ar prekių tiekimo) sutarčių sudarymo ir vykdymo kontrolę, ES horizontaliųjų politikų 
laikymąsi.  

ESFA vykdo šias įgyvendinančiajai institucijai priskirtas funkcijas: 
1. Informavimas ir viešinimas.  
2. Kvietimų teikti paraiškas organizavimas ir paraiškų vertinimas.  
3. Projektų atranka.  
4. Paramos sutarčių pasirašymas.  
5. Pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo priežiūra (viešųjų pirkimų kontrol÷).  
6. Mok÷jimai projektui.  
7. Projektų įgyvendinimo priežiūra bei patikros.  

 



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

140 

2.3. Institucij ų tarpusavio ryšiai, komunikacija, koordinavimo 
mechanizmas 

 
Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti 
2004 08 11 d. buvo sudarytas BPD priežiūros komitetas. Šio komiteto funkcijos, numatytos 
institucijų, atsakingų už ES SF l÷šų, skirtų Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinti, 
administravimą, atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo taisykl÷se. Priežiūros komitetas sudarytas 
iš 36 atstovų: 23 iš struktūrinius fondus administruojančių institucijų, 11 iš socialinių partnerių, 
1 asmuo atstovaujantis 3 profesines sąjungas ir 1 atstovas iš Europos Komisijos. LR Švietimo ir 
mokslo ministerijos sekretorius bei Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra 
direktorius dalyvauja BPD Priežiūros komiteto veikloje ir teikia pasiūlymus d÷l BPD 
įgyvendinimo. 
 
LR Finansų ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, duoda privalomus vykdyti nurodymus, 
teikia institucijoms, administruojančioms ir naudojančioms ES struktūrinių fondų l÷šas, 
paaiškinimus, patarimus BPD įgyvendinimo ir ES struktūrinių fondų l÷šų administravimo 
klausimais. 
 
Bendru LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro bei LR Švietimo ir mokslo ministro 2003 11 
17 d. įsakymu Nr. A1-175/ISAK-1614 buvo sudarytas Europos socialinio fondo koordinacinis 
komitetas, siekiant užtikrinti BPD I prioriteto 1.5 priemon÷s bei II prioriteto priemonių 
veiksmingą įgyvendinimą ir priežiūrą bei s÷kmingą Europos socialinio fondo l÷šų planavimą, 
pagrindinių institucijų, susijusių su ES struktūrin÷s politikos žmogiškųjų išteklių pl÷trai veiklos 
koordinavimą. 

 
Taip pat, LR Švietimo ir mokslo ministro 2003 12 16 d. įsakymu Nr. ISAK-1805 sukurta ES 
struktūrin÷s paramos įsisavinimo koordinavimo Švietimo ir mokslo ministerijoje darbo grup÷, 
siekiant tinkamai pasirengti ES paramos įsisavinimui. 
 
Valstybin÷s svarbos projektų įgyvendinimo priežiūrai užtikrinti prie Švietimo ir mokslo 
ministerijos įkurta Valstybin÷s svarbos projektų valdymo grup÷. 

 
Rekomendacijoms d÷l siūlomų finansuoti projektų parengti LR Švietimo ir mokslo ministerija 
įkūr÷ BPD 2.5 priemon÷s Projektų atrankos komitetą. Šio komiteto sud÷tis patvirtinta Švietimo 
ir mokslo ministro įsakymu. Į komiteto sud÷tį įeina po tris atstovus iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos bei Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, po vieną atstovą iš Finansų 
ministerijos ir Ūkio ministerijos. Taip pat, pos÷džiuose kviečiami dalyvauti socialiniai-
ekonominiai bei regioniniai partneriai: po vieną iš Lietuvos pramoninkų konfederacijos, 
asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos darbo federacijos, Lietuvos savivaldybių 
asociacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos. 

 
Pirmųjų BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo metų patirtis rodo, kad būtina užtikrinti reguliarų 
bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp Švietimo ir mokslo ministerijos bei Europos socialinio 
fondo agentūros, kuris šiuo metu yra nepakankamas ir neefektyvus. Siekiant užtikrinti efektyvią 
komunikacijos ir bendradarbiavimo struktūrą, pirmiausiai būtina nustatyti aiškias kompetencijos 
ribas sprendžiant iškilusias problemas SF paramos įsisavinimo procese, taip pat imtis 
priemonių, kad komunikavimas tarp tarpin÷s institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos būtų 
intensyvesnis ir lankstesnis. Taip pat, būtina skatinti bendradarbiavimą tarp Socialin÷s apsaugos 
ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ūkio ministerijos, siekiant užtikrinti 
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l÷šų iš SF sinergiją ir suderintą, strategiškai orientuotą požiūrį į paramos įgyvendinimą. ESFA 
yra vienintel÷ įgyvendinančioji institucija, atskaitinga dviems institucijoms – Socialin÷s 
apsaugos ir darbo ministerijai bei Švietimo ir mokslo ministerijai. Tod÷l tai kelia ypatingą iššūkį 
ir reikalauja glaudaus bendradarbiavimo ir koordinavimo tarp šių trijų institucijų. Taip pat, 
planuojant ir įgyvendinant šią priemonę atsakingos institucijos tur÷tų labiau pasitelkti švietimo 
ir mokslo ekspertines institucijas (tokias kaip pavyzdžiui Studijų kokyb÷s vertinimo centras, 
Lietuvos mokslo taryba ir kt.). 
 
 

2.4. Administraciniai geb÷jimai 
 
2003 m. lapkričio 19 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1633 buvo paskirti 
ministerijos struktūriniai padaliniai, atsakingi už tarpinei institucijai nustatytų funkcijų atlikimą: 
Europos Sąjungos paramos koordinavimo skyrius (toliau – ESPK skyrius), Vidaus audito 
skyrius, Finansų apskaitos ir kontrol÷s skyrius. Visi šie skyriai yra savarankiški, 
departamentams nepavaldūs struktūriniai padaliniai. Europos Sąjungos paramos koordinavimo 
skyrius yra tiesiogiai ministerijos valstyb÷s sekretoriui pavaldus administracijos padalinys, o 
Finansų apskaitos ir kontrol÷s bei Vidaus audito skyriai – ministrui. Min÷tų skyrių darbuotojų 
funkcijos ir atsakomyb÷ yra aiškiai apibr÷žtos pareigybių aprašymuose. ESPK skyriuje yra 
paskirti atsakingi darbuotojai už Lietuvos 2004-2006 metų BPD dokumento 1.5, 2.4 ir 2.5 
priemones. Remiantis 2005 m. geguž÷s m÷n. duomenimis EPSK skyriuje dirba 11 darbuotojų, 
kurie tiesiogiai dalyvauja administruojant ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 1.5, 2.4 ir 
2.5 priemones, o administruojamos paramos apimtis sudaro apie 169,6 mln. eurų. Vidaus audito 
skyriuje už struktūrinius fondus atsakingas 1 darbuotojas, Finansų apskaitos ir kontrol÷s 
skyriuje – 2 darbuotojai.  

Remiantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2005 11 30 d. duomenimis pagal BPD 2.5 
priemonę buvo pateikta 161 paraiška, o už šią priemonę tiesiogiai atsakingi 2 darbuotojai 
Švietimo ir mokslo ministerijos ESPK skyriuje. Netiesiogiai šią priemonę administruojančio 
personalo skaičius – 4 (ESPK skyriaus ved÷jas, darbuotojai atsakingi už viešinimą ir 
informavimą, mok÷jimų prašymų tikrinimą bei teis÷s aktų rengimą). 

LR Vyriausyb÷ 2005 m. liepos 14 d. nuarimu Nr. 764 patvirtino didžiausią leistiną darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstyb÷s biudžeto specialiųjų 
Europos Sąjungos finansin÷s paramos programų l÷šų (Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo 
l÷šų), pareigybių skaičių valstyb÷s institucijose ir įstaigose. Švietimo ir mokslo ministerijai 
nustatytas didžiausias leistinas tokių darbuotojų skaičius – 4. 
 
Įgyvendinančioje institucijoje, Paramos fonde Europos socialinio fondo agentūra, 2005 m. 
lapkričio m÷n. dirbo 85 darbuotojai, kurių funkcijos nustatytos jų pareigybių aprašymuose bei 
vidin÷se darbo procedūrose.  
 
Nr. Padalinys Esamas darbuotojų skaičius 

(2005 m. lapkričio m÷n.) 
1.  Vadovai 4 
2. Administracija 7 
3. Projektų administravimo departamentas 34 
4. Projektų finansų valdymo 

departamentas 
22 

5. Projektų vertinimo departamentas 10 
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6. Kokyb÷s užtikrinimo ir kontrol÷s 
skyrius 

4 

7.  Finansų ir apskaitos skyrius 4 
 VISO: 85 

 
ESF projektų administravimą šiuo metu vykdo 34 darbuotojai, o administruojamos paramos 
apimtis sudaro apie 217 mln. eurų. Vienam darbuotojui tenkantis administruojamų projektų 
skaičius yra apie 14 projektų. Taigi, šiuo metu darbuotojų skaičius projektų įgyvendinimo 
priežiūrai atlikti yra pakankamas, tačiau ateityje, pasirašius dar daugiau paramos skyrimo 
sutarčių (planuojama pasirašyti apie 300 sutarčių) bus aktuali ne tik darbuotojų kvalifikacijos 
bet ir darbuotojų skaičiaus problema. 

 
ESFA su BPD 2.5 priemon÷s pateiktų paraiškų administracin÷s atitikties ir tinkamumo 
vertinimu tiesiogiai dirba 3 žmon÷s (t.y. vienam žmogui tenka apie 20 paraiškų), su paraiškų 
techniniu, finansiniu ir ekonominiu vertinimu iš viso dirba 11 žmonių (iš kurių 8 yra 
nepriklausomi vertintojai). Tačiau numatoma didinti nepriklausomų vertintojų skaičių iki 76 
žmonių. BPD 2.5 priemon÷s projektų administravimo funkcijas tiesiogiai vykdo 2 žmon÷s (t.y 
šiame etape vienam darbuotojui teko 13 paraiškų). Netiesiogiai su BPD 2.5 priemon÷s paraiškų 
vertinimu dirba 4 ESFA darbuotojai (ESFA direktoriaus pavaduotojas, ESFA vyresn. projektų 
vadybininkas, teisininkas, vyresn. projektų finansų vadybininkas). Netiesiogiai 2.5 priemon÷s 
projektų administravimo funkcijas atlieka 7 ESFA darbuotojai (ESFA direktoriaus pavaduotojas 
teisininkas, viešųjų pirkimų specialistas, projektų finansų vadovai, tikrinantys mok÷jimo 
prašymus, projektų administravimo departamento direktorius). 
 
Analizuojant esamą situaciją administracinių geb÷jimų srityje, galima daryti išvadą, jog šiuo 
metu esami administraciniai geb÷jimai yra nepakankami tam, kad būtų užtikrintas efektyvus 
BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimas. Čia susiduriama su šiomis problemomis: nepakankamu 
darbuotojų skaičiumi, nepakankama darbuotojų kvalifikacija bei darbuotojų kaita. Apklausoje 
dalyvavusių paramos gav÷jų nuomone, įgyvendinančiajai institucijai (ESFA) trūksta 
kompetencijos d÷l specifinių ES SF l÷šų panaudojimo klausimų išaiškinimo bei ekspertinių 
žinių mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, atliekant pateiktų paraiškų vertinimą. Paramos 
gav÷jai nurod÷ pagrindines problemas su kuriomis jie susidūr÷ paraiškų teikimo etape: 
kompetentingų konsultacijų iš įgyvendinančių institucijų (ESFA, CPVA) pus÷s trūkumas bei 
ESFA darbuotojų, atsakingų už projektų priežiūrą, kaita. Vykdytos apklausos ir interviu metu 
socialiniai partneriai kaip pagrindines problemas įvardijo nepakankamus administracinius 
geb÷jimus ŠMM (personalo ir kvalifikacijos trūkumas), kompetentingų išor÷s ekspertų – 
vertintojų trūkumas. D÷l ypač aukštų reikalavimų kvalifikacijai, nepakankamos kompetencijos 
ir galimų interesų konfliktų, yra sud÷tinga įdarbinti reikiamą kiekį išor÷s vertintojų. 
 
Vertinimo metu atliktos apklausos parod÷, kad institucijos administracinių geb÷jimų stiprinimui 
mato vienintelę priemonę – naujų darbuotojų samdymą, darbuotojų mokymus, o darbuotojų 
kaitos mažinimui – lankstesnių sąlygų už darbo apmok÷jimą sudarymą, nustatyti aiškesnę 
darbuotojų vertinimo, motyvacijos ir skatinimo sistemą, sudaryti geresnes darbo sąlygas, 
nustatyti aiškias atsakomyb÷s ribas bei taikyti kitas priemones, didinančias darbuotojų 
pasitenkinimą. Šios studijos išvadų ir rekomendacijų dalyje pateikiami pasiūlymai d÷l 
administracinių geb÷jimų stiprinimo ir geresnio turimų resursų panaudojimo. 
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2.5. BPD 2.5 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo procedūros 
 

Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų planavimo ir 
įgyvendinimo procedūros nustatytos Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo 
dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se, kurios buvo patvirtintos Finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu 
Nr. 1K-033 (LR Finansų ministro 2005 m. vasario Nr. 1K-041 redakcija). 
 
2004 m. lapkričio 26 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1858 buvo 
patvirtintos „Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 1.5, 2.4, 2.5 
priemonių projektų teikimo, vertinimo ir atrankos taisykl÷s“, kurios v÷liau buvo panaikintos ir 
LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-605 buvo 
patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministerijai teikiamų projektų atrankos ir tvirtinimo 
procedūrų aprašas. Šiame procedūrų vadove aprašytos šios procedūros: tarpin÷s institucijos 
gaunamos informacijos registravimas ir saugojimas, projektų atrankos komitetų ir jų 
sekretoriatų sudarymas ir veikla, tarpin÷s institucijos sprendimo d÷l paramos skyrimo 
pri÷mimas ir tvirtinimas, paramos teikimo sutarties pasirašymas, pareišk÷jų skundų d÷l 
įgyvendinančios institucijos sprendimų registravimas ir svarstymas, su šiomis procedūromis 
susijusių veiksmų aprašymas, atsakingi padaliniai ir asmenys bei šių veiksmų metu priimami ar 
surašomi dokumentai.  
 
Taip pat, LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1298 buvo 
patvirtintas projektų įgyvendinimo priežiūros procese naudojamų dokumentų rengimo ir 
tvirtinimo procedūrų aprašas.  

 
Europos socialinio fondo agentūra pareng÷ ir 2005 m. birželio 21 d. Fondo direktoriaus įsakymu 
patvirtino Žmonių išteklių pl÷tros programų paramos fondo Vidaus darbo taisykles. Taip pat, 
ESFA pareng÷ ir 2005 m. rugpjūčio 20 d. Fondo direktoriaus įsakymu Nr. 2004-34 patvirtino 
Europos socialinio fondo(ESF) projektų administravimo ir įgyvendinimo priežiūros procedūrų 
vadovą, kuriame aprašytos visos pagrindin÷s Fondui, kaip įgyvendinančiai institucijai, priskirtos 
funkcijos, kaip antai: 

1) pareišk÷jų informavimo ir konsultavimo Žmonių išteklių pl÷tros programų 
paramos fonde tvarka, 

2) informacinių seminarų/mokymų organizavimo pareišk÷jams procedūra, 
3) paraiškų registravimo tvarka, 
4) vertintojų atrankos taisykl÷s, 
5) vertintojų atrankos komisijos darbo reglamentas, 
6) preliminarių paraiškų vertinimo instrukcijos, 
7) paraiškų vertinimo vidaus tvarka, 
8) projektų įgyvendinimo priežiūros tvarka, įskaitant patikrą vietoje, projektų 
įgyvendinimo ataskaitų teikimas ir kt. 

 
Siekiant tinkamai pasirengti projektų įgyvendinimo etapui, ESFA pareng÷ ir pasitvirtino 
“Europos socialinio fondo projektų rizikos vertinimo procedūrą”, kuria remiantis atliekama 
projektų priežiūra ir vertinama projekto įgyvendinimo eiga. 
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3. BPD 2.5 priemon÷s tikslų ir uždavinių bei administravimo 
sistemos tinkamumas 

 
Šioje dalyje analizuojamas ir vertinamas BPD 2.5 priemon÷s tikslų ir uždavinių bei 
administravimo sistemos tinkamumas. Tuo tikslu yra analizuojamas priemon÷s tikslų ir 
uždavinių suderinamumas su Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros strategija, ES 
strateginiais dokumentais, sąsajos su kitomis BPD priemon÷mis, vertinamas priemon÷s 
atitikimas pareišk÷jų poreikiams bei priemon÷s administravimo institucin÷s sistemos 
tinkamumas. 
 

3.1. BPD 2.5 priemon÷s tikslų ir uždavinių suderinamumas su 
Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros strategija bei ES 
strateginiais dokumentais 

 
Analizuojant BPD ir BPD priede pateiktą 2.5 priemon÷s aprašymą, jame įvardintus šios 
priemon÷s tikslus, uždavinius, remiamas veiklos sritis, numatytus pasiekti rezultatus ir poveikį 
galima pasteb÷ti, jog programavimo dokumentuose yra numatytas gan mažas priemonių 
skaičius įvardintiems uždaviniams pasiekti, mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo bei švietimo 
sferų suplakimas į viena, o tai sąlygoja nepalankius paramos pagal šią priemonę gavimo ir 
panaudojimo aspektus. Kaip rodo SSGG analiz÷ pateikta BPD, pagrindin÷ problema yra silpnas 
mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros privačiame sektoriuje potencialas (ir per mažas 
d÷mesys jai), nepakankamas bendradarbiavimas tarp mokslininkų, atliekančių valstyb÷s 
finansuojamus tyrimus, ir privataus sektoriaus.  
 
Nagrin÷jant BPD ir jo priedą bei kitus susijusius dokumentus, galima pasteb÷ti, kad šios 
priemon÷s uždaviniai ir remtinos sritys n÷ra pakankamai aiškiai susietos su SSGG analize bei 
mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros charakteristika. BPD ir jo priedo analiz÷ rodo, kad 
tarp deklaruojamų prioritetų, jų tikslų, sąsajų su kitais strateginiais valstyb÷s pl÷tros tikslais ir 
priemon÷s aprašymo, veiklų bei numatomų rezultatų ir ypač įgyvendinimo rodiklių egzistuoja 
atotrūkis. Priemon÷s uždaviniai ir remtinos sritys orientuotos tik į kvalifikacijos k÷limą ir 
nenumatomos kitos priemon÷s žemam inovacijų lygiui Lietuvoje pakelti bei mokslinių tyrimų ir 
taikomosios pl÷tros privačiame sektoriuje potencialui stiprinti bei bendradarbiavimui tarp 
mokslo ir verslo institucijų skatinti. Tod÷l priemon÷s uždaviniuose ir remtinose veiklos srityse 
tur÷tų būti numatytas ne tik mokslininkų ir tyr÷jų kvalifikacijos k÷limas ir perkvalifikavimas, 
bet ir mokslininkų, tyr÷jų tarptautinio mobilumo skatinimas, mokslinių grupių, tyrimo centrų ar 
institucijų bendradarbiavimo skatinimas, įvairių bendradarbiavimo tinklų pl÷tra, 
bendradarbiavimo tarp mokslinių tyrimų ir verslo institucijų skatinimo priemon÷s. Taigi, galima 
daryti išvadą, kad BPD, jo priedo ir priemon÷s įgyvendinimo dokumentų pagrindinis trūkumas – 
neapibr÷žta, supaprastinta ir susiaurinta mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros samprata, 
akcentuojant tik kvalifikacijos k÷limo ir įsidarbinimo galimybes. Iš dalies tai lemia ir tas faktas, 
kad kol kas n÷ra aiškios valstyb÷s strategijos mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros srityje. 
Priemon÷s aprašyme pagrindiniu tikslu įvardintas siekis didinti mokslininkų geb÷jimus pl÷sti 
mokslines žinias tarptautiniu lygmeniu ir parengti specialistus, atitinkančius ekonomikos 
poreikius. Tačiau iš priemon÷s aprašymo ne visai aišku kaip ši priemon÷ prisid÷s prie BPD 
strategijoje bei Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijoje (iki 2015 metų) numatyto tikslo kelti 
inovacijų lygį Lietuvoje.  
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BPD priede pateiktas labai siauras priemon÷s sąsajų su kitomis BPD priemon÷mis aprašymas ir 
neaišku kaip tų priemonių derinimas bus įgyvendinamas. Iš priemon÷s pateikto aprašymo 
neaišku kaip bus laikomasi horizontaliųjų principų įgyvendinant šią priemonę (ypač darnaus 
vystymosi, regionin÷s pl÷tros, lygių galimybių principų). 

 
Kitas aspektas, parodantis neatitikimą tarp nustatytų prioritetų ir jų įgyvendinimo, yra 
numatytas finansavimas žmogiškųjų išteklių pl÷trai. 2004-2006 m. laikotarpiu žmogiškųjų 
išteklių pl÷trai iš viso numatyta skirti 749,443 mln. litų paramos arba 18 proc. visos iš ES 
gaunamos paramos, o BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimui 2004-2006 m. laikotarpiu numatyta 
skirti 120,665 mln. Lt. arba tik 2,9 proc. visos iš ES gaunamos paramos. Taigi, galima daryti 
išvadą, kad tai neatitinka Valstyb÷s ilgalaik÷s ūkio raidos strategijos, kurioje numatyta, kad 
“žiniomis grįsta ekonomika tampa prioritetiniu Lietuvos siekiu. Tačiau žinių visuomen÷ yra itin 
sud÷tingas iššūkis Lietuvai ir su juo gali nepavykti susitvarkyti, jei nebus pasiektas plačių 
visuomen÷s sluoksnių sutarimas ir stipri intelektuali politin÷ valia“ . Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos 
strategijoje išskiriami šie ilgalaikiai valstyb÷s raidos prioritetai: žinių visuomen÷, saugi 
visuomen÷ ir konkurencinga ekonomika. Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros iki 2015 metų 
ilgalaik÷je strategijoje numatytas strateginis uždavinys - pasiekti, kad per artimiausius 10-15 
metų mokslo ir technologijų pl÷trai būtų teikiama išskirtin÷ reikšm÷ pl÷tojant šalies ekonomiką, 
kad šalies visuomen÷ gautų kuo didesnę naudą iš mokslinių tyrimų ir inovacin÷s veiklos ir kad 
riboti tos srities ištekliai būtų panaudoti optimaliai.  

 
Remiantis SF administruojančių institucijų darbuotojų apklausos rezultatais, 59 proc. 
respondentų laikosi nuomon÷s, kad reikia padidinti BPD 2.5 priemonei numatytus finansinius 
išteklius kitų BPD priemonių sąskaita. Taip pat, jei būtų didinamas finansavimas 2.5 priemonei 
analogiškai reik÷tų didinti finansavimą ir pagal 1.5 priemonę, atsižvelgiant į esamą švietimo ir 
mokslo įstaigų infrastruktūros būklę. 
 
Atliktos apklausos ir interviu metu daugelis respondentų (paramos gav÷jai, socialiniai 
partneriai) kaip vieną iš pagrindinių priemon÷s įgyvendinimo problemų nurod÷ tai, kad 
stokojama suderinamumo ir koordinacijos tarp struktūrinių fondų, nacionalinių programų bei ES 
programų švietimo ir mokslo srityje. Reikia pasteb÷ti, kad dedamos pastangos šiuos trūkumus 
ištaisyti. 2005 04 28 d. BPD priežiūros komiteto pos÷dyje priimtas sprendimas papildyti 2.5 
priemon÷s specifinius projektų atrankos kriterijus ir skirti papildomus balus Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijoms, dalyvaujančioms Europos Bendrijos šeštosios bendrosios mokslo tyrimų, 
technologijų pl÷tros ir demonstravimo veiklos programoje ir teikiančioms ESF projektus, kurie 
tematiškai susieti ir papildo min÷tų institucijų galimybes dalyvauti šioje programoje. Kriterijus 
taip pat susietas ir su kitomis ES mokslo programomis (pavyzdžiui, Europos Bendrijos 
bendrosios mokslo tyrimų, technologijų pl÷tros ir demonstravimo veiklos programos atskirų 
paprogramių, susijusių su žmonių išteklių kokyb÷s gerinimu).  
 
Vienas iš svarbiausių ES strateginių dokumentų – Lisabonos strategija, kurioje numatyti 
pagrindiniai ES prioritetai, t.y. žinių visuomen÷s kūrimas, mokslinių tyrimų sektoriaus pl÷tra bei 
verslo aplinkos gerinimas. Tiesioginiu Lisabonos strategijos atspindžiu Lietuvos BPD galima 
laikyti 2.5 priemonę. Tod÷l reikia skirti ypatingą d÷mesį tinkamo priemon÷s įgyvendinimo 
mechanizmo sukūrimui, kuris atitiktų Lietuvos vidinius poreikius ir galimybes. 
 
 
 
 



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

146 

Išvada 
 
Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumente ir jo priede numatytų BPD 2.5 
priemon÷s tikslų ir uždavinių suderinamumas su Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros 
strategija bei ES strateginiais dokumentais n÷ra pakankamai užtikrintas. Taip yra d÷l to, kad 
BPD, jo priede ir priemon÷s įgyvendinimo dokumentuose yra numatytas gan mažas priemonių 
skaičius įvardintiems tikslams pasiekti, mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo bei švietimo sferų 
suplakimas į viena, pateikiama neapibr÷žta mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros 
samprata, akcentuojant tik kvalifikacijos k÷limo ir įsidarbinimo galimybes, n÷ra aiškiai išskirtos 
mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo ir švietimo sritys. BPD numatyti priemon÷s uždaviniai yra 
pernelyg susiaurinti, o BPD priede pateiktas labai siauras priemon÷s sąsajų su kitomis BPD 
priemon÷mis aprašymas, iš kurio neaišku kaip tų priemonių derinimas bus įgyvendinamas, 
sąlygoja nepalankius paramos pagal šią priemonę gavimo ir panaudojimo aspektus. Tod÷l, 
sekančiame ES paramos programavimo periode būtina tobulinti priemon÷s planavimą, 
užtikrinant priemon÷s suderinamumą su Lietuvos bei ES strateginiais dokumentais bei numatant 
tinkamą priemon÷s įgyvendinimo mechanizmą. Rekomenduotina numatyti daugiau žmogiškųjų 
išteklių pl÷tros priemonių siekiant sustiprinti mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros 
privačiame sektoriuje potencialą bei paskatinti mokslo ir verslo institucijų bendradarbiavimą. 
Tačiau, pirmiausiai tur÷tų būti nustatyta aiški valstyb÷s strategija ir prioritetai mokslinių tyrimų 
ir eksperimentin÷s pl÷tros srityje, kuriais remiantis būtų planuojamas priemon÷s įgyvendinimas. 
 
 

3.2. BPD 2.5 priemon÷s veiklos sričių atitikimas pareišk÷jų 
poreikiams 

 
Vienas iš pagrindinių BPD 2.5 priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo trūkumų, kuris pastebimas 
analizuojant apklausos ir interviu rezultatus, yra nepakankamas socialinių-ekonominių partnerių 
įtraukimas į priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo procesą. Siekiant efektyvaus SF paramos 
panaudojimo yra ypač svarbu jau nuo pat paramos įgyvendinimo planavimo proceso pradžios 
įtraukti kuo platesnį socialinių ekonominių partnerių ratą. Anketin÷s apklausos metu socialiniai- 
ekonominiai partneriai (mokslo institucijos) nurod÷, jog jie jaučiasi izoliuoti ir atskirti nuo 
atviros diskusijos apie mokslo prioritetus apskritai ir ypač, kas liečia šių prioritetų r÷mimą SF 
l÷šomis. Mokslo bendruomen÷ laikosi nuomon÷s, kad BPD buvo rengiamas nepakankamai 
skaidriai.  
 
Kadangi 2.5 priemon÷s pagrindinis uždavinys yra didinti mokslininkų geb÷jimus pl÷sti 
mokslines žinias tarptautiniu lygmeniu ir parengti specialistus, atitinkančius ekonomikos 
poreikius bei atsižvelgiant į šios srities problematiką, tur÷tų būti numatyta daugiau priemon÷s 
veiklos sričių ( pavyzdžiui, mokslinių grupių, tyrimo centrų ar institucijų (mokslo ir tyrimo) 
bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir pl÷tra). Taip pat yra susiaurintas ir tikslinių grupių sąrašas 
pagal aukštojo mokslo pakopas (projektuose gali dalyvauti tik II ir III pakopos studentai). 
Tur÷tų būti sudarytos sąlygos ir I studijų pakopos studentams atlikti mokomąsias praktikas 
įmon÷se, ypač atsižvelgiant į jaunų tyr÷jų stygių. Iš viso paramai pagal šią priemonę gauti buvo 
pateikta 161 paraiška, iš kurių atrinkta finansavimui – 27. 2004 m. universitetai pateik÷ 37 
paraiškas (atrinkta 18), universitetų mokslo institutai – 9 (atrinkta 3), valstyb÷s mokslo institutai 
– 7 (atrinkta 5), ŠMM ekspertin÷s institucijos – 4 (atrinkta 1), asociacijos ir viešosios įstaigos po 
2 (neatrinkta n÷ viena) ir kolegijos – 1 (neatrinkta).  
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2005 m. universitetai pateik÷ 64 paraiškas (iš jų 63 valstybiniai, 1 privatus), kolegijos - 4 (iš jų 1 
valstybin÷, 3 privačios), universitetų mokslo institutai - 7, valstyb÷s mokslo institutai - 6, 
valstyb÷s mokslo įstaigos - 2, viešosios įstaigos - 5, asociacijos - 4, ekspertin÷s institucijos - 5, 
uždaroji akcin÷ bendrov÷ - 1, privati mokslinių tyrimų institucija - 1 paraišką. 
 
Socialinių-ekonominių partnerių nuomone, pagal 2.5 priemon÷s uždavinius ir priemon÷s 
aprašymą mažai d÷mesio skiriama studijų proceso optimizavimui, neskiriama d÷mesio 
fundamentaliesiems humanitariniams bei socialiniams mokslams. Taip pat, BPD 2.5 priemon÷ 
tur÷tų būti skirta žmogiškųjų išteklių pl÷trai ne tik mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, bet ir 
visoje aukštojo mokslo sistemoje. 
 
Anketin÷s apklausos metu pareišk÷jai nurod÷, kad 2.5 priemon÷ jiems yra mažiausiai 
suprantama iš visų Švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamų BPD priemonių. Daugelis 
problemų jau buvo užprogramuotos kvietimų teikti paraiškas dokumentacijoje, pvz. 
nepakankamai detaliai aiškinamos kai kurios BPD 1.5 ir BPD 2.5 priemonių projektų sąsajų 
detal÷s papildomumo aspektu; informacijos apie ESF ir ERPF projektų suderinamumą 
trūkumas, nepakankamai aiškiai suformuluoti vertinimo kriterijai, kai kurios gairių pareišk÷jams 
nuostatos nebuvo įvardintos pakankamai aiškiai (pvz. veiklų, tikslinių grupių aprašymas). Šie 
trūkumai tur÷jo įtakos ir paraiškų kokybei. Tod÷l, ateityje reik÷tų įvertinti ir alternatyvias 
paramos teikimo formas kaip pvz. parama ne tik institucijoms, bet ir atskiriems 
mokslininkams/tyr÷jams, kurie kuria tam tikrus produktus; tarpininkavimo paslaugų tarp mokslo 
ir verslo institucijų kūrimui, kad būtų užtikrintas pakankamas projektų srautas ir konkurencija 
tarp projektų. Naujajame ESF reglamente daug d÷mesio skiriama jauniems mokslininkams ir jų 
skatinimui, tod÷l reik÷tų numatyti priemones jaunų mokslininkų skatinimui ir Lietuvoje (tuo 
labiau atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje jauni mokslininkai pagal amžiaus grupes iki 35 m. 
sudaro tik apie 4%). Siekiant paskatinti mokslo institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimą, 
d÷mesys tur÷tų būti skiriamas sąlygų studentams atlikti praktikas įmon÷se sudarymui, nes kol 
kas n÷ra užtikrintas praktinis mokymas (pvz. Danijoje šios priemon÷s taikymas dav÷ gerus 
rezultatus). Pagal šią priemonę tur÷tų būti numatytas ir inovatyvių veiklų r÷mimas, kuris būtų 
finansuojamas ESF l÷šomis, o ne ERPF l÷šomis, kaip yra dabar. Taip pat, daugiau d÷mesio 
tur÷tų būti skiriama ir horizontaliųjų geb÷jimų stiprinimui švietimo ir mokslo institucijose 
(pagal pirmuosius kvietimus ši veiklos sritis neįgyvendinta) bei mokslininkų kvalifikacijos 
k÷limui tarptautiniame lygmenyje (pavyzdžiui, tarptautiniai mainai pagal paramos schemas).  
 
Analizuojant BPD 2.5 priemon÷s gaires pareišk÷jams pastebima daug netikslumų (neatitikimų) 
lyginant su BPD priede pateiktu priemon÷s aprašymu. 2004 m. kvietimo teikti paraiškas pagal 
2.5 priemonę gair÷se pareišk÷jams nurodyti bendrieji projektų atrankos kriterijai neatitinka BPD 
priede nustatytų bendrųjų projektų atrankos kriterijų. Taip pat gair÷se pareišk÷jams nenurodyti 
bendrieji prioritetiniai projektų atrankos kriterijai, kurie yra įvardinti BPD priede ir taikomi 
visoms priemon÷ms. Šiose gair÷se nurodyti projektų atrankos kriterijai neįvardinti kaip 
specifiniai ir neatitinka BPD 2.5 priemon÷s aprašyme pateiktų specifinių projektų atrankos 
kriterijų (tik 2 iš pateiktų vertinimo kriterijų atitinka BPD priede numatytus šios priemon÷s 
specifinius projektų atrankos kriterijus). Reikia pažym÷ti, kad aukščiau pamin÷ti neatitikimai 
buvo ištaisyti 2005 m. kvietimų teikti paraiškas dokumentacijoje ir gair÷se pareišk÷jams 
pateikta informacija (priemon÷s tikslai, uždaviniai, remiamos veiklos sritys, tikslin÷s grup÷s, 
vertinimo kriterijai) atitiko BPD ir BPD priedą. 

 
Atkreiptinas d÷mesys ir į viešumo užtikrinimo svarbą, įgyvendinant 2.5 priemonę, nes tai turi 
įtakos pareišk÷jų aktyvumui ir paraiškų kokybei. Kaip rodo priemon÷s įgyvendinimo eiga ir 
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apklausos rezultatai, pateiktų projektų kokyb÷ ir projektų įvairov÷ pagal 2.5 priemonę buvo 
nepakankama. Tokią situaciją iš dalies sąlygojo ir tai, kad projektų rengimo etape pareišk÷jai 
susidūr÷ su reikalingos informacijos ir konsultacijų trūkumu (nepakankamai aiški ir sud÷tinga 
kvietimų teikti paraiškas dokumentacija, kompetentingų konsultacijų iš atsakingų institucijų 
trūkumas, reikalavimų projektams keitimas jau paskelbus kvietimus teikti paraiškas ir pan.). 
Tod÷l, ateityje tarpin÷ ir įgyvendinančioji institucijos tur÷tų skirti didesnį d÷mesį užtikrinant 
priemon÷s įgyvendinimo viešumą (parengti projektų rengimo ir įgyvendinimo gerosios 
praktikos pavyzdžius, iš anksto pateikti informaciją pareišk÷jams d÷l reikalavimų projektams ir 
pareišk÷jams, organizuoti daugiau renginių, skirtų pareišk÷jų konsultavimui, pateikti daugiau 
informacijos pareišk÷jams internetin÷se svetain÷se ir pan.).   
 
 
 

Išvada 
 
Remiantis BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo eiga, galima daryti išvadą, kad nebuvo tinkamai 
pasirengta priemon÷s įgyvendinimui. Pagrindinis trūkumas buvo tas, kad jau nuo pat paramos 
pagal BPD 2.5 priemonę įgyvendinimo planavimo pradžios nebuvo įtrauktas pakankamas 
socialinių ekonominių partnerių ratas į priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo procesą. Pagal 
BPD 2.5 priemonę numatytų remiamų veiklos sričių sąrašas yra pernelyg siauras ir nevisiškai 
atitinka potencialių pareišk÷jų poreikius. Tai patvirtino ir tyrimo metu atliktos anketin÷s 
apklausos, interviu rezultatai bei palyginus mažas pareišk÷jų aktyvumas kvietimų teikti 
paraiškas pradžioje (2004 m.). Siekiant išvengti šių trūkumų ateityje, rekomenduotina įtraukti į 
priemon÷s planavimo procesą kuo platesnį socialinių-ekonominių partnerių ratą tam, kad būtų 
atsižvelgta į potencialių pareišk÷jų poreikius. Taip pat, planuojant priemon÷s įgyvendinimą, 
tur÷tų būti užtikrintas kokybiškas įgyvendinimui reikalingų dokumentų parengimas bei daugiau 
d÷mesio skiriama efektyviam pareišk÷jų informavimui ir konsultavimui. Atsižvelgiant į šios 
priemon÷s specifiką, daugiau d÷mesio tur÷tų būti skiriama pareišk÷jų konsultavimui dar prieš 
paskelbiant kvietimus teikti paraiškas, siekiant užtikrinti kokybišką paraiškų parengimą bei 
pakankamą projektų srautą. Reikia pažym÷ti, kad šioje srityje pastebimi teigiami pokyčiai - 
Švietimo ir mokslo ministerija jau turi sukūrusi pareišk÷jų informavimo ir konsultavimo tinklą, 
paraiškų rengimo metu ESFA organizavo „atvirų durų“ dienas pareišk÷jams. Šias priemones 
galima laikyti kaip gerosios praktikos pavyzdžius. 
 

3.3. BPD 2.5 priemon÷s sąsajos su kitais BPD prioritetais 
 
Akivaizdu, kad Europos socialinio fondo (ESF) finansuojamos BPD 2.5 priemon÷s tikslai ir 
uždaviniai s÷kmingiau gali būti pasiekti koordinuojant Europos regionin÷s pl÷tros fondo (ERPF) 
ir ESF paramą. BPD 2.5 priemon÷ pirmiausiai yra susijusi su I prioriteto 5 priemone “Darbo 
rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros 
pl÷tra“, III prioriteto 1 priemone „Tiesiogin÷ parama verslui“ ir 2 priemone “Verslo aplinkos 
gerinimas“. 
 
BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo eiga rodo, jog būtina didinti koordinavimą tarp priemonių, 
susijusių su verslo pl÷tros skatinimu (BPD 3.1 ir 3.2 priemon÷s). Šis procesas tur÷tų būti 
užtikrintas nuo pat programavimo proceso pradžios, o ne tik projektų atrankos metu. 
Analizuojant priemon÷s įgyvendinimą, galima pasteb÷ti, jog pareišk÷jams trūko informacijos 
apie ESF ir ERPF projektų suderinamumą. Siekiant ištaisyti šį trūkumą, 2005 m. kvietime, 
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gair÷se pareišk÷jams numatyta, kad „prioritetas būtų teikiamas ir Europos socialinio fondo 
projektams, kurie papildomi Europos regionin÷s pl÷tros fondo projektais (projektų grup÷s) 
(pavyzdžiui, pagal 2 remiamos veiklos sritį „mokslininkų ir kitų tyr÷jų, atitinkančių rinkos 
poreikius, ruošimas, jų kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas“ arba atskirais atvejais, 
kai tenkinami tokių tikslinių grupių, kaip III studijų pakopos studentų, mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų, poreikiai tuose projektuose, kurie su BPD 1.5 priemon÷s projektais numato tikslinių 
grupių specialųjį mokymą, t. y. darbą su moksline–laboratorine įranga)“. 
 
Siekiant efektyvaus paramos panaudojimo, reik÷tų vengti priemonių veiklų dubliavimo. 
Pavyzdžiui, BPD 2.4 ir 2.5 priemonių remiamos veiklos dubliuojasi švietimo ir mokslo srityje 
(kokyb÷s užtikrinimo, inovatyvių mokymosi metodų ir formų kūrimo ir diegimo veiklų sritys). 
Tod÷l būtina aiškiai išskirti pagal šias priemones remiamas veiklas, kad nebūtų dubliuojama 
parama mokslo ir švietimo srityje. 
 
Šios priemon÷s įgyvendinimo sunkumus l÷m÷ ir tai, kad Lietuvoje stokojama bendradarbiavimo 
patirties tarp mokslo ir gamybinio sektoriaus atstovų bei mokslinių tyrimų pritaikymo versle 
praktikos ir žinių. Tai įrodo mažas privataus sektoriaus aktyvumas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje, nepakankamos verslo investicijos į mokslą. Priemon÷s įgyvendinimo sistema buvo 
sukurta remiantis kitų šalių patirtimi, tačiau būtina atsižvelgti į Lietuvos poreikius ir galimybes. 
Priemon÷s įgyvendinimą apsunkina ir tas faktas, kad Lietuvoje n÷ra aiškios mokslo pl÷tros 
strategijos. Tačiau siekiant ištaisyti šią pad÷tį jau yra parengtas Lietuvos aukštojo mokslo 
sistemos pl÷tros 2006-2010 metų plano projektas, kuris šiuo metu yra viešai svarstomas. 

 
Viena iš kliūčių priemonių nuoseklumui užtikrinti – nepakankama atsakingų institucijų 
tarpusavio komunikacija, koordinacija. Tod÷l yra būtina didinti koordinavimą tarp priemonių 
(ypač su verslo pl÷tra) jau projektų rengimo etape, o ne tik projektų atrankos metu. Gair÷se 
pareišk÷jams tur÷tų būti aiškiai nurodytos sąsajos tarp skirtingų priemonių ir iš anksto 
suteikiama informacija pareišk÷jams apie pageidaujamą kryptį, įgyvendinant šią priemonę. 
 

Išvada 
 
BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo eiga rodo, kad SF paramos programavimo etape nebuvo 
aiškiai įvardintos ir numatytos BPD 2.5 priemon÷s sąsajos su kitomis BPD priemon÷mis, o ypač 
su BPD III-ojo prioriteto 1 ir 2 priemon÷mis, taip pat pasteb÷tas šios priemon÷s persidengimas 
su 2.4 priemone. Tod÷l ateityje, siekiant efektyvaus ES paramos panaudojimo, jau paramos 
programavimo etape būtina aiškiai įvardinti šios priemon÷s sąsajas su kitomis BPD 
priemon÷mis (ypač verslo skatinimo priemon÷mis) ir numatyti tinkamą priemon÷s 
įgyvendinimo mechanizmą. Taip pat, į šį procesą reik÷tų įtraukti ir socialinius ekonominius 
partnerius bei ekspertines šios srities institucijas. Planuojant priemonių įgyvendinimą būtina 
užtikrinti efektyvų atsakingų institucijų bendradarbiavimą ir komunikaciją (bendrų darbo grupių 
sukūrimas, keitimosi informacija ir dokumentų derinimo reglamentavimas ir pan.) bei iš anksto 
informuoti pareišk÷jus apie numatytas priemon÷s įgyvendinimo kryptis. 
 

3.4. Institucin ÷s sistemos vertinimas Lietuvos kontekste 
 
Už bendrųjų administravimo ir priežiūros taisyklių bei procedūrų nustatymą ir jų įgyvendinimo 
priežiūrą bei programos (BPD) įgyvendinimo priežiūrą atsakinga vadovaujančioji institucija, o 
už BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo priežiūrą atsakinga LR Švietimo ir mokslo ministerija 
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(tarpin÷ institucija). Atskirų projektų įgyvendinimo priežiūros funkcija deleguota Paramos 
fondui Europos socialinio fondo agentūra (įgyvendinančioji institucija). Taigi, Lietuvoje sukurta 
pakankamai gerai funkcionuojanti BPD įgyvendinimo sistema su apibr÷žtomis ES SF valdymo 
užduotimis. Tačiau atsižvelgiant į BPD 2.5 priemon÷s specifiką bei į pirmųjų priemon÷s 
įgyvendinimo metų patirtį, reik÷tų tobulinti šios priemon÷s įgyvendinimo institucinę sistemą: 
aiškiai reglamentuoti funkcijų pasiskirstymą tarp institucijų priemon÷s įgyvendinimo srityje. 
Šiuo metu n÷ra visiškai aišku, kada ir kokiu pagrindu tarpin÷ institucija turi teisę deleguoti 
funkcijas įgyvendinančiai institucijai, kada ne (pvz., rengiant Gaires, teikiant įvairias ataskaitas 
tarpinei bei vadovaujančiai institucijoms ir panašiai). LR Finansų ministerijos patvirtintose 
taisykl÷se tai n÷ra aiškiai nustatyta. Procedūros, aiškiai apibr÷žiančios kiekvienos institucijos 
funkcijas, tur÷tų būti derinamos tarp šių institucijų, o jas suderinus – procedūrų turi būti 
laikomasi. Taip pat tur÷tų būti sukurtas tinkamas ir efektyvus tarpinstitucinis koordinavimo 
mechanizmas, kuris pad÷tų užtikrinti efektyvų priemon÷s įgyvendinimą.  

 
BPD įgyvendinimo procesas supaprast÷tų ir vyktų žymiai sparčiau jei projektų atrankos ir 
įgyvendinimo funkcijos būtų pavestos išimtinai tik įgyvendinančiųjų institucijų kompetencijai, o 
tarpin÷s institucijos būtų atsakingos tik už BPD priemonių įgyvendinimo planavimą bei 
priežiūrą. Tai leistų užtikrinti greitesnį sprendimų pri÷mimą ir spartesnį priemon÷s 
įgyvendinimą. 
 

Išvada 
 
Atsižvelgiant į BPD 2.5 priemon÷s specifiką bei į pirmųjų priemon÷s įgyvendinimo metų patirtį, 
reik÷tų tobulinti šios priemon÷s įgyvendinimo institucinę sistemą: aiškiai reglamentuoti funkcijų 
pasiskirstymą tarp institucijų priemon÷s įgyvendinimo srityje. Šiuo metu n÷ra visiškai aišku, 
kada ir kokiu pagrindu tarpin÷ institucija turi teisę deleguoti funkcijas įgyvendinančiai 
institucijai, kada ne. LR Finansų ministerijos patvirtintose taisykl÷se tai n÷ra aiškiai nustatyta. 
Procedūros, aiškiai apibr÷žiančios kiekvienos institucijos funkcijas, tur÷tų būti derinamos tarp 
šių institucijų, o jas suderinus – procedūrų turi būti laikomasi. 
 

3.5. Institucin ÷s sistemos tinkamumas BPD įgyvendinimui 
 

Vertinimo metu atliktos apklausos metu respondentai įvardijo tokias problemas kaip ilgas 
dokumentų derinimo su vadovaujančiąja institucija procesas; nepakankamas veiksmų 
planavimas ir jų derinimas tarp institucijų, pernelyg ilgai trunkantis projektų vertinimas; 
operatyvumo iš įgyvendinančiųjų institucijų, atliekant dokumentų patikrą, trūkumas; 
informacijos ir kompetentingų konsultacijų iš atsakingų institucijų stoka. Taip pat, respondentai 
nurod÷ kaip vieną iš pagrindinių problemų tai, kad institucijos, planuodamos kvietimus teikti 
paraiškas, neatsižvelg÷ į akademinį metų kalendorių ir kvietimai teikti paraiškas buvo paskelbti 
liepos-rugpjūčio m÷nesiais, kuomet mokslo ir studijų institucijose šiuo laikotarpiu yra didelis 
apkrovimas, be to, prasideda atostogų laikotarpis. 
 
Priemon÷s planavimo etape pirmiausiai yra susiduriama su bendradarbiavimo tarp atsakingų 
institucijų trūkumu. Planuojant priemon÷s įgyvendinimą tur÷tų būti užtikrintas 
bendradarbiavimas strateginiame lygmenyje ypač tarp Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijų, 
taip pat, Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ir 
Žem÷s ūkio, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijų. Apklausoje dalyvavusių respondentų 
nuomone komunikavimas vyksta nepakankamai efektyviai, dažnai įvairūs klausimai aiškinami 
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remiantis asmenine patirtimi ar nuomone. Analizuojant BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimą, 
pastebimas santykių tarp tarpin÷s institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos ger÷jimas. 
Vyksta komunikacija ir informacijos apsikeitimas d÷l priemon÷s įgyvendinimo, pvz. institucijų 
bendradarbiavimas sprendžiant paramos įsisavinimo problemą (N+2 taisykl÷s taikymas), prie 
LR Švietimo ir mokslo ministerijos įkurta Valstybin÷s svarbos projektų valdymo grup÷, kuri 
nagrin÷ja problemas, susijusias su valstybin÷s svarbos projektų įgyvendinimu (bendradarbiauja 
tarpin÷ ir įgyvendinanti institucijos). Tačiau kol kas n÷ra reguliaraus bendradarbiavimo ir 
koordinavimo tarp aukščiau pamin÷tų tarpinių institucijų.  
 
Reikia pažym÷ti, kad funkcijų pasiskirstymas tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos ne 
visiškai aiškiai apibr÷žtas. Administravimo ir finansavimo taisykl÷s nepakankamai tiksliai 
apibr÷žia tarpinių institucijų kontrol÷s mastą. Taisykl÷se tur÷tų būti aiškiai nustatyta, kokio 
pobūdžio trūkumus ar netikslumus tarpin÷ institucija gali nustatyti tikrindama vertinimo 
ataskaitas: ar tik d÷l formos, informacijos apimties ir išsamumo, ar taip pat ir d÷l vertinimo 
turinio ir rezultatų pagrįstumo. Jei tarpin÷ institucija kvestionuoja vertinimo ataskaitą d÷l 
vertinimo rezultatų, projekto konkretaus įvertinimo balais, tokiu atveju praktikoje ji dubliuoja 
įgyvendinančioms institucijoms deleguotą paraiškų vertinimo funkciją, kadangi norint pagrįstai 
kvestionuoti projekto naudos ir kokyb÷s įvertinimą reikia detalios paraiškos analiz÷s / 
pervertinimo. Taip pat vertinimo metu buvo identifikuotos ir tokios problemos kaip: ilgas 
dokumentų derinimo procesas, įgyvendinančioji institucija ne visada gauna kompetentingus 
atsakymus iš tarpin÷s institucijos į iškilusius klausimus, nepakankamas įgyvendinančiosios 
institucijos autonomiškumas vykdant jai priskirtas funkcijas. Tod÷l būtų tikslinga projektų 
atrankos ir įgyvendinimo funkcijas pavesti išimtinai įgyvendinančiųjų institucijų kompetencijai, 
o tarpin÷s institucijos būtų atsakingos tik už BPD priemonių įgyvendinimo planavimą ir 
priežiūrą. 

 
Šiuo metu veikianti projektų įgyvendinimo priežiūros sistema n÷ra efektyvi. Duomenų 
suvedimas į SFMIS užima daug laiko, nes reikalaujama suvesti labai detalius duomenis apie 
kiekvieną projektą, ir kaip rodo praktika institucijos negali pasiremti SFMIS duomenimis, 
vykdant priemon÷s įgyvendinimo priežiūrą. Taip pat n÷ra efektyvaus bendradarbiavimo ir 
komunikacijos mechanizmo tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos priemon÷s 
įgyvendinimo priežiūros srityje (n÷ra nustatyta įgyvendinančiosios institucijos atsiskaitymo 
tarpinei institucijai tvarka).  
 
Kita problema – skirtingas įgyvendinančių institucijų teisinis statusas, kuris sąlygoja pavestų 
funkcijų įgyvendinimo efektyvumą bei įdarbinimo ir apmok÷jimo už darbą sąlygas. Tod÷l 
būtina suvienodinti įgyvendinančių institucijų statusą, nes tai pad÷tų spręsti darbuotojų kaitos 
problemą, su kuria susiduria ir ESFA. 

Išvada 
 
Analizuojant BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimą, pirmiausiai, pastebimas bendradarbiavimo ir 
koordinavimo tarp tarpinių institucijų strateginiame lygmenyje trūkumas (ypač Švietimo ir 
mokslo bei Ūkio ministerijų) bei nepakankamas įgyvendinančios institucijos (Europos 
socialinio fondo agentūros) autonomiškumo laipsnis. Siekiant spręsti efektyvaus 
bendradarbiavimo ir komunikacijos tarp tarpin÷s institucijos ir įgyvendinančios institucijos 
klausimą, reik÷tų nustatyti komunikavimo ir pasikeitimo informacija procedūras, bei 
įgyvendinančios institucijos atsiskaitymo tarpinei institucijai tvarką. Taip pat, siekiant 
efektyvaus paramos įsisavinimo, būtina spręsti įgyvendinančių institucijų teisinio statuso 
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suvienodinimo klausimą, kuris įtakoja joms pavestų funkcijų įgyvendinimo efektyvumą bei 
įdarbinimo ir apmok÷jimo už darbą sąlygas. 
 

3.6. Institucin ÷s sistemos atitikimas naudos gav÷jų poreikiams 
 
Remiantis ESF paramos pagal BPD 2.5 priemonę įgyvendinimo pirmaisiais rezultatais, galima 
daryti išvadą, jog šios priemon÷s įgyvendinimo institucin÷ sistema iš dalies atitinka naudos 
gav÷jų poreikius. Apklausoje dalyvavę pareišk÷jai nurod÷, kad pasigedo informacijos ir 
konsultacijų iš atsakingų institucijų apie galimybę gauti paramą iš SF; jų nuomone regionuose 
trūksta informacijos apie reikalavimus projektams paramai iš ES SF gauti. Tai yra bendro 
pobūdžio problema, kuri būdinga praktiškai visoms BPD priemon÷ms.  
 
Siekiant užtikrinti efektyvų BPD įgyvendinimą, būtina sustiprinti partneryst÷s principo taikymą 
tiek programavimo, tiek ir įgyvendinimo etape. Apklausos metu socialiniai partneriai nurod÷, 
kad mokslo ir studijų institucijos mažai dalyvauja strateginių dokumentų rengimo procese d÷l 
informacijos ir žinių trūkumo, partneryst÷s tradicijų nebuvimo ir kitų objektyvių priežasčių. 
Partnerių dalyvavimas projektų atrankos etape dažnai yra formalus, o kai kuriose BPD 
priemon÷se partneriai į Projektų atrankos komitetų sud÷tį n÷ra net įtraukti. Į BPD 2.5 priemon÷s 
Projektų atrankos komitetą įtraukti socialiniai ekonominiai partneriai, kurie neturi balso teis÷s ir 
pastebimas ne itin aktyvus jų dalyvavimas.  
 
Kaip pagrindinę problemą paramos gav÷jai įvardijo institucijų (Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Europos socialinio fondo agentūros) nepakankamus administracinius geb÷jimus, personalo 
trūkumą bei kaitą ESFA. Daugelis paramos gav÷jų nurod÷, jog jiems labiausiai trūksta 
kvalifikuotų konsultacijų, mokomųjų seminarų projektų rengimo ir administravimo klausimais. 
Taip pat, darbuotojų, prižiūrinčių projektus, kaita yra įvardinta kaip viena iš problemų, su kuria 
susiduria paramos gav÷jai. Apklausoje dalyvavę paramos gav÷jai kaip problemą nurod÷ - 
metodin÷s pagalbos ir įvairių dokumentų, reikalingų projekto rengimui bei administravimui, 
v÷lavimą (gair÷s pareišk÷jams, viešųjų pirkimų metodika, metodologiniai dokumentai d÷l 
paraiškos pildymo ir projekto administravimo). Daugelis respondentų nurod÷ būtinybę 
supaprastinti procedūras ir greitinti sprendimų pri÷mimą tiek projektų pateikimo, tiek ir jų 
įgyvendinimo etape. Šios, paramos gav÷jų identifikuotos problemos, leidžia teigti, kad yra 
būtina tobulinti priemon÷s įgyvendinimo sistemą, kuri būtų labiau „draugiška“ jų atžvilgiu. 

 
2004 metais Švietimo ir mokslo ministerija kartu su ESFA organizavo bendro pobūdžio 
informacinius seminarus potencialiems paramos gav÷jams regionuose apie struktūrinių fondų 
paramą švietimui ir mokslui. Seminarų metu ŠMM ir ESFA atstovai skait÷ pranešimus apie 
Europos socialinio fondo teikiamas galimybes, paraiškų pildymą, biudžetų sudarymą, vertinimo 
procedūras ir pan. Kaip gerąją praktiką reikia pamin÷ti ESFA iniciatyvą organizuoti atvirų durų 
dienas, kurių metu potencialūs pareišk÷jai konsultavosi su ESFA darbuotojais bei Švietimo ir 
mokslo ministerijos atstovais su paraiškų rengimu susijusiais klausimais. Taip pat, interesantai 
buvo nuolat informuojami bei konsultuojami telefonu, elektroniniu paštu.  
 
Siekiant užtikrinti kokybiškų projektų pateikimą bei atsižvelgiant į priemon÷s specifiką, ateityje 
būtina daugiau d÷mesio skirti teminiams potencialiems pareišk÷jams: daugiau informacijos, 
viešinimo, viešų diskusijų, seminarų ir pan. (pvz. ypač aktualios aukštojo mokslo studijų, 
mokslinių tyrimų institucijų ir verslo įmonių, asociacijų tikslin÷s auditorijos). Viena iš 
rekomendacijų būtų, atsižvelgiant į priemon÷s specifiką, sukurti kompetentingą pareišk÷jų 
konsultavimo centrą, kurio paskirtis būtų organizuoti mokymus potencialiems pareišk÷jams, 
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teikti jiems konsultacijas bei metodinę pagalbą projektų rengimo, administravimo klausimais, o 
taip pat ir su priemon÷s specifika susijusiais klausimais. 
 

Išvada 
 

Remiantis BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo pirmųjų metų patirtimi bei paramos gav÷jų 
apklausos rezultatais, galima daryti išvadą, jog šios priemon÷s įgyvendinimo institucin÷ sistema 
iš dalies atitinka naudos gav÷jų poreikius. Pagrindin÷s problemos, su kuriomis susiduria 
paramos gav÷jai, yra sud÷tingos projektų įgyvendinimo procedūros, ilgai trunkantis sprendimų 
pri÷mimas, darbuotojų kaita įgyvendinančioje institucijoje, informacijos bei kompetentingų 
konsultacijų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais stoka. Tod÷l, ateityje būtina kiek 
įmanoma supaprastinti projektų įgyvendinimo procedūras, aiškiai atskirti tarpin÷s ir 
įgyvendinančios institucijos funkcijas ir atsakomybę priemon÷s įgyvendinimo ir priežiūros 
srityje, sukurti darbuotojų motyvacijos sistemą, suvienodinti įgyvendinančių institucijų teisinį 
statusą. Atsižvelgiant į BPD 2.5 priemon÷s specifiką, ir siekiant užtikrinti paraiškų kokybę bei 
pakankamą konkurenciją tarp projektų, rekomenduotina sukurti kompetentingą pareišk÷jų 
konsultavimo centrą. Taip pat, siekiant užtikrinti efektyvų BPD įgyvendinimą būtina sustiprinti 
partneryst÷s principo taikymą tiek programavimo, tiek ir įgyvendinimo etape ir įtraukti kuo 
platesnį socialinių-ekonominių partnerių ratą į priemon÷s planavimo ir įgyvendinimo procesą. 
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4. BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos efektyvumas 

 
Šioje dalyje vertinamas priemon÷s administravimo sistemos efektyvumas, atsižvelgiant į 
priemon÷s įgyvendinimo rodiklius, atsakomyb÷s pasiskirstymo tarp institucijų balansą bei 
rizikos valdymą. 
 

4.1. ES paramos įgyvendinimo rodikliai 
 
Remiantis LR Finansų ministerijos 2005 m. lapkričio 30 d. BPD priemonių įgyvendinimo 
būkl÷s duomenimis pasirašyta paramos sutarčių pagal II prioritetą – 34 % visos 2004-2006 m. 
numatytos skirti ES paramos šiam prioritetui, o pagal 2.5 priemonę - 35 % visos 2004-2006 m. 
numatytos skirti ES paramos šiai priemonei. 
 
BPD 2.5 priemonei 2004-2006 m. numatytos l÷šos sudaro apie 120,665 mln. Lt. 2004 m. buvo 
paskelbti 2 kvietimai teikti paraiškas ir buvo gautos 62 paraiškos (prašomos paramos suma – 
81,99 mln. Lt.). Pagal šiuos kvietimus buvo atrinkti 27 projektai (iš jų 7 valstybin÷s svarbos) 
40,987 mln. Lt. paramos sumai (bendra projektų vert÷ 42,917 mln. Lt.). LR Finansų ministerijos 
2005 11 30 d. duomenimis pagal 2.5 priemonę iš viso pasirašytos 26 paramos sutartys 40,642 
mln. Lt. Sumai. 
 
Aukščiau pateikti skaičiai rodo, kad BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimas v÷luoja ir atsiranda 
rizika įsisavinti priemonei skirtas l÷šas. Šią situaciją įtakojo daugelis veiksnių: v÷luota parengti 
kvietimų teikti paraiškas dokumentaciją (ilgas derinimo procesas ir d÷l to sutrump÷jęs paraiškų 
rengimo ir vertinimo laikas), proceso metu besikeičiančios vadovaujančiosios ir tarpin÷s 
institucijos nuostatos tam tikrais įgyvendinimo klausimais (BPD priemonių administravimo 
taisykl÷s, nuostatos d÷l biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio ir pan.) nepakankami 
institucijų administraciniai geb÷jimai, pernelyg ilgai užtrukęs paraiškų vertinimo ir atrankos 
procesas, nepakankama paraiškų kokyb÷, tarpinstitucinio koordinavimo trūkumas, 
nepakankamas kvalifikuotų vertintojų skaičius, patirties nebuvimas, nepakankami paramos 
gav÷jų geb÷jimai projektų rengimo, valdymo srityse, nedidelis pareišk÷jų aktyvumas ir mažas 
projektų srautas. Svarbių nuostatų keitimas projektų įgyvendinimo metu neigiamai įtakoja 
projektų įgyvendinimo eigą ir turi įtakos nesavalaikiam l÷šų įsisavinimui, kadangi reikalingi 
paramos teikimo sutarčių pakeitimai, o jų derinimas ilgai užtrunka. 
 

4.2. Atsakomyb÷s paskirstymo tarp skirtingų institucij ų balansas 
 
Siekiant užtikrinti efektyvų BPD įgyvendinimą, būtina aiškiai paskirstyti atsakomybę tarp 
tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų ir vengti funkcijų dubliavimo. BPD įgyvendinimas 
supaprast÷tų ir vyktų žymiai sparčiau jei projektų atrankos ir įgyvendinimo funkcijos būtų 
pavestos išimtinai įgyvendinančiųjų institucijų kompetencijai, o tarpin÷s institucijos būtų 
atsakingos tik už BPD priemonių planavimą ir priežiūrą. Šiuo metu n÷ra aiškiai reglamentuotas 
funkcijų pasiskirstymas tarp įgyvendinančių institucijų ir LR Viešųjų pirkimų tarnybos, tod÷l 
dažnai dubliuojamos funkcijos viešųjų pirkimų srityje, kuomet viešuosius pirkimus prižiūri ir 
įgyvendinančioji institucija ir LR Viešųjų pirkimų tarnyba. Taip pat pastebimas ir mok÷jimo 
prašymų tikrinimo funkcijos dubliavimas tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijų, kuomet 
visus su mok÷jimo prašymu pateiktus dokumentus tikrina ir tarpin÷ ir įgyvendinančioji 
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institucijos. Taigi, pastebimas tarpin÷s institucijos nepasitik÷jimas įgyvendinančiąja institucija ir 
d÷l to neišvengiamas funkcijų dubliavimas įgyvendinimo srityje. 
 
SF valdymo sistema turi sudaryti sąlygas operatyviai ir lanksčiai reaguoti į priemon÷s ir 
projektų administravimą. Tod÷l, pirmiausiai atsakomyb÷ turi atitikti suteiktas galias 
įgyvendinančių institucijų lygmenyje. Yra būtina nustatyti aiškias kompetencijos ribas 
sprendžiant iškilusias problemas SF paramos įsisavinimo procese. 
 

4.3. Rizikos valdymas 
 
Tam, kad būtų galima efektyviai valdyti riziką reikalingas pakankamas institucijų lankstumas ir 
sudarytos galimyb÷s greitai reaguoti į atsiradusią riziką. Šiuo metu daugiapakop÷ SF valdymo 
sistema neleidžia greitai reaguoti į susidariusią situaciją ir priimti sprendimus. Efektyviam 
rizikos valdymui yra būtinas greitas sprendimų pri÷mimas ir įgyvendinančiųjų institucijų 
pakankamas autonomiškumo laipsnis santykiuose su tarpine institucija. Taip pat būtina 
užtikrinti efektyvų koordinavimo mechanizmą tarp valdančiosios, tarpin÷s ir įgyvendinančiosios 
institucijų. 
 
Projektų įgyvendinimo priežiūros lygmenyje ESFA pareng÷ ir patvirtino ESF finansuojamų 
projektų rizikos vertinimo procedūros tvarką. Tai sudaro prielaidas efektyviam rizikos 
valdymui, nes atsiradus rimtoms problemoms ir rizikai projektų įgyvendinimo metu yra 
informuojama tarpin÷ institucija. Taip pat tarpin÷je institucijoje planuojama paskirti darbuotoją, 
kuris būtų atsakingas už rizikos valdymą. 
 
Tačiau reikia pažym÷ti, kad efektyvaus rizikos valdymo problema yra aktuali visoms BPD 
priemon÷ms ir tod÷l yra reikalinga nustatyti bendras rizikos valdymo procedūras ir tvarką, kuria 
vadovautųsi tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos. Taip pat reik÷tų sustiprinti Finansų 
ministerijos, kaip vadovaujančiosios institucijos, pozicijas tarpinių institucijų atžvilgiu tam, kad 
būtų pagreitintas sprendimų pri÷mimas ir užtikrintas efektyvesnis SF paramos panaudojimas. 
 

Išvada 
 
Remiantis BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo rodiklių, atsakomyb÷s už priemon÷s įgyvendinimą 
paskirstymo tarp institucijų bei rizikos valdymo analize, galima teigti, jog šiuo metu 
egzistuojanti BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistema n÷ra pakankamai efektyvi. Tam įtakos 
turi nepakankami institucijų administraciniai geb÷jimai, SF įgyvendinimo patirties institucijose 
nebuvimas, tarpinstitucinio koordinavimo ir bendradarbiavimo trūkumas, įgyvendinimo 
funkcijų tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos dubliavimas, nepakankamas 
įgyvendinančiosios institucijos autonomiškumo laipsnis santykiuose su tarpine institucija, 
nepakankamas institucijų (tarpin÷s ir įgyvendinančiosios) pasirengimas priemon÷s 
įgyvendinimui. Siekiant užtikrinti priemon÷s administravimo sistemos efektyvumą, būtina 
peržiūr÷ti ir patikslinti funkcijų ir atsakomyb÷s paskirstymą tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios 
institucijų priemon÷s įgyvendinimo srityje. Taip pat reik÷tų nustatyti tarpinstitucinio 
koordinavimo ir bendradarbiavimo tvarką bei reglamentuoti rizikos valdymo procedūras, didinti 
institucijų administracinius geb÷jimus. 
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5. BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos našumas 

 
LR Švietimo ir mokslo ministerija yra atsakinga už ESF paramos pagal BPD 2.5 priemonę 
planavimą ir šios priemon÷s įgyvendinimo priežiūrą, o už atskirų projektų įgyvendinimo 
priežiūrą – Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra. Šiame skyriuje analizuojamas ir 
vertinamas priemon÷s administravimo sistemos našumas. Tuo tikslu yra analizuojamos projektų 
atrankos ir vertinimo, projektų įgyvendinimo priežiūros, projektų išlaidų apmok÷jimo ir 
projektų poveikio vertinimo procedūros. 
 

5.1. Projektų teikimas, atranka ir vertinimas 
 
Kvietimus teikti paraiškas ESFA skelbia tada, kai Švietimo ir mokslo ministerija, suderinusi su 
vadovaujančiąja institucija, patvirtina ir paskelbia, vadovaudamasi LR įstatymų ir kitų teis÷s 
aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymu, kvietimo teikti paraiškas dokumentacija ir 
informuoja apie tai ESFA. Paraiškas pagal BPD 2.5 priemonę vertina ESFA, pasitelkdama 
nepriklausomus išor÷s vertintojus. Įvertinusi paraiškas, ESFA parengia paraiškų vertinimo 
ataskaitą ir teikia ją Švietimo ir mokslo ministerijai. ESFA atsako už paraiškų vertinimo ir 
paraiškų vertinimo ataskaitų kokybę. ESFA, suderinusi su tarpine institucija, patvirtina paraiškų 
vertinimo ir vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo tarpinei institucijai vidaus tvarką. 
 
Bendrieji projektų atrankos kriterijai ir specifiniai projektų atrankos kriterijai yra nustatyti BPD 
priede, kuriuos patvirtino BPD Priežiūros komitetas. Gair÷se pareišk÷jams BPD priede 
išvardinti kriterijai yra detalizuojami ir tikslinami. Išanalizavus BPD 2.5 priemon÷s gair÷se 
pareišk÷jams numatytus projektų bendruosius bei specifinius atrankos kriterijus galima daryti 
išvadą, kad iš esm÷s numatyti projektų atrankos kriterijai užtikrina tikslingą SF l÷šų 
panaudojimą BPD rodikliams pasiekti. Šioje priemon÷je numatytas nemažas skaičius specifinių 
projektų atrankos kriterijų, kurie atspindi priemon÷s uždavinius ir remiamas veiklos sritis. Taip 
pat gair÷se pareišk÷jams yra pateiktas detalizuotas specifinių kriterijų aprašymas. Reikia 
pažym÷ti, kad BPD priede numatytas bendrasis projektų atrankos kriterijus – prioritetas 
teikiamas projektams prisidedantiems prie regioninių skirtumų mažinimo – tačiau šis kriterijus 
n÷ra taikomas šios priemon÷s projektų vertinimo metu d÷l priemon÷s specifikos. Tod÷l projektų 
vertinimo metu yra vertinamas projektų rezultatų papildomas socialinis-ekonominis poveikis. 
 
ESFA agentūra atlieka paraiškų administracin÷s atitikties vertinimą ir tinkamumo skirti paramą 
vertinimą. Projekto kokyb÷s ir naudos vertinimui yra samdomi nepriklausomi ekspertai, kadangi 
reikalingos specifin÷s žinios. Atliekant projektų naudos ir kokyb÷s vertinimą problema yra ta, 
kad naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijai yra nepakankamai aiškūs ir skirtingai interpretuojami 
atskirų vertintojų. Tarpin÷ institucija siekia, kad būtų palikta šiokia tokia laisv÷ nepriklausomam 
vertintojui, tod÷l n÷ra detalaus šių kriterijų taikymo išaiškinimo. Tačiau tai n÷ra gera praktika, 
kadangi v÷liau derinant nepriklausomų vertintojų išvadas užsitęsia pats vertinimo procesas. 
 
Rekomendacijoms d÷l siūlomų finansuoti projektų parengti, tarpin÷ institucija sudaro Projektų 
atrankos komitetus. BPD 2.5 priemon÷s projektų atrankos komiteto sud÷tis buvo patvirtinta 
Švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Į komiteto sud÷tį įeina po tris atstovus iš Švietimo ir 
mokslo ministerijos, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, po vieną iš Finansų ministerijos, 
Ūkio ministerijos. Kiekviename pos÷dyje kviečiami dalyvauti socialiniai-ekonominiai 
partneriai, kurie neturi balso teis÷s: po vieną iš Lietuvos pramoninkų konfederacijos, asociacijos 
“Žini ų ekonomikos forumas”, Lietuvos darbo federacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, 
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Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos. Sprendimą d÷l paramos skyrimo priima Švietimo ir 
mokslo ministerija, vadovaudamasi ESFA parengtomis paraiškų vertinimo ataskaitomis ir 
projektų atrankos komiteto rekomendacijomis. 
 
Planuojant priemon÷s įgyvendinimą iškyla nemažai problemų, tokių kaip ilgas dokumentų 
(kvietimų dokumentacijos, paramos sutarčių) derinimo procesas tame tarpe su Vadovaujančiąja 
institucija, dažnai nustatomas neadekvatus paraiškų vertinimo terminas (kadangi BPD 1.5  
priemon÷ papildo 2.4, 2.5, būtina, kad ESF kvietimai teikti paraiškas prasid÷tų anksčiau už 
ERPF, siekiant, kad ESFA ir CPVA agentūros savalaikiai pasikeistų informacija). Tod÷l reik÷tų 
gerinti pasiruošimą vertinimo procesui: rengiant dokumentaciją tarpin÷ institucija tur÷tų daugiau 
bendradarbiauti su įgyvendinančiąja institucija, atsisakyti kai kurių formalių reikalavimų, kurie 
apsunkina ir prailgina vertinimo procesą, o konkrečios naudos vertinant paraiškas neduoda, 
reik÷tų tobulinti Gairių rengimo ir derinimo procesą, aiškiai paskirstant funkcijas tarp tarpin÷s 
institucijos ir ESFA. 
 
2004 m. kvietimuose teikti paraiškas buvo taikomos šios paramos skyrimo procedūros: 
tiesioginio finansavimo procedūra ir ribotos trukm÷s paramos teikimo procedūra. Tiesioginio 
finansavimo procedūra buvo taikoma valstybin÷s svarbos projektams. Valstybin÷s svarbos 
užduotys patvirtintos LR Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. ISAK-
1187 ‘D÷l 2004 metų valstybin÷s svarbos švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų 
projektų užduočių patvirtinimo. Ribotos trukm÷s paramos teikimo procedūra buvo pasirinkta d÷l 
to, kad buvo matoma didel÷ konkurencija tarp panašių ir galimų tarpusavyje palyginti projektų. 
Pagrindin÷ problema taikant tiesioginio finansavimo procedūrą buvo skaidrumo bei 
nepakankamo viešumo užtikrinimas. Valstyb÷s strategijos mokslo srityje bei aiškių kriterijų, 
kuriais remiantis nustatomas valstybin÷s svarbos projektas, nebuvimas kelia daug abejonių d÷l 
šios procedūros skaidrumo.  
  
Taikant ribotos trukm÷s paramos skyrimo procedūrą pagrindin÷ problema buvo ta, kad 
pareišk÷jai tur÷jo labai mažai laiko parengti kokybiškas paraiškas, nes paraiškų rengimo 
terminai per abu kvietimus buvo nustatyti labai trumpi (apie 2 m÷n.) ir vasaros metu, kada 
švietimo įstaigų darbuotojai atostogauja. D÷l to nebuvo galimyb÷s daugiau d÷mesio skirti 
pareišk÷jų konsultavimui. 
 
Esant dideliam paraiškų kiekiui, nustatytam trumpam vertinimo terminui, neaiškioms 
formuluot÷ms ir reikalavimams Gair÷se pareišk÷jams, neaiškiems ir nevienodai 
interpretuojamiems vertinimo kriterijams, išlieka rizika, kad paraiškos n÷ra įvertinamos 
kvalifikuotai ir kokybiškai. Tod÷l, ateityje reik÷tų supaprastinti paraiškų vertinimo procedūrą, 
apjungiant paraiškų vertinimo etapus (tinkamumo bei kokyb÷s ir naudos vertinimus), parengti 
instrukcijas vertintojams, kiek įmanoma supaprastinti paraiškų formas ir reikalavimus, nustatyti 
aiškesnius reikalavimus Gair÷se, stiprinti įgyvendinančios agentūros bei vertintojų geb÷jimus. 
Taip pat, atsižvelgiant į BPD 2.5 priemon÷s specifiką, paraiškų vertinimo metu naudoti interviu 
bei vertinimo mažose grup÷se metodus, kurie leistų užtikrinti kokybišką paraiškų įvertinimą. 
Siekiant užtikrinti teisingą ir efektyvų projektų atrankos ir vertinimo etapą, reik÷tų daugiau 
d÷mesio skirti Projektų atrankos komiteto narių informavimui ir supažindinimui su vertinimo 
procedūra bei vertinimo ataskaitomis. 
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5.2. Projektų įgyvendinimo priežiūra 
 
Europos socialinio fondo agentūra yra atsakinga už BPD 2.5 priemon÷s projektų įgyvendinimo 
priežiūrą. Pagal Valdymo ir kontrol÷s reglamento, Administravimo ir finansavimo taisyklių 
nustatytus kontrol÷s ir audito reikalavimus ESFA atlieka projektų, d÷l kurių yra sudarytos 
paramos sutartys, priežiūrą jų įgyvendinimo laikotarpiu, tikrina projektus jų įgyvendinimo 
vietose, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, informuoja tarpinę instituciją 
apie tikrinimo rezultatus. 
 
Įgyvendinančiosios institucijos darbuotojams, vykdant projektų įgyvendinimo priežiūrą, 
sunkumų sudaro tai, kad šiuo metu projektų priežiūra n÷ra aiškiai reglamentuota. Dar tik 
planuojama parengti projektų priežiūros gaires. Kita vertus, projektų įgyvendinimas dar tik 
prasid÷jo ir kol kas yra sunku daryti konkrečias išvadas šioje srityje. Kitose ES šalyse egzistuoja 
projektų priežiūros sistemos, tod÷l Lietuvoje reik÷tų šią sritį tobulinti. Kaip viena iš problemų 
su kuria susiduria projektus administruojantys darbuotojai yra SFMIS netobulumas. Nors 
SFMIS (struktūrinių fondų monitorinio informacin÷ sistema) jau įdiegta, tačiau iškyla nemažai 
problemų dirbant su šia sistema ir akivaizdu, kad ji tur÷tų būti tobulinama. Viena iš problemų 
yra ta, kad ne visi darbuotojai yra apmokyti kaip šia sistema naudotis. Taip pat iškyla duomenų 
suderinamumo klausimas (SFMIS n÷ra pritaikytas darbui priskiriant išlaidas ekonominei 
klasifikacijai), reikalaujama labai detalios informacijos apie kiekvieną projektą, o tai užima 
nemažai laiko tokius duomenis suvesti. Taip pat, taikant šią sistemą n÷ra atsižvelgiama į ESF 
projektų specifiką ir visiems projektams yra taikomos vienodos duomenų pateikimo formos. 

Analizuojant ESF finansuojamų projektų įgyvendinimą pastebimas projektų veiklų v÷lavimas 
d÷l įvairių priežasčių. Pagrindin÷ priežastis yra sud÷tingos ir ilgai trunkančios viešųjų pirkimų 
procedūros bei ilgas jų derinimas. Tai apsunkina ir tai, kad šiuo metu n÷ra aiškiai atskirtos LR 
Viešųjų pirkimų tarnybos ir įgyvendinančiųjų institucijų funkcijos šioje srityje. Atsakingų 
institucijų nuomone, tur÷tų būti priimtas poįstatyminis aktas, reglamentuojantis viešųjų pirkimų 
priežiūrą. 
 
Taip pat daugelis pareišk÷jų projektuose neįvertinimo avanso gavimo, projekto viešųjų pirkimų 
plano ir dokumentacijos parengimo bei derinimo, viešųjų pirkimų organizavimo procedūrų laiko 
atžvilgiu. Projektų vykdytojai, planuodami projektus, nenumat÷ arba neįvertino daugelio 
praktinių aspektų, dažnai projekto veiklos neatitinka realios situacijos ir būtini keitimai projekte, 
kurių suderinimas reikalauja didelių laiko sąnaudų. 
 
Apibendrinant aukščiau išvardintas problemas, galima teigti, jog yra būtina supaprastinti 
projektų įgyvendinimo priežiūros procedūras tam, kad būtų užtikrintas efektyvus paramos l÷šų 
įsisavinimas. Taip pat, nustatant projektų įgyvendinimo reikalavimus yra būtina laikytis 
proporcingumo principo tam, kad būtų sumažinti paramos įsisavinimo kaštai. 
 

5.3. Projektų išlaidų apmok÷jimas 
 
Projektai, kuriems įgyvendinti tarpin÷ institucija nusprend÷ skirti paramą, yra finansuojami iš 
valstyb÷s biudžeto specialiųjų ES struktūrinių fondų paramos ir bendrojo finansavimo l÷šų 
programų, skirtų BPD priemonių įgyvendinimui finansuoti ir projekto vykdytojo nuosavų l÷šų. 
Paramos l÷šas projekto vykdytojui iš valstyb÷s biudžeto specialiųjų ES struktūrinių fondų 
paramos ir bendrojo finansavimo programų perveda Finansų ministerijos Valstyb÷s iždo 
departamentas. Už mok÷jimo prašymų tikrinimą, visų išlaidas pateisinančių ir išlaidų 
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apmok÷jimą įrodančių dokumentų tikrinimą bei tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga 
įgyvendinančioji institucija. 
  
Kadangi projektų įgyvendinimas dar tik prasid÷jo yra sunku vertinti projektų išlaidų 
apmok÷jimo procedūrų našumą. Vadovaujantis paramos skyrimo sutartimis projekto 
vykdytojams buvo išmok÷ti tik avansai. Nežiūrint į tai, kad projektų įgyvendinimas dar tik 
prasid÷jo, tačiau jau iškyla nemažai problemų. ESFA susiduria su problematišku ekonomin÷s 
klasifikacijos kodų praktiniu naudojimu paramai administruoti. Buvo siūloma visoms projektus 
įgyvendinančioms institucijoms nustatyti vienodą išlaidų klasifikavimo procedūrą, kuri būtų 
informatyvi ir pakankama tiek vadovaujančiajai ir kontroliuojančiosioms institucijoms, tiek ir 
Europos Komisijai, tačiau į šį siūlymą nebuvo atsižvelgta. 

 
Kita labai svarbi problema, trukdanti s÷kmingai įgyvendinti projektus, yra ES struktūrinių fondų 
administravimą reglamentuojančių teis÷s aktų nesuderinamumas su biudžeto sandarą ir 
biudžetinių įstaigų apskaitą reglamentuojančiais teis÷s aktais. Pavyzdžiui, iki šiol yra 
neišspręstas ilgalaikio turto įsigijimo ir kompensavimo iš paramos l÷šų klausimas. Kol kas n÷ra 
aišku, ar galimas ilgalaikio turto įsigijimas (ypatingai biudžetin÷ms įstaigoms, kurios neturi 
papildomų nuosavų l÷šų turto įsigijimui), jeigu įsigyjamo ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo 
(amortizacijos) laikotarpis sutampa su projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir turto įsigijimas yra 
pigesnis nei turto nuoma ir ar šiuo atveju būtų galimyb÷ projekto vykdytojui su pirmu tarpiniu 
mok÷jimo prašymu kompensuoti ilgalaikio turto įsigijimą, ar galima kompensuoti tik 
palaipsniui faktiškai nud÷v÷tą (amortizuotą) ilgalaikio turto dalį. Jeigu ilgalaikio turto 
nusid÷v÷jimo laikotarpis nesutampa (yra ilgesnis) su projekto įgyvendinimo laikotarpiu, likusią 
nenud÷v÷to turto dalį projekto vykdytojas turi padengti iš nuosavų l÷šų. N÷ra aišku, kaip 
biudžetin÷s įstaigos tur÷tų padengti likusią nenud÷v÷tą turto dalį, ir kaip tai tur÷tų atsispind÷ti 
apskaitoje. Ši problema yra ypač opi BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimui, kadangi daugelis 
paramos gav÷jų yra aukštojo mokslo studijų ir tyrimų institucijos.  

 
Taip pat yra problematiškas netinkamo finansuoti iš paramos PVM nustatymas ir finansavimas. 
Daugelis projekto vykdytojų PVM požiūriu vykdo mišrią veiklą, tod÷l yra sud÷tinga nustatyti 
tinkamą finansuoti iš paramos PVM ir netinkamą finansuoti iš paramos PVM. Tokiais atvejais 
institucijai lengviausia PVM priskirti prie netinkamo finansuoti iš paramos PVM ir prašyti tokį 
PVM finansuoti iš tarpinių institucijų asignavimams priskirtos specialiosios PVM programos. 
Tačiau n÷ra aišku, kaip įsitikinti, kad projekto vykdytojas neturi jokios galimyb÷s iš savo l÷šų 
dengti netinkamą finansuoti iš paramos PVM, kaip numatyta Taisyklių 13 priedo 9 punkte bei 
kokius dokumentus projektų vykdytojai tur÷tų pateikti, kad tai būtų pakankamas įrodymas, jog 
projekto vykdytojas neturi jokios galimyb÷s iš savo l÷šų dengti netinkamą finansuoti iš paramos 
PVM. ESFA susiduria ir su teis÷s aktų, reglamentuojančių paramos administravimą ir apskaitą, 
bei jų išaiškinimų v÷lavimu ir tai stabdo paramos įsisavinimo procesą. 
 
Atsižvelgiant į šiuo metu nustatytas mok÷jimo prašymų tikrinimo procedūras, akivaizdu, kad 
būtina užtikrinti šio proceso efektyvumą (supaprastinti išlaidų apmok÷jimo procedūras ir kiek 
įmanoma mažinti tikrinimo apimtį bei vengti šios funkcijos dubliavimo tarp tarpin÷s ir 
įgyvendinančiosios institucijų). Daugelis paramos gav÷jų nurod÷, kad mok÷jimo prašymų 
tikrinimas trunka labai ilgai ir tai atsiliepia projekto įgyvendinimui. Taip pat didelis d÷mesys 
tur÷tų būti skiriamas trūkumams, susijusiems su ES teis÷s aktų ir Lietuvos teis÷s aktų 
suderinamumu, pašalinti. 
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5.4. Projektų steb÷sena ir vertinimas 
 
BPD priede 2.5 priemon÷s aprašyme nustatyti priemon÷s rezultatų, pasekmių ir poveikio 
rodikliai (iki 2004 09 15d.). Reikia pasteb÷ti, kad 2.5 priemon÷s rezultatų, pasekmių ir poveikio 
rodikliai, numatyti BPD priede, buvo pakeisti nuo 2004 09 15 d., atsižvelgiant į Europos 
Komisijos pastabas. Kai kurių rodiklių buvo visai atsisakyta, t.y. sumažintas rezultatų, pasekmių 
ir poveikio rodiklių skaičius. Taip pat buvo sumažinti ir tam tikri rodikliai, pvz. pasiekimo 
rodiklis „akreditavimui pateiktų antrosios pakopos studijų/mokymo programų skaičius“ 
sumažintas nuo 25 iki 15. 
 

                           
Pasiekimo rodikliai           iki 2004 09 15 d.    po 2004 09 15d. 
Apmokytų aukščiausios kvalifikacijos specialistų (studentų, 
mokslininkų ir kitų mokslo darbuotojų) (pagal lytį) skaičius 

3000 3000 (iš jų 50% 
moterys) 

Akreditacijai pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) 
studijų/mokymo programų  skaičius 

25 15 

Universitetų ir verslo įmonių bendrų projektų mokslo ir 
technologijų srityje skaičius (praktiškai rengiama įmon÷se) 

15  

 
Pasekmių rodikliai 
Paramos gav÷jų, įgijusių aukščiausio lygio kvalifikaciją, skaičius 
(iki 49 metų) 

1000  

Akredituotų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų/mokymo 
programų skaičius 

5 5 

Atlikt ų bandomųjų projektų, įvairių studijų, „ateities įžvalgų” 
tyrimų d÷l kvalifikacijų poreikio MTEP prioritetin÷se srityse 
skaičius 

7  

Įsidarbinimo lygis praktinių mokymų programas baigusių tarpe  20% 

 
Poveikio rodikliai 
Sustipr÷jusi partneryst÷ tarp mokslo ir studijų sektoriaus ir verslo 
įmonių 

+ - 

Pager÷jęs aukščiausios kvalifikacijos specialistų (studentų, 
mokslininkų asistentų ir kitų tyr÷jų) amžiaus vidurkis 

+ - 

Pager÷jusi antrosios studijų pakopos (magistrantūros) kokyb÷ + - 

Vieneriais metais sumaž÷jęs aukščiausios kvalifikacijos specialistų 
amžiaus vidurkis 

- + 

 
Planuojami fizinių įgyvendinimo rodiklių duomenys gaunami iš paraiškų formų. Rodiklius, 
kuriuos ketina pasiekti įgyvendindami projektą, pareišk÷jai įvardina paraiškos formoje ir nurodo 
planuojamas jų apimtis kiekybine išraiška. Faktiniai fizinių įgyvendinimo rodiklių duomenys 
bus gaunami iš ataskaitų ir mok÷jimų prašymų. 

 
Kadangi projektai pagal šią priemonę nebuvo prad÷ti įgyvendinti 2004 m., tod÷l negalima 
pateikti BPD priemon÷s įgyvendinimo eigos kokybinio įvertinimo ir palyginti su BPD priede 
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nustatytais BPD priemon÷s tikslais. Taip pat BPD 2.5 priemon÷s specifika sąlygoja tai, kad 
fiziniai rodikliai bus pasiekti tik baigiant įgyvendinti projektus. 
 
Renkant informaciją apie planuojamus fizinius įgyvendinimo rodiklius institucijos susidūr÷ su 
problema, kadangi pareišk÷jai dažnai netinkamai interpretavo kai kuriuos rodiklius (pasiekimo 
rodikliai buvo maišomi su pasekmių rodikliais). ESFA atliko pirmąją informacijos apie fizinius 
įgyvendinimo rodiklius analizę ir nustat÷, kad projektų paraiškose nurodyti projektų rezultatai ir 
pasekm÷s bei jų įgyvendinimo rodikliai tik iš dalies atitinka BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo 
rodiklius. Prognozuojama, jog gali kilti sunkumų tiksliai apskaičiuojant BPD 2.5 priemon÷s 
kiekybinių tikslų pasiekiamumą. Sud÷tinga užtikrinti, kad BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo 
rodikliai projektų vykdytojų tarpe būtų apibūdinami vienodai, t.y. vienodai suvokiamas rodiklio 
apibr÷žimas, duomenų rinkimo bei skaičiavimo būdas, egzistuoja rezultatų interpretavimo 
galimyb÷. Taip pat išlieka rizika ir ateityje, kad esant didel÷ms projektų veiklų apimtims arba 
tikslinių grupių skaičiui, projektų vykdytojai pateiks neobjektyvius duomenis d÷l nepatyrimo 
įgyvendinant ESF projektus. 
 

Išvada 
 

Analizuojant projektų atrankos ir vertinimo, projektų įgyvendinimo priežiūros, projektų išlaidų 
apmok÷jimo ir projektų poveikio vertinimo procedūrų našumą galima išskirti bendras visoms 
BPD priemon÷ms ir specifines su 2.5 priemon÷s įgyvendinimu susijusias problemas. 
 
Vertinimo metu identifikuotos šios bendros visoms BPD priemon÷ms įgyvendinimo 
problemos: 

• Nepakankamas atsakingų institucijų pasiruošimas priemon÷s įgyvendinimui 
• Teis÷s aktų keitimas projektų įgyvendinimo metu 
• Ilgai trunkantis dokumentų derinimas ir projektų vertinimo procesas 
• Sud÷tinga ir neefektyvi projektų vertinimo procedūra 
• Bendradarbiavimo ir koordinavimo tarp tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijų 

trūkumas 
• Nepakankami institucijų administraciniai geb÷jimai 
• Sud÷tingos ir ilgai trunkančios viešųjų pirkimų procedūros, ilgas pirkimų 

dokumentacijos derinimas 
• Ilgai trunkantis paramos sutarčių keitimas 
• Neužtikrintas ES struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančių teis÷s aktų 

suderinamumas su biudžeto sandarą ir biudžetinių įstaigų apskaitą reglamentuojančiais 
teis÷s aktais 

• Ilgai trunkantis mok÷jimo prašymų tikrinimas, šios funkcijos dubliavimas tarp tarpin÷s ir 
įgyvendinančiosios institucijų 

• Netobula SF monitoringo informacin÷ sistema 
• Nereglamentuotas projektų poveikio vertinimas 

 
Specifin÷s, su BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimu susijusios, problemos: 

• Paramos skyrimo, pagal tiesioginę paramos skyrimo procedūrą, skaidrumo trūkumas 
• Nepakankamai aiškūs ir vienodai interpretuojami projektų naudos ir kokyb÷s vertinimo 

kriterijai 
• Kvalifikuotų vertintojų trūkumas 
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• Nereglamentuotas projektų priežiūros procesas 
• ES struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančių teis÷s aktų nesuderinamumas 

su biudžeto sandarą ir biudžetinių įstaigų apskaitą reglamentuojančiais teis÷s aktais 
• Administracinių geb÷jimų trūkumo ir darbuotojų kaitos problema ESFA 
• Paramos gav÷jų kvalifikacijos ir patirties stoka projektų rengimo ir valdymo srityje 
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6. BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos tęstinumas 
 
Šioje dalyje analizuojamos dabartin÷s BPD 2.5 priemon÷s administravimo sistemos stipriosios 
ir silpnosios pus÷s ir pateikiamos rekomendacijos d÷l administravimo sistemos tęstinumo 
kitame programavimo laikotarpyje 2007-2013 m. 

 
6.1. Institucin ÷s sistemos tęstinumas įgyvendinant Lietuvos BPD 

2004-2006 m. 
 
Šiuo metu sukurta priemon÷s administravimo sistema pasižymi reglamentuotu administravimo 
funkcijų pasiskirstymu tarp atsakingų institucijų, sukaupta pirmine priemon÷s administravimo 
patirtimi bei nusistov÷jusiais bendradarbiavimo ryšiais tarp institucijų bei tarp institucijų ir 
pareišk÷jų, tod÷l esminiai ir skubūs pokyčiai priemon÷s administravimo sistemoje šiuo metu 
n÷ra reikalingi. Atsižvelgiant į apklausos ir interviu rezultatus, galima daryti išvadą, jog būtina 
didinti priemon÷s administravimo sistemos našumą ir efektyvumą: stiprinti administracinius 
geb÷jimus Švietimo ir mokslo ministerijoje bei Europos socialinio fondo agentūroje, tobulinti 
sprendimų pri÷mimo ir įgyvendinimo procesą, tobulinti koordinavimo mechanizmą tarp tarpinių 
institucijų (Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Ūkio 
ministerijos) bei tarp tarpin÷s institucijos (Švietimo ir mokslo ministerijos) ir 
įgyvendinančiosios institucijos (Europos socialinio fondo agentūros), stiprinti partneryst÷s 
principo įgyvendinimą ir įtraukti partnerius į priemon÷s planavimą ir įgyvendinimą. Ypač 
svarbu šiuo programavimo laikotarpiu sustiprinti koordinavimą tarp atskirų už BPD 
įgyvendinimą atsakingų institucijų, kadangi naujajame programavimo laikotarpyje bus būtina tai 
užtikrinti d÷l didesn÷s ES SF strategin÷s orientacijos, poreikio užtikrinti suderinamumą su ES 
strategijomis bei d÷l poreikio derinti ES ir nacionalines pastangas ES sanglaudos politikos 
srityje. Naujuoju programavimo laikotarpiu atsiras poreikis sustiprinti partneryst÷s principo 
įgyvendinimą, numatant visų tinkamų partnerių dalyvavimą visuose ES struktūrinių fondų 
valdymo etapuose. Kitame programavimo etape ypatingai akcentuojama socialin÷ partneryst÷ 
ESF srityje, tod÷l būtina jau dabar stiprinti partnerių įtraukimą viso ES struktūrinių fondų 
valdymo proceso metu. 
 

6.2. Esamos institucin÷s sistemos tęstinumas kitos finansin÷s 
perspektyvos laikotarpiu 

 
Nauji SF reglamentų projektai nenumato žymių pokyčių ES SF administravimo institucin÷je 
sistemoje. ES SF parama naujame programavimo laikotarpyje bus teikiama ne pagal vieną 
programą kaip yra šiuo metu Lietuvoje, o pagal keletą veiksmų programų. Atitinkamai naujame 
programavimo laikotarpyje bus ne viena vadovaujančioji institucija ir ne vienas priežiūros 
komitetas, o kiekvienai ar kelioms veiksmų programoms bus paskirta atskira vadovaujančioji 
institucija ir priežiūros komitetas. Kiekvienai veiksmų programai tur÷s būti paskirtos 
vadovaujančioji institucija, sertifikuojanti institucija ir audito institucija. Kiekvienos šių 
institucijų funkcijos turi būti aiškiai nustatytos ir atskirtos. Tod÷l naujuoju programavimo 
laikotarpiu iškils viso ES SF paramos koordinavimo iššūkis d÷l galimo nemažo atsakingų 
institucijų skaičiaus, kuris priklausys nuo veiksmų programų skaičiaus. Tod÷l, rekomenduotina 
paskirti koordinuojančią instituciją ir nustatyti jos funkcijas bei atsakomybę.  
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Siekiant efektyvaus ES SF panaudojimo jau paramos planavimo etape vietoj sektorinio turi būti 
taikomas probleminis požiūris, t.y. kai sektorinių institucijų pastangos apjungiamos bendroms 
problemoms spręsti. Tai ypač aktualu planuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų pl÷trą Lietuvoje, 
kur ypač reikalingos bendros pastangos ir veiksmų koordinavimas tarp Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Ūkio ministerijos, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų institucijų. 
Siekiant užtikrinti paramos suderinamumą ateityje būtinas institucijų bendradarbiavimas ir geras 
veiksmų koordinavimas planavimo metu, rengiant veiksmų programas ir aptariant galimus 
projektus, taip pat ir įgyvendinimo metu (projektų atrankos etape). 
 
Atsižvelgiant į dabartin÷s sistemos funkcionavimą bei sukauptą ES SF administravimo patirt, 
tikslinga toliau išlaikyti nemažą sistemos centralizacijos laipsnį, toliau vykdant atskirų 
administravimo funkcijų dekoncentraciją. Pagrindinis reikalavimas institucinei sistemai 
naujame programavimo laikotarpyje - aiškiai apibr÷žti ir atskirti atsakingų institucijų funkcijas 
ir užtikrinti efektyvų koordinavimą tarp institucijų. Skiriant šias institucijas reik÷tų atsižvelgti į 
jų geb÷jimus vykdyti priskirtas funkcijas, sukauptą patirtį dabartiniu programavimo laikotarpiu 
bei į veiksmų programų struktūrą. 
 

Išvada 
 
Atsižvelgiant į sukauptą patirtį ir į naują sekančio programavimo etapo tvarką, būtina stiprinti 
bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp atsakingų institucijų ir pereiti nuo sektorinio požiūrio 
prie probleminio požiūrio, kuomet apjungiamos sektorinių institucijų pastangos sprendžiant 
bendras problemas. Tai ypač aktualu planuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų pl÷trą Lietuvoje, 
kur ypač reikalingos bendros pastangos ir veiksmų koordinavimas tarp Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Ūkio ministerijos, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų institucijų 
(Žem÷s ūkio ministerijos, Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto). Taip pat, atsižvelgiant į 
dabartinį sistemos funkcionavimą tikslinga ir toliau išlaikyti centralizuotą SF valdymo sistemą, 
tačiau būtina tam tikrų administravimo funkcijų dekoncentracija (priemon÷s įgyvendinimo 
funkcijas ir atsakomybę deleguoti įgyvendinančiajai institucijai, o kontrol÷s ir priežiūros 
funkciją palikti tarpinei institucijai). 
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7. Išvados ir rekomendacijos 

 
1. Programavimas ir BPD 2.5 priemon÷s planavimo įgyvendinimas: 
Būtina tobulinti BPD 2.5 priemon÷s planavimą, užtikrinant priemon÷s suderinamumą su 
Lietuvos bei ES strateginiais dokumentais bei numatant tinkamą priemon÷s įgyvendinimo 
mechanizmą. Pirmiausiai būtina sukurti aiškią ir nuoseklią strategiją (prioritetai, jų kryptys 
mokslinių tyrimų ir švietimo srityje), numatyti daugiau žmogiškųjų išteklių pl÷tros priemonių 
siekiant sustiprinti mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros privačiame sektoriuje potencialą 
bei paskatinti mokslo ir verslo institucijų bendradarbiavimą, įvertinti alternatyvias paramos 
teikimo formas (pvz. parama ne tik institucijoms, bet ir tiesiogin÷ parama mokslininkų/tyr÷jų 
grup÷ms, kuriančioms tam tikrus produktus).  
 
2. BPD 2.5 priemon÷s administravimo institucin÷ sistema: 
Pirmųjų BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo metų patirtis rodo, kad būtina užtikrinti reguliarų 
bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp Švietimo ir mokslo ministerijos bei Paramos fondo 
Europos socialinio fondo agentūra, kuris šiuo metu yra nepakankamas ir neefektyvus. Taip pat, 
būtina skatinti bendradarbiavimą tarp Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir 
mokslo ministerijos bei Ūkio ministerijos, siekiant užtikrinti l÷šų iš SF sinergiją ir suderintą, 
strategiškai orientuotą požiūrį į paramos įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti efektyvią 
komunikacijos ir bendradarbiavimo struktūrą, pirmiausiai būtina nustatyti aiškias kompetencijos 
ir atsakomyb÷s ribas, sprendžiant iškilusias problemas SF paramos įsisavinimo procese, taip pat 
imtis priemonių, kad komunikavimas tarp tarpin÷s institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos 
būtų intensyvesnis ir lankstesnis. Rekomenduotinos priemon÷s būtų: bendrų darbo grupių 
sukūrimas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir koordinavimo tvarkos nustatymas, dokumentų 
derinimo ir apsikeitimo informacija procedūrų reglamentavimas, neformalių darbo grupių 
sukūrimas bendroms problemoms spręsti bei patirties apsikeitimui, įgyvendinančiosios 
institucijos atsiskaitymo tarpinei institucijai tvarkos nustatymas.  
 
3. Administraciniai geb÷jimai: 
Esami administraciniai geb÷jimai yra nepakankami tam, kad būtų užtikrintas efektyvus BPD 2.5 
priemon÷s įgyvendinimas. Pagrindin÷s problemos yra: nepakankamas darbuotojų skaičius, 
nepakankama darbuotojų kvalifikacija bei darbuotojų kaita. Būtina didinti tarpin÷s institucijos 
(LR Švietimo ir mokslo ministerijos) ir įgyvendinančiosios institucijos (Paramos fondo Europos 
socialinio fondo agentūra) darbuotojų kompetenciją tiek bendrųjų ES SF administravimo, tiek ir 
specifinių ES SF l÷šų panaudojimo klausimų srityse. Būtina parengti šių institucijų darbuotojų 
mokymosi poreikių analizę ir identifikuotose srityse kelti darbuotojų kvalifikaciją, taikant 
įvairias priemones (mokymų, seminarų, mokymo darbo vietoje ir kt.). Taip pat būtina nustatyti 
aiškesnę darbuotojų vertinimo, motyvacijos ir skatinimo sistemą, sudaryti geresnes darbo 
sąlygas, nustatyti aiškias atsakomyb÷s ribas bei taikyti kitas priemones, didinančias darbuotojų 
pasitenkinimą. 
 
4. Priemon÷s administravimo procedūros: 
Šiuo metu egzistuojanti priemon÷s administravimo sistema yra nepakankamai efektyvi ir naši 
d÷l sud÷tingų ir ilgai trunkančių procedūrų, institucijų nepakankamo pasirengimo priemon÷s 
įgyvendinimui ir patirties šioje srityje nebuvimo, nepakankamos įgyvendinančiosios institucijos 
darbuotojų ir išor÷s vertintojų kompetencijos projektų administravimo ir vertinimo srityje. 
Žemiau pateikiamos rekomendacijos projektų atrankos ir vertinimo, projektų įgyvendinimo 
priežiūros, projektų išlaidų apmok÷jimo ir projektų poveikio vertinimo procedūrų tobulinimui. 
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Projektų atranka ir vertinimas: projektų atrankos ir vertinimo procedūra n÷ra efektyvi ir skaidri 
d÷l daugelio priežasčių: didelio paraiškų kiekio ir trumpų vertinimo terminų, neaiškių 
formuluočių ir reikalavimų Gair÷se pareišk÷jams, neaiškių ir nevienodai interpretuojamų 
vertinimo kriterijų, kvalifikuotų vertintojų trūkumo. Tod÷l reik÷tų kiek įmanoma supaprastinti 
paraiškų vertinimo procedūrą, apjungiant paraiškų vertinimo etapus (tinkamumo bei kokyb÷s ir 
naudos vertinimus), parengti instrukcijas vertintojams, supaprastinti paraiškos formą ir 
reikalavimus, nustatyti aiškesnius reikalavimus Gair÷se pareišk÷jams, stiprinti Paramos fondo 
Europos socialinio fondo agentūros darbuotojų bei nepriklausomų vertintojų geb÷jimus 
(parengti vertintojų mokymo programą). Taip pat, atsižvelgiant į BPD 2.5 priemon÷s specifiką, 
paraiškų vertinimo metu naudoti ir kitus vertinimo metodus (interviu, vertinimas mažose 
grup÷se), kurie leistų užtikrinti kokybišką ir nešališką paraiškų įvertinimą.  
 
Kvietimuose teikti paraiškas pagal BPD 2.5 priemonę buvo taikoma tiesioginio finansavimo 
procedūra, tačiau nebuvo užtikrintas skaidrumas, taikant šią procedūrą. Tai sąlygojo valstyb÷s 
strategijos mokslo srityje bei aiškių kriterijų, kuriais remiantis nustatomas valstybin÷s svarbos 
projektas, nebuvimas. Tod÷l ateityje tur÷tų būti nustatyti aiškūs prioritetai ir kriterijai, kuriais 
remiantis būtų taikoma tiesioginio finansavimo procedūra. Siekiant užtikrinti teisingą ir 
efektyvų projektų atrankos ir vertinimo etapą, reik÷tų daugiau d÷mesio skirti Projektų atrankos 
komiteto narių informavimui ir supažindinimui su vertinimo procedūra bei vertinimo 
ataskaitomis. 
 
Viešųjų pirkimų kontrol÷: pagrindin÷ problema projektų įgyvendinime yra sud÷tingos ir ilgai 
trunkančios viešųjų pirkimų procedūros bei ilgas jų derinimas. Viešųjų pirkimų kontrolę 
apsunkina tai, kad šiuo metu n÷ra aiškiai atskirtos LR Viešųjų pirkimų tarnybos ir 
įgyvendinančiųjų institucijų funkcijos šioje srityje. Tod÷l tur÷tų būti priimtas poįstatyminis 
aktas, reglamentuojantis viešųjų pirkimų priežiūrą ir nustatantis institucijų atsakomybę šioje 
srityje. 
 
Projekto išlaidų apmok÷jimas: būtina supaprastinti išlaidų apmok÷jimo procedūras ir kiek 
įmanoma mažinti tikrinimo apimtį bei vengti šios funkcijos dubliavimo tarp tarpin÷s ir 
įgyvendinančiosios institucijų. Mok÷jimo prašymų tikrinimas trunka labai ilgai ir tai turi 
neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui. Taip pat didelis d÷mesys tur÷tų būti skiriamas 
trūkumams, susijusiems su ES teis÷s aktų ir Lietuvos teis÷s aktų suderinamumu, pašalinti, ypač 
biudžeto sandaros ir biudžetinių įstaigų apskaitą reglamentuojančių teis÷s aktų srityje bei teis÷s 
aktų, reglamentuojančių paramos administravimą ir apskaitą išaiškinimo savalaikiam 
pateikimui. Be to, reik÷tų tobulinti ekonomin÷s klasifikacijos kodų praktinį pritaikymą paramai 
administruoti, nustatant vienodą išlaidų klasifikavimo procedūrą. 
 
Projektų įgyvendinimo priežiūra: pirmiausiai yra būtina aiškiai reglamentuoti projektų 
įgyvendinimo priežiūrą ir parengti projektų priežiūros gaires. Taip pat būtina tobulinti SFMIS, 
apmokant institucijų darbuotojus ja naudotis, sprendžiant duomenų suderinamumo klausimą, 
tobulinti duomenų pateikimo formas, atsižvelgiant į projektų, finansuojamų iš ESF, specifiką. 
Rekomenduotina supaprastinti projektų įgyvendinimo priežiūros procedūras tam, kad būtų 
užtikrintas efektyvus paramos l÷šų įsisavinimas. Tod÷l, nustatant projektų įgyvendinimo 
reikalavimus reik÷tų laikytis proporcingumo principo, atsižvelgiant į paramos gav÷jo bei 
projekto tipą ir projekto apimtį.  
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Projektų steb÷sena ir poveikio vertinimas: būtina tobulinti priemon÷s priežiūros rodiklių 
sistemą, kuri jau buvo keičiama priemon÷s įgyvendinimo metu. Paramos fondo Europos 
socialinio fondo agentūra atlikta fizinių įgyvendinimo rodiklių analiz÷ rodo, kad projektų 
paraiškose nurodyti projektų rezultatai ir pasekm÷s bei jų įgyvendinimo rodikliai tik iš dalies 
atitinka BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo rodiklius. D÷l to gali kilti sunkumų tiksliai 
apskaičiuojant BPD 2.5 priemon÷s kiekybinių tikslų pasiekiamumą. Būtina pateikti aiškų 
rodiklių apibr÷žimų, duomenų rinkimo bei skaičiavimo būdų išaiškinimus, kad projektų 
vykdytojai vienodai interpretuotų rodiklius ir pateiktų objektyvius duomenis. Taip pat būtina 
tobulinti SF monitoringo informacinę sistemą, kad būtų užtikrintas efektyvus jos panaudojimas 
projektų steb÷senai atlikti. 
 
5. Priemon÷s administravimo sistemos tęstinumas: 
Atsižvelgiant į ESF įgyvendinimo patirtį ir į naują sekančio programavimo etapo tvarką, būtina 
stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp atsakingų institucijų ir pereiti nuo sektorinio 
požiūrio prie probleminio požiūrio, kuomet apjungiamos sektorinių institucijų pastangos 
sprendžiant bendras problemas. Tai ypač aktualu planuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų pl÷trą 
Lietuvoje, kur ypač reikalingos bendros pastangos ir veiksmų koordinavimas tarp Švietimo ir 
mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų 
institucijų (Žem÷s ūkio ministerijos, Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto). Taip pat, 
atsižvelgiant į dabartinį sistemos funkcionavimą tikslinga ir toliau išlaikyti centralizuotą SF 
valdymo sistemą, tačiau būtina tam tikrų administravimo funkcijų dekoncentracija: priemon÷s 
įgyvendinimo funkcijas ir atsakomybę deleguoti įgyvendinančiajai institucijai, o kontrol÷s ir 
priežiūros funkciją palikti tarpinei institucijai. 
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Priedas Nr. 3.  Atvejo studija: 3.1. BPD priemon÷s „Tiesiogin÷ parama 
verslui“ vertinimas 
 
 

1. Vertinimo tikslai, objektas ir metodologija 
 

Šios atvejo studijos objektas yra 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 3.1 
priemon÷ „Tiesiogin÷ parama verslui“ (toliau - 3.1 priemon÷) bei jos įgyvendinimo sistema – 
administraciniai, instituciniai aspektai. Studijos tikslas yra išanalizuoti 3.1 priemon÷s 
įgyvendinimą, įvertinti jį pagal nustatytus kriterijus ir, atsižvelgiant į svarbiausius identifikuotus 
trūkumus, suformuluoti rekomendacijas. 
1. 3.1 priemon÷s (kaip ir Bendrojo programavimo dokumento) įgyvendinimo sistema 

analizuojama pagal keturis kriterijus: tinkamumo, našumo, efektyvumo ir tęstinumo. Svarbu 
atkreipti d÷mesį, jog šios atvejo studijos tikslas yra ne išsamiai aprašyti įvairius priemon÷s 
įgyvendinimo aspektus, bet sutelkti d÷mesį į probleminius klausimus, jų priežastis ir 
pasekmes. 3.1 priemon÷ analizei pasirinkta ne reprezentatyvumo tikslais, bet siekiant tam 
tikrų specifinių, kritinių įgyvendinimo aspektų supratimo. Konkrečiai, priemon÷ pasirinkta 
atsižvelgiant į:Santykinai didelę numatytą paramos sumą (beveik 385 mln. Lt) 

2. Paramos formą (valstyb÷s pagalba) 
3. Paramos procedūrą (tęstin÷ paramos skyrimo procedūra) 
4. Tai, jog parama skiriama privatiems subjektams 
5. Tai, kad įgyvendinanti institucija, administruojanti 3.1. priemonę yra sąlyginai „jauna“ 

institucija, palyginus su kitomis paramą administruojančiomis įgyvendinančiomis (išskyrus 
ESFA) 

6. Tai, kad paraiškų vertinimo terminai labai užtruko lyginant su kitomis įgyvendinančiomis 
institucijomis 

Atvejo studijai reikalingų duomenų surinkimui atlikti keturi giluminiai interviu su priemonę 
administruojančių institucijų atstovais, taip pat atlikta paramos gav÷jų apklausa, pateiktas 
oficialus užklausimas raštu Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA). Duomenų 
analizei naudotas kokybinis metodas - turinio analiz÷. Atvejo studijos tikslais atlikta 
dokumentų, dienraščių apžvalga, statistinių duomenų analiz÷.  

Toliau studijoje pirmiausia glaustai pristatomi 3.1 priemon÷s tikslai, uždaviniai ir finansavimas. 
Trečiame skyriuje d÷mesys telkiamas į priemon÷s tinkamumo aspektus. Tai aptarus pereinama 
prie  priemon÷s įgyvendinimo pažangos, l÷šų paskirstymo klausimų. Ketvirtoji dalis skirta 
instituciniams ir procedūriniams priemon÷s įgyvendinimo, jo našumo klausimams. Galiausiai 
išryškinami tam tikri su priemon÷s tęstinumu susiję aspektai, pateikiamos išvados bei 
rekomendacijos.  
 
 

2. 3.1 priemon÷s “Tiesiogin÷ parama verslui” tikslai ir uždaviniai 
 

Pagrindinis 3.1 priemon÷s tikslas – padidinti įmonių konkurencingumą ir verslumo lygį, 
subalansuoti lygias moterų ir vyrų galimybes versle, padidinti mokslinių tyrimų potencialą šioje 
srityje. Tuo tikslu naudojamas instrumentas – negrąžintinos subsidijos verslo projektams 
įgyvendinti. Priemone siekiama šių uždavinių: 
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1. Skatinti įmonių verslumą ir steigimą; 
2. Stiprinti veikiančių įmonių gyvybingumą bei konkurencingumą šalies ir užsienio 

rinkose; 
3. Didinti pramon÷s produktyvumą, priartinti prekių ir paslaugų gamybos ir eksporto 

struktūrą prie ES struktūros. 

Pagal 3.1 priemonę remiamos gana įvairios veiklos sritys: 
• naujų produktų ir paslaugų įmon÷se kūrimas ir pl÷tra; 
• naujų technologijų ir inovacijų įdiegimas; 
• modernių informacijos technologijų ir elektroninio verslo pl÷tra; 
• gamybos priemonių modernizavimas; 
• gamybos ir paslaugų teikimo procesų tobulinimas; 
• IT metodų, informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimas ir įdiegimas įmon÷se;   
• mokslinių tyrimų ir pl÷tros veikla (taikomieji tyrimai ir technologin÷ pl÷tra), skirta pramonei 

ir verslui (įmonių vykdoma veikla ir atliekami užsakomieji darbai); 
• ryšių tarp pramon÷s ir verslo subjektų bei mokslinio tyrimo institucijų formavimas; 
• kokyb÷s valdymo sistemų ir naujų kokyb÷s gerinimo metodų diegimas ir pl÷tra;  
• įmonių internacionalizavimo skatinimas ir prieinamumo prie pasaulio rinkų didinimas; 
• veikla, skirta pramon÷s ir verslo, produktų ir paslaugų įvaizdžiui formuoti bei gerinti; 
• pramon÷s ir verslo bendradarbiavimo tinklų ir branduolių (klasterių) kūrimas; 
• kaštus mažinančių priemonių diegimas įmon÷se; 
• standartų diegimas ir produktų bei paslaugų sertifikavimas; 
• naujų arba esamų apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų statyba ir įrengimas, 

atnaujinimas/pl÷tra, taip pat esamų pastatų ir privatiems subjektams priklausančių kultūros ir 
istorinio paveldo objektų pritaikymas turizmo poreikiams; 

• aplinkosaugos valdymo sistemų ir įvairių aplinkosaugos priemonių įdiegimas įmon÷se, 
ekologinio žym÷jimo pl÷tra, ekologiškų gamybos technologijų sukūrimas ir įdiegimas. 

Tarpin÷ institucija, atsakinga už priemon÷s įgyvendinimą, yra LR ūkio ministerija. Ji savo 
administruojamoms priemon÷ms yra įsteigusi įgyvendinančiąją instituciją – VšĮ Lietuvos verslo 
paramos agentūrą. 

Parama pagal 3.1 priemonę teikiama tik privatiems ūkio subjektams. Ji teikiama pagal valstyb÷s 
pagalbos taisykles. Pagalbos schemos reglamentuoja paramos intensyvumą, apribojimus, 
finansuojamas išlaidas ir pan. Visoms remiamoms veiklos sritims, išskyrus mokslinius tyrimus 
ir pl÷trą, valstyb÷s pagalba teikiama pagal de minimis taisykles, pagalbos smulkaus ir vidutinio 
verslo subjektams taisykles ir pagal taisykles, taikomas regioninei pagalbai. Moksliniams 
tyrimams ir pl÷trai valstyb÷s pagalba teikiama pagal valstyb÷s pagalbos moksliniams tyrimams 
ir pl÷trai schemą.  

2004-2006 m. 3.1 priemonei skirtas 384,994 mln. Lt finansavimas.136 

 

                                                 
136 Apskritai verta pasteb÷ti, jog gamybos ir verslo sektorius yra didžiausias ES struktūrinių fondų 
“laim÷tojas”, jei skiriama parama lyginama su nacionalin÷mis investicin÷s paramos apimtimis iki naryst÷s ES. 
// 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimas. Galutin÷ ataskaita. – LR 
Vyriausyb÷s kanceliarijos užsakymu tyrimą atliko H.Brožaičio vadovaujamas VšĮ Viešosios politikos ir 
vadybos instituto autorių kolektyvas. – Vilnius, 2004 m. gruodžio 6 d. – P.63. 
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3.1 priemon÷s finansavimas  
 2004-2006 m. numatyta parama,  mln. Lt 

3.1 priemon÷ 
 

385,0 

Parama didel÷ms įmon÷ms 96,1 
Parama SVV įmon÷ms 167,3 
Parama įmonių turizmo projektams 68,2 
Parama įmonių mokslinių tyrimų ir pl÷tros veiklai 
(taikomieji tyrimai ir technologin÷ pl÷tra) 

53,4 

Planuojant priemon÷s l÷šas, paramą dideliems ūkio subjektams ir SVV įmon÷ms nuspręsta 
proporciškai paskirstyti pagal jų ind÷lį į BVP. Tokiu būdu nustatytas santykis SVV - 60 %,  
didel÷ms įmon÷ms – 40%. 

3.1 priemon÷s priežiūros rodikliai nurodyti žemiau pateikiamoje lentel÷je. BPD įgyvendinimo 
pradžioje, 2004 m. rugs÷jį jie buvo tikslinami ir koreguojami. 

3.1 priemon÷s priežiūros rodikliai 
BPD Priedas iki 2004-09-15 

 
BPD Priedas po 2004-09-15 

Tipas Rodiklis Skaičiais 
išreikšti 
tikslai 

Tipas Rodiklis Skaičiais 
išreikšti 
tikslai 

Rezultatai 1) Gavusių paramą 
įmonių skaičius 

2) Įmonių, gavusių 
paramą 
moksliniams 
tyrimams ir 
pl÷trai, skaičius 

3) Gavusių paramą 
pradedanč iųjų 
veiklą įmonių 
skaičius 

1) 150-200 
 

2) 15-20 
 

 
 

 
3) 30-50 

Pasiekimai 1) Gavusių paramą 
įmonių skaičius 

2) Įmonių, gavusių 
paramą 
moksliniams 
tyrimams ir 
pl÷trai, skaičius 

3) Gavusių paramą 
pradedanč ių 
veiklą įmonių 
skaičius 

1) 200 
 
2) 15 
 
 
 
 
3) 30 

 

Pasekm÷s 1) Pritraukta 
privataus 
kapitalo 

 
  
2) Sukurtų darbo 

vietų skaičius 
 

1) 100 mln. 
eurų 
privačių 
investicij
ų 

2) 2800, 
vyrų/mot
erų proc. 
45/55  

Rezultatai 1) Svertų poveikis – 
pritraukta 
privataus kapitalo 

 
2) Bendras sukurtų 

darbo vietų 
skaičius  

1) 115 mln. 
eurų 

 
 
2) 2800, 

vyrų/mot
erų proc. 
45/55 

Poveikis 1) Papildomos 
darbo vietos 

2) Gavusių paramą 
pradedanč iųjų 
įmonių išlikimo 
rodiklis po 1 ir 2 
m 

3) įmonių, gavusių 
paramą 

1) 3000 
 
2) 90 % 

 
 
 

3) % 

Poveikis 1) Papildomų darbo 
vietų skaičius 

2) Paramą gavusių 
pradedanč iųjų 
įmonių, kurios 
išsilaik÷ 12 
m÷nesių, dalis 

 

1) 3000 
 

2) 90 % 
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produktyvumo 
padid÷jimas 
pra÷jus 1 ir 2 m. 
po paramos 
gavimo 

Šaltinis: 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priedas 
 

3. Priemon÷s tinkamumas 

Analizuojant priemon÷s tinkamumą vertintina, kiek jos uždaviniai ir tikslai tinkami 
ekonomin÷ms – socialin÷ms problemoms spręsti, ar priemon÷ atitinka pareišk÷jų poreikius, kaip 
ji dera su kitomis BPD priemon÷mis, ar priemon÷s atrankos kriterijai užtikrina priemon÷s tikslų 
ir uždavinių įgyvendinimą.  

Pagrindinis 3.1 priemon÷s trūkumas, kurį ne kartą pabr÷ž÷ Europos Komisija, vertintojai bei ką 
šiuo metu pripažįsta ir pati Ūkio ministerija, yra per mažas d÷mesys SVV. SVV įmon÷s 
laikomos šalies ekonomikos, stabilaus užimtumo pagrindu; didesnis įmonių skaičius skatina 
konkurenciją ir suteikia postūmį ekonominiam augimui. Tuo tarpu verslumo lygis Lietuvoje yra 
žemas - tūkstančiui gyventojų tenkantis įmonių (taip pat ir SVV įmonių) skaičius yra kol kas 
beveik trigubai mažesnis nei vidutiniškai ES senosiose nar÷se. Teigiama, jog viena didžiausių 
smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tros kliūčių Lietuvoje yra kapitalo ir apyvartinių l÷šų stoka.  

Vienas iš esminių 3.1 priemon÷s uždavinių – pasinaudojant struktūrinių fondų finansavimu 
didinti verslumą, skatinti įmonių steigimąsi ir gyvybingumą. Vis d÷lto, nors uždavinys išties 
atitinka šalies ekonominius, socialinius poreikius, pats priemon÷s sumodeliavimas bei 
įgyvendinimas kelia abejonių d÷l jos tinkamumo tikslams siekti. Europos Komisijos atstovai yra 
ne kartą išsakę pastabas, kad pagal 3.1 priemonę SVV įmonių r÷mimui turi būti teikiamas 
didesnis prioritetas, kad numatyti siektini paremtų SVV subjektų rodikliai per maži. Atlikus 
BPD išankstinį vertinimą taip pat buvo siūloma didesnį d÷mesį skirti mikro ir pradedančiosioms 
įmon÷ms. Nepaisant šių pasteb÷jimų, peržiūrint ir tikslinant priemon÷s priežiūros rodiklius 2004 
m. rugs÷jo m÷n. buvo nustatytas rodiklis - 30 paremtų pradedančiųjų įmonių, kas yra mažiausias 
ankstesnio intervalo lygmuo (iki rodiklių tikslinimo buvo nurodoma, kad bus siekiama paremti 
30-50 įmonių). Mikro ar pradedančiųjų įmonių skatinimui taip pat nebuvo numatyti kiti galimi 
mechanizmai, tokie kaip specialių atrankos kriterijų, papildomų vertinimo balų skyrimas. 
Papildomų vertinimo kriterijų, skatinančių verslumą, nebuvimas, sud÷tingų reikalavimų ir 
dokumentų taikymas pareišk÷jams lemia, kad parama verslumui tampa veikiau deklaratyviu nei 
realiai įgyvendintu priemon÷s tikslu. Paremtų įmonių pavyzdžiai rodo, kad dažnai paramą 
gavusios naujai įsteigtos įmon÷s – tai jau esančių rinkoje įmonių naujai įsteigti subjektai, sukurti 
paramos įsisavinimui.  

Kitas priemon÷s uždavinys yra didinti mokslinių tyrimų potencialą versle. Šis siekis pagrįstas, 
atsižvelgiant į tai jog Lietuvoje tarpu Lisabonos strategijoje yra iškeltas tikslas, kad 2010 m. 
išlaidos tyrimams ir pl÷trai pasiektų 3% BVP, o verslo finansuojama dalis – 2/3 šių investicijų. 
Vis d÷lto iš pradžių BPD priede parama pagal mokslinių tyrimų ir pl÷tros veiklą buvo apribota 
numatant, jog ji nebus teikiama pradedančiosioms įmon÷ms. Europos Komisijai atkreipus 
d÷mesį, jog tai diskriminuoja pradedančias veiklą įmones mokslinių tyrimų srityje, min÷to 
apribojimo buvo atsisakyta. Pasteb÷tina jog 2004 m. rugs÷jo m÷n. tikslinant 3.1 priemon÷s 
priežiūros rodiklius paremtų mokslinių tyrimų projektų rodiklis pasirinktas mažiausias iš 
anksčiau siūlyto intervalo – 15 (iš pradžių buvo nurodoma 15-20). Be to, mokslinių tyrimų 
gair÷s pareišk÷jams ir reikalavimai nustatyti jose (tame tarpe ir pats mokslinių tyrimų ir 
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technologin÷s pl÷tros sąvokų išaiškinimas) – tai sud÷tinga ir neaiškiai suformuluota informacija 
pareišk÷jams, stabdanti pareišk÷jų dalyvavimą paramos įsisavinimo procese (ką indikuoja 
mažas pagal šią veiklų grupę gautas paraiškų skaičius). Be to, trūksta mechanizmo, kuris 
užtikrintų įmonių pasirengimą mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros projektų ruošimui ir 
įgyvendinimui. 

Pagal 3.1 priemonę numatant struktūrinių fondų paramą dideliems ūkio subjektams viena iš 
intencijų ir galimybių buvo pritraukti TUI.137 Šio siekio aktualumas akivaizdus atsižvelgiant į 
mažą užsienio investicijų lygį Lietuvoje ir nepakankamą jų augimą. Vis d÷lto, jei tokios 
intencijos būta, tam nebuvo numatytas atitinkamas mechanizmas, ji neatsispindi 3.1 priemon÷je 
–  tiksluose, uždaviniuose, veiklos grup÷se, atrankos kriterijuose ar priežiūros rodikliuose. 
Paramos didžiosioms įmon÷ms paskirstymo rezultatai taip pat liudija, kad tarptautinių 
investicijų pritraukta nebuvo. Viena iš priemon÷s veiklų grupių yra skirta įmonių 
internacionalizacijos skatinimui, o projektų atrankos metu aukštesnis balas skiriamas 
projektams, skatinantiems internacionalizaciją, tačiau visa tai yra susiję ne su TUI pritraukimu, 
bet su Lietuvos įmonių iš÷jimu į tarptautines rinkas.  

Verta pasteb÷ti, jog Europos Komisija šiame programavimo periode remiant dideles įmones 
ypač ragino nukreipti paramą bendradarbiavimo tarp didžiųjų ir SVV įmonių skatinimui, tačiau 
Lietuvoje tai nebuvo įgyvendinta.138  

Kalbant apie 3.1 priemon÷s susietumą su kitomis priemon÷mis tenka pasteb÷ti, jog jis t÷ra 
teorinis.  BPD priede yra minima, kad 3.1 priemon÷ yra susijusi su šiomis priemon÷mis: 

• 2.2 priemone „Darbuotojų kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, 
pagal kurią plečiamos vadovų ir darbuotojų žinios, didinama kompetencija; 

• 2.5 priemone „Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ 
pagal  kurią siekiama apmokyti specialistus, atitinkančius ekonomikos poreikius 
(sugebančius taikyti naujoves);  

• 3.2 priemone „Verslo aplinkos gerinimas“ , pagal kurią pl÷tojama verslui teikiamų paslaugų  
struktūra ir gerinama jų kokyb÷; 

• 3.3 priemone „Informacijos technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“, sudaranti 
sąlygas  naudoti informacijos technologijas; 

• 3.4 priemone „ Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ , kurią įgyvendinant gerinama 
turizmo infrastruktūra. 

Ypač aktualus ir aiškus yra 3.1 ir 2.2 priemonių teminis susietumas139, kuris, deja, nebuvo 
praktiškai realizuotas, nors, pavyzdžiui, tai būtų buvę galima padaryti 2.2 priemon÷s gair÷se 
numatant projektui papildomus balus už sąsają su 3.1 priemon÷s projektais. Vienas iš 
pavyzdžių, kaip tokie klausimai sprendžiami, yra BPD 1.5 ir 2.4 bei 2.5 priemonių siejimas. 
Pasteb÷tina, jog tokiu atveju itin svarbu ne tik numatyti papildomą vertinimo balą, bet imtis 
atitinkamo tarpinstitucinio koordinavimo: užtikrinti skirtingų priemonių kvietimo laiko, gairių 
turinio suderinimą.  

                                                 
137 Šios informacijos šaltinis yra giluminiai interviu. 
138 Communication of the Commission. The Structural Funds and their co-ordination with the Cohesion Fund. 
Guidelines for programmes in the period 2000-2006. // 
http://www.interreg3c.net/sixcms/media.php/5/Communication+344_1999.pdf  
139 Europos Komisija taip pat yra rekomendavusi teikiant pagalbą įmon÷ms derinti ERPF ir ESF paramą. 
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Analizuojant priemon÷s gairių pareišk÷jams atitikimą BPD priedui pamin÷tina tai, kad  
Mokslinių tyrimų ir pl÷tros veiklos gair÷se nebuvo įvardintas ir taikytas bendrasis atrankos 
kriterijus, susijęs su poveikiu regioninei pl÷trai. Kitas neatitikimo aspektas yra susijęs su moterų 
verslininkių skatinimu. BPD priede nustatyta, jog vienas iš 3.1 priemon÷s tikslų – subalansuoti 
lygias galimybes versle, o „siekiant paskatinti moterų verslumą, projektų vertinimo metu bus 
skiriami papildomi balai moterų verslininkių projektams“. Tačiau paskelbus kvietimus tokie 
balai gair÷se pareišk÷jams nebuvo numatyti. 

Vertinant 3.1 priemon÷s atrankos kriterijų tinkamumą paramos tikslams siekti, galima išskirti 
Ūkio ministerijos iniciatyvą tikslinti vieną iš prioritetinių atrankos kriterijų – d÷l projekto 
teigiamo poveikio regionų išsivystymo skirtumų mažinimui, ypač problemin÷se teritorijose. Šio 
kriterijaus taikymas yra vienas problemiškiausių įgyvendinant BPD, atsižvelgiant į tai, jog n÷ra 
patvirtinto probleminių teritorijų sąrašo ar nustatyti bendri kriterijai joms išskirti. 2004 m. 
rugs÷jo 22 d. paskelbtas Ūkio ministro įsakymas, kuriame nurodyta LVPA vertinant paraiškas 
problemin÷mis teritorijomis laikyti savivaldybes, kuriose bedarbių procentas yra 75% ir daugiau 
aukštesnis už šalies vidurkį.140 Ūkio ministerija taip pat nustat÷ papildomus balus už poveikį 
regioninei pl÷trai bei veiklą problemin÷je teritorijoje. Vis d÷lto abejotina, ar vien bedarbyst÷s 
kriterijus tiksliausiai atspindi regioninius skirtumus. Be to, nuo to laiko, kuomet buvo 
patvirtintas toks probleminių teritorijų sąrašas, pad÷tis keit÷si labai dinamiškai. Šiuo metu 
problema netgi tampa priešinga – kyla klausimas, ar užteks darbuotojų toms įmon÷ms, kurios 
gauna paramą projektų įgyvendinimui, d÷l didel÷s darbo j÷gos emigracijos į kitas ES šalis. 
Problemin÷s teritorijos tampa „problemin÷mis“ kita prasme – darbuotojų stokos prasme, ir, deja, 
į šiuos aspektus niekaip nebuvo atsižvelgta atliekant paraiškų vertinimą ir projektų analizę. 

Abejonių kyla d÷l specifinio kriterijaus “didel÷s prid÷tin÷s vert÷s produktų ir paslaugų pl÷tros 
skatinimas”. Kriterijus suformuluotas, tačiau jis n÷ra iki galo aiškus, n÷ra patvirtintos 
metodikos, kaip skaičiuoti prid÷tinę vertę, kas lemia deklaratyvų tokio kriterijaus pobūdį ir 
palieka erdv÷s interpretavimui, subjektyvizmui. Dar vienas aktualus paramos teikimo kriterijus 
yra paramos poreikio pagrindimas. Tai plačiai taikomas, tačiau tiksliai neapibr÷žtas, aiškiai 
nesuformuluotas kriterijus. 

D÷l priemon÷s atrankos kriterijų tinkamumo numatytiems rodikliams siekti pasteb÷tina, jog, 
kaip min÷ta, nebuvo vertinama ar teikiami papildomi balai pradedančioms veiklą įmon÷ms. Tuo 
tarpu tai yra vienas iš priemon÷s uždavinių ir atitinkamas priežiūros rodiklis yra numatytas. 

Komentuojant priemon÷s priežiūros rodiklius galima pasakyti, jog bendrų sukurtų darbo vietų 
skaičiaus rodiklio trūkumas yra tas, kad jis potencialiai skatina remti darbui imlias šakas ir tuo 
aspektu prieštarauja uždaviniui skatinti pramon÷s produktyvumą. Taip pat kyla klausimas, kod÷l 
nebuvo išskirtas atskiras priežiūros rodiklis d÷l gavusių paramą SVV įmonių skaičiaus.141 

Trumpai reziumuojant šioje dalyje aptartus 3.1 priemon÷s tinkamumo aspektus, pasakytina, kad 
pagrindin÷ 3.1. priemon÷s problema yra aiškios strategijos ir vizijos trūkumas, kaip Lietuvoje 
tur÷tų būti remiamas privatus sektorius. Tokios koncepcijos stokojama tiek horizontaliąją 
prasme (pradedantys ūkio subjektai, SVV, TUI, kita), tiek remiamų sektorių prasme (aukštosios 
technologijos, medienos pramon÷, IT, kita), tiek paramos teikimo „technikos“ prasme 
(racionaliausias paramos teikimo dydis, intensyvumas, paramos poreikio pagrindimas, kita).  

                                                 
140 2004 m. rugs÷jo 22 d. Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-346 „D÷l probleminių teritorijų“ (Žin., 2004, Nr. 148-5380). 
141 Remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis, turi būti prieinami statistiniai duomenys pagal gaunančių paramą įmonių 
dydį. – European Commission. The New Programming Period, 2007-20013: Methodological Working papers. Draft working 
paper. Indicators for monitoring and evaluation: practocal guide. – 7 July, 2005. – P.18. 
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4. Priemon÷s efektyvumas: paramos l÷šų įsisavinimas 

 

Apžvelgus 3.1 priemon÷s tinkamumą, šioje dalyje priemon÷ vertinama l÷šų skirstymo, 
įsisavinimo, jos spartos ir krypties aspektu. Nors pats savaime l÷šų absorbavimas neindikuoja 
priemon÷s (ne)s÷km÷s, uždavinių ir tikslų pasiekimo, tačiau vertinant pradinį įgyvendinimo 
etapą, nesant fizinių rezultatų, tai yra vienas iš aspektų, leidžiančių spręsti apie priemon÷s 
efektyvumo tikimybę.  
 

3.1 priemon÷s įgyvendinimas iki 2005 m. lapkričio m÷n. 
Gauta 

paraiškų 
Prašoma 
paramos 

Dalis nuo 
įsipareigojimų 

Atrinkti 
projektai 

Skirta 
paramos 

Dalis nuo 
įsipareigojimų 

Pasirašyta  
sutarčių 

Dalis nuo 
įsipareigojimų 

413 1250,705 325 % 25 196,733 51% 19 48 % 

Šaltinis: BPD žinios www.finmin.lt  

Pirmiausia, verta pasteb÷ti, jog pareišk÷jų aktyvumas ir paraiškų srautas pagal 3.1 priemonę 
buvo labai didelis – didžiausias iš visų BPD priemonių, kas tapo iššūkiu visai priemon÷s 
įgyvendinimo sistemai. Prašomos paramos suma daugiau nei tris kartus viršijo numatytas l÷šas. 
Paraiškų srautas yra vienas iš indikatorių, kuriuo remiantis galima spręsti, kiek konkreti 
priemon÷ atitinka pareišk÷jų poreikius. Bendra didel÷ paklausa l÷šoms iliustruoja, kad 
investicijų poreikis Lietuvos privačiame sektoriuje didelis. Didžiausias paraiškų skaičius 
pateiktas pagal veiklų grupę „Įmonių modernizavimas ir inovacijų diegimas“ (272 paraiškos), 
tuo tarpu pagal klasterizacijos skatinimo veiklų grupę paraiškų iš viso nebuvo gauta. Mažai 
d÷mesio sulauk÷ internacionalizacijos skatinimo ir aplinkosaugos priemonių diegimo veiklų 
grup÷s. 142 

Iki 2005 m. lapkričio m÷n. pagal 3.1 priemonę paskirstyta pus÷ (51 %) visų numatytų l÷šų, 
įsisavinta 5% ES l÷šų nuo ES įsipareigojimų. Pastarasis rodiklis geresnis tik Susiekimo 
ministerijos ir kai kurių Žem÷s ūkio ministerijos priemonių atveju. Greičiausiai – jau per pirmąjį 
BPD įgyvendinimo pusmetį - paskirstyta visa 96 mln. Lt parama didel÷ms įmon÷ms. Tuo tarpu 
situacija SVV srityje kiek kitokia - daugiau nei 75 % SVV numatytų l÷šų kol kas yra 
nepaskirstyta. Iki 2005 m. lapkričio m÷n. parama skirta tik devynioms SVV įmon÷ms iš 246 
pretenduojančiųjų, kas sudaro apie 4 %. 

 

 2004-2006 m. 
numatyta 

skirti 
paramos,  
mln. Lt 

Paraiškos Jau skirta 
paramos už 

mln. Lt 

Vertinama 
paraiškų už 

mln. Lt 

Vertinamų ir 
nepaskirstytų 
l÷šų santykis 

kartais 

3.1 priemon÷ 
 

385,0 Gauta - 413 196,7 615,6 - 

Paskirstyta parama 
Parama didel÷ms 

įmon÷ms 
96,1 Gauta – 57 

Atmesta – 52 
96,1 0 - 

                                                 
142 Remiantis 2006 m. sausio 13 d. SFMIS duomenimis. 



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

175 

Vertinama 0 
Skirta parama – 5 

 
 
Baigta vertinti  

Parama įmonių 
mokslinių tyrimų 
ir pl÷tros veiklai  

53,4 Gauta – 24 
Atmesta – 18 
Vertinama - 0 

Skirta parama - 6 

13,2 - - 

Parama įmonių 
turizmo 

projektams 

68,2 Gauta – 86 
Atmesta – 64 

Skirta parama –5 
Įvertinta - 16143 

Nutraukta sutarčių - 1 

49,0 70,9 3,7 

Vertinama 
Parama SVV 
įmon÷ms 

167,3 Gauta – 246 
Atmesta – 41 

Vertinama - 196 
Skirta parama - 9 

38,4 415,4 3,2 

Šaltinis: LR Ūkio ministerija ir LVPA, 2005 m. gruodis 

Kaip matyti, didelių įmonių atveju gautos 57 paraiškos, iš kurių tik d÷l 5 priimtas sprendimas 
teikti paramą. Likusiems pareišk÷jams (neįskaitant neigiamai įvertintų) - virš 40 pareišk÷jų - 
tiesiog išsiųstas raštas, kuriame teigiama, jog sprendimas d÷l jų pateiktų paraiškų priimtas, jos 
nebus toliau vertinamos nebelikus l÷šų. Tai pat tenka konstatuoti, kad didel÷ms įmon÷ms skirta 
parama buvo koncentruota vienoje pramon÷s šakoje: iš penkioms įmon÷ms skirtų l÷šų 75% 
gavo du didieji baldų rinkos dalyviai - "SBA Furniture Group" (26,736 mln. Lt) ir "Girių 
bizonas" (45,696 mln. Lt). Pastarajai įmonei skirta parama yra didžiausia suma, skirta projektui 
pagal 3.1 priemonę. Apskritai pirmojo BPD įgyvendinimo etapo metu vidutinis paramos dydis 
vienam projektui pagal 3.1 priemonę buvo svarus ir siek÷ 10,8 mln. Litų (2005 m. liepos 1  d. 
duomenimis). Tuo tarpu verta priminti, kad išankstinio vertinimo metu numatomą paramos dydį 
vienai įmonei buvo siūloma mažinti bei paremti daugiau įmonių, siekiant platesnio struktūrinių 
fondų l÷šų poveikio. Paprastai laikoma, kad mažesn÷ pagalbos suma ir mažesnis pagalbos 
intensyvumo lygis konkurenciją iškraipo mažiau. Galimo konkurencijos iškraipymo laipsnis 
priklauso ir nuo pagalbą gaunančių įmonių rinkos galios.144  

Paskyrus didelę paramą keletui stambių ūkio subjektų ir greitai paskirsčius l÷šas didel÷ms 
įmon÷ms, Ūkio ministerija pasiūl÷ paramą šiai intervencinei sričiai padidinti, l÷šas perkeliant iš 
kitų priemonių, kuriose pareišk÷jų aktyvumas buvo mažesnis – t.y. 3.2. priemon÷s “Verslo 
aplinkos gerinimas” ir 3.4. „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“. Šiems pakeitimams 
Priežiūros komitetas nepritar÷. 

Apibendrinant, patirtis skirstant paramą pagal 3.1 priemonę kelia abejonių d÷l struktūrinių 
fondų panaudojimo efektyvumo: labai daug paraiškų atmesta, mažai projektų paremta, o 
paramos didel÷ms įmon÷ms pavyzdžiai kelia pagrįstų klausimų apie jos poveikį konkurencijai.  

                                                 
143 LVPA įvertino ir pateik÷ Ūkio ministerijai 2005.10.20. - 
http://www.lvpa.lt/index.php?parent=141&module=141&action=page&id=117  
144 European Commission. State Aid Action Plan. Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 
2005-2009. – (Consultation Paper) - 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/saap_en.pdf  
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5. Priemon÷s įgyvendinimo sistemos našumas 

 

Šioje dalyje d÷mesys skiriamas instituciniams bei procedūriniams 3.1 priemon÷s įgyvendinimo 
aspektams, siekiant įvertinti, kiek jie prisideda ar kliudo efektyviai siekti priemon÷s tikslų bei 
uždavinių. Keliamas klausimas, ar tinkamai funkcionuoja priemon÷s administravimo sistema, ar 
pakanka kvalifikuoto personalo, ar tenkina administravimo kokyb÷, analizuojami 
tarpinstituciniai santykiai ir balansas, veiklos procesų sklandumas. 

 

5.1.Priemon÷s valdymo institucin÷ struktūra  

 

LR Ūkio ministerija paramai, teikiamai pagal jai priskirtas BPD priemones, tiesiogiai 
administruoti įsteig÷ įgyvendinančiąją instituciją Lietuvos verslo paramos agentūrą,145 kuriai 
yra suteiktas viešosios įstaigos statusas. LVPA yra viena iš nedaugelio įgyvendinančiųjų 
institucijų, kuri turi regioninius padalinius.146 Pastariems yra deleguotas administracin÷s 
atitikties vertinimas, projektų patikros vietoje, viešųjų pirkimų dokumentacijos derinimas. Toks 
funkcijų dekoncentravimas vertintinas kaip geroji praktika, nes jis leidžia sistemą „priartinti“ 
prie pareišk÷jų.  

LVPA bendradarbiauja su viena tarpine institucija - savo steig÷ja, kas savo ruožtu sąlygoja 
ribotą LVPA autonomiškumą. Šio tyrimo vertinimu, Lietuvos verslo paramos agentūra yra 
labiausiai priklausoma nuo tarpin÷s institucijos lyginant ją su kitomis įgyvendinančiomis 
agentūromis. Viena iš rizikų, sietinų su tokiu tarpinstituciniu balansu, yra politizacijos rizika. Ją 
stiprina  priemon÷s specifika - parama skiriama privatiems subjektams, šioje srityje aktyviai 
veikia verslo interesų grup÷s, lobistiniai interesai, jaučiamas didelis spaudimas.147 Politizaciją 
skatina ir bendras struktūrinių fondų administravimo principas d÷l ministrams deleguotos 
atsakomyb÷s už BPD įgyvendinimui skirtų l÷šų panaudojimą. (Be to, 3.1 priemon÷je buvo 
atvejų, kai PAK pos÷džiui, kuriame priimamos rekomendacijos d÷l paramos skyrimo, vadovavo 
ūkio ministras, tvirtinantis galutinį sprendimą d÷l projektų finansavimo.)148 Potencialus 
politin÷s įtakos kanalas yra įstaigos darbuotojų atranka. Tose įgyvendinančiose institucijose, 
kurios yra viešosios, o ne biudžetin÷s įstaigos, įdarbinant darbuotojus netaikomas valstyb÷s 
tarnybos įstatymas, viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatos. Tokiu būdu atliekant 
darbuotojų atranką išlieka didesn÷ galimyb÷ šališkumui, “politiniam paskyrimui”. Viešosios 
įstaigos vadovą skiria ir atleidžia jos savinink÷ (ministerija). Kuriant 3.1 priemon÷s 
įgyvendinimo sistemą aukščiau pamin÷tos rizikos nebuvo tinkamai įvertintos ir 
minimizuotos.149  

                                                 
145 Alternatyviu sprendimu gal÷jo būti ne naujos specifin÷s įgyvendinančios institucijos kūrimas, o tuo metu 
jau veikusios Centrin÷s projektų valdymo agentūros pl÷timas, atsižvelgiant į jos patirtį panašių projektų, 
finansuotų iš PHARE, srityje. 
146 Kita įgyvendinančioji institucija, turinti regioninius padalinius, yra Nacionalin÷ mok÷jimų agentūra. 
147 Tą pripažįsta ir tarpin÷, ir įgyvendinanti institucija. Interviu su ES SF administruojančių institucijų atstovais. 
148 2005 m. geguž÷s 20 d. Valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaita Nr.1070-7-70 d÷l Lietuvos 
Respublikoje sukurtos ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrol÷s sistemos vertinimo. – P.18. 
149 Remiantis ES valstybių narių praktika (pavyzdžiui, taikoma Vokietijoje), verslo projektams vertinti gal÷jo 
būti perkamos paslaugos iš rinkos (bankų). Bankai, tur÷dami sukauptą verslo planų vertinimo patirtį ir siekdami 
išsaugoti savo reputaciją, viena vertus, šią funkciją gal÷tų atlikti kompetentingiau (tai skatintų daryti ir galimos 
konkurencijos su kitais potencialiais paslaugos teik÷jais motyvai), kita vertus, jų vertinimą būtų sunku įtakoti. 
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5.2.Procedūros ir procesai 

 

3.1 priemon÷s įgyvendinime su rimtais trukdžiais susidurta išsyk paskelbus kvietimus. Kaip jau 
min÷ta, paraiškų, teiktų pagal šią priemonę, skaičius buvo labai didelis. Dar BPD išankstinio 
vertinimo metu buvo atkreiptas d÷mesys, kad esant dideliam paramos intensyvumui lauktinas 
pareišk÷jų aktyvumas. Praktika šią prognozę patvirtino. Paraiškų srautui nebuvo pasirengta, dar 
daugiau - buvo numatytos netinkamos procedūros. Iš pradžių 3.1 priemon÷s paraiškų 
pri÷mimui nustatyta tęstin÷ procedūra; paraiškos tur÷jo būti priimamos ir periodiškai vertinamos 
nuo 2004 m. liepos iki 2006 m. rugs÷jo m÷n. Tačiau ši procedūra n÷ra tinkama esant dideliam 
srautui panašių ir palyginamų projektų. Vienas esminių procedūros trūkumų yra tas, kad ji 
potencialiai „riboja“ konkurenciją tarp projektų – parama gali būti paskirstoma anksčiau 
gautiems, bet ne kokybiškiausiems projektams.150 Įgyvendinimo eigoje procedūra buvo 
nutraukta ir inicijuotas jos keitimas,151 kas sąlygojo susijusius trikdžius bei teis÷tų lūkesčių 
pažeidimą. Neigiamai vertintina tai, jog paskelbus kvietimą gair÷se pareišk÷jams nebuvo 
pateikta informacija apie l÷šų kiekį, numatytą atskiroms veiklų grup÷ms, kas kliud÷ 
pareišk÷jams adekvačiai vertinti savo galimybes gauti paramą.  

Su problemomis susiduriama projektų atrankos bei vertinimo procesuose. Apskritai, šį etapą 
galima laikyti silpniausia grandimi priemon÷s įgyvendinime d÷l kelių priežasčių. Pirma, nebuvo 
adekvačiai prognozuotas paraiškų srautas, ir ypač - jų įvertinimui reikalingas laikas. Vienam 
vertintojui tenkantis paraiškų skaičius yra didelis: iki paraiškų pri÷mimo stabdymo LVPA pagal 
visas Ūkio ministerijos priemones buvo gavusi 890 paraiškų, jas vertino 22 projektų 
vadybininkai. Vertinimo procesą ilgina sud÷tingi atrankos kriterijai, paraiškų kokyb÷s trūkumai, 
papildomas komunikavimas su pareišk÷jais. Apie vertintojų darbo efektyvumą buvo 
sprendžiama pagal tai, kiek paraiškų jie išnagrin÷ja. Tai, atrodo, prisid÷jo prie sisteminių 
paskatų pateiktas paraiškas vertinti neigiamai, atsižvelgiant į tai, kad neigiamas vertinimas 
reikalauja mažiausiai darbo. Didelis paraiškų skaičius, spaudimas iš visuomen÷s d÷l spartesnio 
vertinimo, l÷šų įsisavinimo poreikiai, riboti žmogiškieji ištekliai skatina abejoti, kiek efektyviai 
tokiomis sąlygomis atliekant paraiškų vertinimą veikia “keturių akių” principas. 

Problemų kyla ne tik d÷l vertinimo proceso našumo, bet ir objektyvumo, kurį tur÷tų užtikrinti 
vienodas bei metodiškas vertinimo kriterijų taikymas. Tuo tarpu Vadovaujančiai institucijai 
atlikus atrankinę LVPA paraiškų vertinimo ataskaitų analizę nustatyta, kad “atskirų projektų 
atveju tie patys vertinimo kriterijai taikomi labai skirtingai”, yra nenuoseklumų pripažįstant 
išlaidas tinkamomis, neteis÷tai atliekamas papildomas vertinimas.152  

                                                 
150 Šią pastabą yra išreiškusi ir Valstyb÷s kontrol÷ valstybinio audito ataskaitoje (išvada 3.4.3.3.) – 2005 m. 
geguž÷s 20 d. Valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaita Nr.1070-7-70 d÷l Lietuvos Respublikoje sukurtos 
ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrol÷s sistemos vertinimo. 
151 2005 m. vasarį ūkio ministras, nesuderinęs su Vadovaujančia institucija, sustabd÷ paraiškų pri÷mimą. Pagal 
naujas BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo 
taisykles, tęstin÷ paraiškų pri÷mimo procedūra buvo panaikinta - nustatyta, kad visos tarpin÷s institucijos turi 
skelbti ribotos trukm÷s paraiškų pri÷mimo konkursus. 
152 LR Ūkio ministerija. Turizmo projektų atrankos komiteto pos÷džio protokolo nutariamoji dalis. – 2005 m. 
lapkričio 17 d. Nr.4., Vilnius. – 
http://www.ukmin.lt/files/Docs/ES_fondai/Protokolai/turizmo%20protokolas%202005-12-13.doc  
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Problema, mažinanti proceso efektyvumą ir kelianti riziką priemon÷s tikslų įgyvendinimui, 
kurią pripažįsta ir pati įgyvendinanti institucija, yra vertintojų kompetencija. Pastaroji n÷ra 
pakankama ekspertiniam projektų naudos, kokyb÷s, poveikio įvertinimui atlikti. LVPA 
vertinamų projektų įvairov÷ (energetikos, turizmo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, verslo 
projektai) yra labai didel÷, tad joje itin sud÷tinga sukaupti nuolatinių ekspertinių geb÷jimų. 
Apklausti respondentai kaip nepakankamus išskiria geb÷jimus mokslinių tyrimų (ir energetinių 
projektų) vertinimo srityje.153 Druskininkų savivaldyb÷s projekto “Druskininkų miesto pl÷tra. 
Vandens pramogų parkas” patirtis rodo, kad stokojama ir pačios valstyb÷s pagalbos taikymo 
patyrimo tiek įgyvendinančioje, tiek tarpin÷je institucijoje.  

Siekiant pažvelgti į vertinimo procesą iš pareišk÷jų pus÷s, galima pasteb÷ti, jog dažniausiai 
išreiškiami nusiskundimai d÷l ilgo vertinimo proceso, kuris ypač „skausmingas“ dinamiškame 
privačiame sektoriuje, bei nepakankamai aiškių argumentų atmetus paraišką. Indikaciją apie 
pareišk÷jų pasitik÷jimą vertinimo objektyvumu bei pagrįstumu suteikia ir skundų statistika. Iki 
spalio 7 d. Ūkio ministerija buvo gavusi 87 skundus d÷l LVPA sprendimų. Kaip pripažįsta 3.1 
priemonę administruojančios institucijos, skundų skaičius, jiems išnagrin÷ti reikalingas laikas 
taip pat nebuvo prognozuotas. Verta pasteb÷ti, jog tik labai maža dalis skundų pripažinti 
pagrįstais – 7 iš min÷tų 87, kas sudaro 8 %.  

Įvairios pamin÷tos problemos ir ypač išreiškiami įtarimai d÷l neskaidrumo vertinant pateiktus 
projektus mažina pasitik÷jimą institucija, vertinimo rezultatais bei kelia abejonių d÷l sistemos 
tinkamumo priemon÷s tikslams įgyvendinti. Galima pasteb÷ti, jog atliekant BPD įgyvendinimo 
sistemos vertinimą ir apklausus įvairių struktūrinius fondus administruojančių institucijų 
atstovus, 3.1 priemon÷ respondentų buvo vertinama kaip viena neefektyviausiai valdomų BPD 
priemonių.  

Bendresnio pobūdžio problema, apskritai būdinga struktūrinių fondų įgyvendinimui, yra 
neatskirta riba tarp ekspertinio projektų vertinimo ir atrankos nuo techninio projektų vertinimo. 
T.y. kokyb÷s ir naudos vertinimas bei projektų atranka reikalauja nepriklausomo ekspertinio 
požiūrio į konkretų projektą, tuo tarpu nuolatiniai darbuotojai negali suteikti nepriklausomo 
vertinimo, ir  antra – negali suteikti ir neabejotinai kvalifikuoto ekspertinio projektų vertinimo. 

 
6. Priemon÷s tęstinumas 
 

Šioje dalyje glaustai apžvelgiama, koks tik÷tinas ir rekomenduotinas paramos verslui tęstinumas 
kitame programavimo laikotarpyje, kokie lauktini pokyčiai. Svarstyti šiais klausimais sud÷tinga, 
atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai programiniai dokumentai dar nepatvirtinti nei nacionaliniu, 
nei ES lygmeniu.  

ES kol kas dar vyksta derybos d÷l struktūrinių fondų bendrojo reglamento, diskutuojama d÷l 
valstyb÷s pagalbos taisyklių reformos. Europos Komisija rengia išsamią valstyb÷s pagalbos 
politikos reformą. Vienas iš esminių jos siūlymų yra skiriant valstyb÷s pagalbą pramon÷s 
konkurencingumui prisid÷ti prie Lisabonos strategijos tikslų: t.y. daugiau pagalbos MTTP, 
naujov÷ms ir mažų įmonių rizikos kapitalui. Taip pat siekiama tikslingesn÷s ir mažesn÷s 
valstyb÷s pagalbos. Vienas iš regionin÷s valstyb÷s pagalbos taisyklių peržiūrą grindžiančių 

                                                 
153 Interviu su ES SF administruojančių institucijų atstovais. 
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principų yra žymus pagalbos intensyvumo regioniniams investiciniams projektams mažinimas. 
Taip pat judama tolyn nuo paramos didelių įmonių investicijoms. 

Europos Komisijos komunikate „Sanglaudos politika ekonominiam augimui ir darbo vietų 
kūrimui skatinti: Bendrijos strategin÷s gair÷s 2007-2013“ pabr÷žiamas poreikis užtikrinti 
paramos SVV prieinamumą, akcentuojama būtinyb÷ didinti paramą pradedančiosioms ir mikro 
įmon÷ms. Jei šiame programavimo periode buvo skatinamas kitų instrumentų nei 
subsidijavimas taikymas,154 tai kitoje perspektyvoje finansiniams instrumentams struktūrin÷je 
paramoje skiriama dar daugiau d÷mesio. Viena iš naujausių 2007-2013 m. Sanglaudos politikos 
iniciatyvų yra  „JEREMIE“ („Jungtiniai Europos ištekliai mažoms ir vidutinio dydžio 
įmon÷ms“), kuri suteiks valstyb÷ms nar÷ms galimybes, esant pageidavimui, panaudoti dalį 
struktūrinių fondų finansiniams instrumentams, nukreiptiems į SVV r÷mimą. 

Tad, nepaisant išliekančių neapibr÷žtumų d÷l ateities, akivaizdu, kad kitame programavimo 
periode ES ypač stipr÷ja teminis akcentas peržiūr÷tos Lisabonos strategijos tikslams, paramai 
SVV, ypač pradedančioms įmon÷ms ir inovatyvioms veikloms, pasitelkiant įvairesnius 
finansavimo mechanizmus. 

Tuo tarpu Lietuvoje šios ataskaitos rengimo metu dar n÷ra patvirtintų sprendimų d÷l būsimojo 
periodo ES SF valdymo. Preliminariai numatomos trys veiksmų programos, skirtos: a) 
Žmogiškųjų išteklių pl÷trai, b) Ekonomikos augimui, c) Sanglaudos skatinimui. Kol kas jų 
turinys bei įgyvendinimo sistema n÷ra aiški.  

Likusioje studijos dalyje apibendrinamos pagrindin÷s atvejo studijos metu identifikuotos 3.1 
priemon÷s įgyvendinimo problemos ir formuluojami siūlymai.  
 
 
7. Išvados ir rekomendacijos 
 

2004-2006 m. BPD 3.1 priemonei „Tiesiogin÷ parama verslui“ buvo skirta santykinai didel÷ 
BPD l÷šų dalis; ši priemon÷ taip pat sulauk÷ itin aktyvaus pareišk÷jų susidom÷jimo bei 
konkurencijos. Finansinis „progresas“ pagal šią priemonę yra vienas iš geresnių lyginant su 
kitomis BPD priemon÷mis. Neblogus finansinius rodiklius l÷m÷ sparčiai paskirstyta didel÷s 
apimtiems parama ribotam skaičiui didžiųjų įmonių, daugiausia koncentruojant ją į vieną 
sektorių. Nustatytų priežiūros rodiklių pasiekimas yra daugiau-mažiau tik÷tinas, tačiau tai lemia 
ne sklandus procesas, bet tai, jog pasirinkti minimalistiški, formalūs priežiūros rodikliai, kurie 
BPD įgyvendinimo eigoje dar tikslinti maž÷jimo linkme.  

3.1 priemon÷s analiz÷s metu įvairūs identifikuoti sisteminio ir administracinio pobūdžio 
trūkumai skatina rezervuotai vertinti priemon÷s efektyvumo tikimybę; o kai kuriais aspektais 
kelia klausimų, kokia tikimyb÷, kad suteikta parama nebus nusverta neigiamų pasekmių - 
konkurencin÷s aplinkos, ekonominių motyvacijų iškraipymo. Pati paramos forma – subsidija 
verslui – yra riboto efektyvumo per se, nepaisant to, jog taikoma pagal valstyb÷s pagalbos 
taisykles, kas formaliai tur÷tų minimizuoti jos „žalingumo“ laipsnį. Tačiau priemon÷s s÷km÷ 
didele dalimi priklauso ir nuo tinkamo tikslų nustatymo, strateginio požiūrio, efektyvios 

                                                 
154 Communication of the Commission. The Structural Funds and their co-ordination with the Cohesion Fund. 
Guidelines for programmes in the period 2000-2006. // 
http://www.interreg3c.net/sixcms/media.php/5/Communication+344_1999.pdf  
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projektų atrankos bei priemon÷s valdymo. 3.1 priemon÷s atveju du pastarieji aspektai susiję su 
rimtais trūkumais. Svarbiausios sisteminio pobūdžio problemos yra neminimizuota politin÷s 
įtakos rizika, nepakankamas atrankos kriterijų susiejimas su priemon÷s tikslais (bei pastarųjų 
deklaratyvumas), neobjektyvumo apraiškos atrankos procese. Tarp administracinių trūkumų 
pamin÷tina planavimo, prognozavimo stoka.  

Atsižvelgiant į identifikuotus trūkumus žemiau pateikiamos ilgojo ir trumpojo laikotarpio 
rekomendacijos. 
 
Trumpuoju laikotarpiu (šiam programavimo periodui) 
Trumpuoju laikotarpiu pagrindin÷ rekomendacija yra susijusi su vertinimo ir atrankos procesų 
objektyvumo bei pasitik÷jimo didinimo. Konkrečiai, siūloma:  

1) Paraiškų vertinimui pasitelkti išorinę ekspertizę, ekspertus atrenkant atviro konkurso būdu, 
sudarant jų duomenų bazę. Siūlytina, kad naudos/kokyb÷s vertinimą atliktų vienas išor÷s 
ekspertas ir vienas LVPA projektų vadybininkas. 

2) Viešai teikti informaciją, susijusią su paramos skyrimo/neskyrimo argumentais. 

3) Atliekant paraiškų (projektų) vertinimą ir atranką naudoti labai aiškius, konkrečius, viešai 
prieinamus kriterijus. Nuosekliai ir metodologiškai išaiškinti tam tikrus kriterijus, kurie šiuo 
metu taikomi, tačiau yra per „platūs“ (pvz., prid÷tin÷ vert÷, paramos poreikio 
pagrindimas).Kiek įmanoma supaprastinti paramos teikimo dokumentaciją (gaires 
pareišk÷jams, paraiškos formą ir pan.). 

4) Bendresnio pobūdžio rekomendacija, taikytina ne tik šiai priemonei (tačiau formuluojama 
atsižvelgiant į jos pamokas) yra suvienodinus įgyvendinančių institucijų statusą, priimti 
vieningą, centralizuotą įdarbinimo struktūrinių fondų administravimo sistemoje tvarką.  

 
Ilguoju laikotarpiu (kitam programavimo periodui) 
 
Rekomendacijos d÷l paramos prioritetų ir priemonių 

1. Kitame programavimo periode paramos verslui schemą labiau koncentruoti. Valstyb÷s 
pagalbą nukreipti tik į SVV, didinti paskatas pradedančioms ir mikro  įmon÷ms, remti 
inovatyvias veiklas bei mokslinius tyrimus. Šių veiklų rizikingumas didelis, atitinkamai 
finansin÷ms institucijoms jų finansavimas mažai patrauklus (finansin÷s rinkos 
trūkumas). Naujus produktus ir procesus diegiančios įmon÷s susiduria su l÷šų šaltinių 
stoka, didel÷mis išlaidomis, ekonomine naujovių diegimo rizika, ilgu inovacijų 
atsipirkimo terminu. Svarstytina d÷mesį koncentruoti ir į aplinkos apsaugos priemonių 
diegimą įmon÷se atsižvelgiant į tai, kad šios priemon÷s mažiausiai iškreipia 
konkurenciją, o ES aplinkos apsaugos reikalavimai did÷ja.  

2. Siūlytina gaires pareišk÷jams (arba atskiras veiklų grupes gair÷se) rengti pagal sritis, 
kurias norima pl÷toti, suformuluojant atskirus tik šios sritims būdingus ir reikalingus 
kriterijus, (pvz.: parama MTTP projektams; parama pradedantiesiems subjektams; 
parama veikiantiems SVV subjektams; TUI pritraukimas pasinaudojant parama; parama 
aplinkosaugos priemonių diegimui; parama įmonių internacionalizavimui, etc.) 

3. Paramos priemones privataus sektoriaus r÷mimui rekomenduotina pl÷sti, taikyti 
finansin÷s inžinerijos instrumentus (mikrokreditavimą, rizikos kapitalą, garantijas), 
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parengiant jų įgyvendinimui reikalingus teis÷s aktus bei pasinaudojant naujos iniciatyvos 
„JEREMIE“ teikiamomis galimyb÷mis.  

4. Paramos dydį, intensyvumą  vienam projektui siūloma mažinti. 

 
 
Rekomendacijos d÷l įgyvendinimo sistemos 

1. Apsvarstyti įgyvendinančios agentūros (LVPA) teisinio statuso keitimą pertvarkant ją į 
biudžetinę įstaigą.  

2. Apsvarstyti LVPA ir CPVA sujungimą, naujo programavimo laikotarpyje sukuriant 
Europos regioninio fondo agentūrą; dekoncentruoti vykdomas funkcijas plečiant 
regioninių padalinių skaičių ir joms deleguotų funkcijų apimtį (plačiau argumentai 
pateikiami pagrindin÷je ataskaitos dalyje)  
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Priedas Nr. 4.  Klausimynas Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD priežiūros 
komiteto nariams 
 
 
 

Klausimyno tikslas 
 
 
LR Finansų ministerijos užsakymu UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ ir VšĮ „Europos 
socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ atlieka Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo 
programavimo dokumento (BPD) įgyvendinimo sistemos teminį vertinimą. Vertinimas yra 
skirtas Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos tinkamumo ir valdymo efektyvumo 
analizei.  
 
Klausimynas yra skirtas vertinimui reikalingos informacijos surinkimui iš institucijų, atsakingų 
už ES struktūrinių fondų (SF) administravimą Lietuvoje, atstovų.  
 
Vertintojai Jūsų prašo atsakyti į žemiau pateiktus klausimus ir garantuoja Jūsų atsakymų 
konfidencialumą. Šios apklausos duomenys bus analizuojami, apibendrinami ir panaudoti tik 
Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos teminiam vertinimui atlikti. 
 
Užpildytą anketą siųskite el. paštu info@estep.lt arba faksu: (8~5) 2690124. Maloniai prašome 
atsakymus atsiųsti ne v÷liau kaip 2005 m. liepos 15 d.  
 
Iš anksto nuoširdžiai d÷kojame už atsakymus ir sugaištą laiką. 
 
 
 
INFORMACIJA APIE RESPONDENT Ą 
 
Vardas, Pavard÷  

Institucija  

  

Pareigos  

  

Telefono numeris  

El.pašto adresas  
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A.     BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO TINKAMUMAS  
 
A1. Kiek Jūs sutinkate / prieštaraujate žemiau pateiktiems teiginiams d÷l Lietuvos 2004-2006 
m. BPD įgyvendinimo sistemos tinkamumo? (pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam 
teiginiui) 
 
 Nepri-

tariu  
Iš dalies 
nepritariu 

Iš dalies 
pritariu 

Pritariu  

BPD prioritetai ir priemon÷s atitinka pagrindinius 
Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros 
poreikius 

    

Yra užtikrintas BPD prioritetų nuoseklumas ir 
priemonių tarpusavio suderinamumas  atskiruose 
prioritetuose  

    

BPD priede finansiniai ištekliai yra tinkamai 
paskirstyti tarp prioritetų ir priemonių 

    

Projektų atrankos kriterijai įvertina atitikimą BPD 
tikslams ir horizontaliems ES pl÷tros principams 
(darni pl÷tra, regionin÷ pl÷tra, lygios galimyb÷s, 
informacin÷s visuomen÷s pl÷tra) 

    

BPD prioritetai ir priemon÷s atitinka potencialių 
pareišk÷jų poreikius 

    

BPD numatytos intervencin÷s sritys yra suderintos 
su kitais ES ir nacionaliniais paramos šaltiniais 

    

 
 
A2. Jūsų nuomone, ar buvo esminių ekonominių ar socialinių pasikeitimų nuo Lietuvos 2004-
2006 m. BPD patvirtinimo, kurie gali įtakoti atskirų BPD prioritetų/ priemonių įgyvendinimą? 
 
 

Taip   (pereikite prie A3 klausimo) 
Ne   (pereikite prie A4 klausimo) 

 
 
A3. Jei teigiamai atsak÷te į A2 klausimą įvardinkite, kokie yra esminiai ekonominiai ir 
socialiniai pokyčiai, įvykę per pirmuosius BPD įgyvendinimo metus? 
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A4. Jūsų nuomone, ar Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s problemos gal÷tų būti geriau 
išspręstos, jei būtų padaryti atitinkami finansinių paskirstymų pakeitimai tarp skirtingų Lietuvos 
2004-2006 m. BPD prioritetų ir priemonių?  (nurodykite reikalingus pokyčius kiekvienam iš 
įvardintų BPD prioritetų ir  priemonių)       
 
 
Prioritetas/ Priemon÷ 

Padidinti 
išteklius kitų 
prioritetų/ 
priemonių 
sąskaita 

Perskirstyti 
išteklius  

prioriteto / 
priemon÷s 

viduje 

Nedaryti 
pakeitimų 

Sumažinti 
finansinius 
išteklius 

Nežinau 

1 prioritetas (Socialin÷s ir 
ekonomin÷s infrastrukt ūros 
pl÷tra) 

     

1.1 priemon÷ (Transporto 
infrastruktūros prieinamumo ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas) 

     

1.2 priemon÷ (Energijos tiekimo 
stabilumo, prieinamumo ir 
didesnio energetikos efektyvumo 
užtikrinimas) 

     

1.3 priemon÷ (Aplinkos kokyb÷s 
gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija) 

     

1.4 priemon÷ (Sveikatos 
priežiūros įstaigų 
restruktūrizavimas ir 
modernizavimas) 

     

1.5 priemon÷  (Darbo rinkos, 
švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei 
socialinių paslaugų 
infrastruktūros pl÷tra) 

     

2 prioritetas (Žmogiškųjų 
išteklių pl÷tra) 
 

     

2.1 priemon÷ (Įsidarbinimo 
geb÷jimų ugdymas) 
 

     

2.2 priemon÷ (Darbo j÷gos 
kompetencijos ir geb÷jimo 
prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas) 

     

2.3 priemon÷ (Socialin÷s 
atskirties prevencija ir socialin÷ 
integracija) 

     

2.4 priemon÷ (Mokymosi visą 
gyvenimą sąlygų pl÷tojimas) 

     

2.5 priemon÷ (Žmogiškųjų      
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išteklių kokyb÷s gerinimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje) 
3 prioritetas (Gamybos 
sektoriaus pl÷tra)  

     

3.1 priemon÷ (Tiesiogin÷ parama 
verslui) 
 

     

3.2 priemon÷ (Verslo aplinkos 
gerinimas) 
 

     

3.3 priemon÷ (Informacinių 
technologijų paslaugų ir 
infrastruktūros pl÷tra) 

     

3.4 priemon÷ (Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos) 

     

                         
 
B. BPD ĮGYVENDINIMO SISTEMOS EFEKTYVUMAS 
                  
 
B1.    Kiek Jūs sutinkate / prieštaraujate žemiau pateiktiems teiginiams d÷l Lietuvos 2004-2006 
m. BPD įgyvendinimo efektyvumo siekiant numatytų BPD rezultatų ir poveikio rodiklių? 
(pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam teiginiui) 
         
           
 Nepritariu  Iš dalies 

nepritariu 
Iš dalies 
pritariu 

Pritariu  

 
BPD įgyvendinimas vyksta sklandžiai 

    

Projektų atrankos kriterijai užtikrina tikslingą 
ES SF l÷šų panaudojimą BPD tikslams pasiekti 

    

Parama yra skiriama kokybiškiausiai 
parengtiems ir labiausiai atrankos kriterijus 
atitinkantiems projektams 

    

 
B2. Jūsų nuomone, ar tik÷tina, kad BPD įgyvendinimo poveikis bus toks, koks planuotas (t.y. 
bus pasiekti BPD priede nurodyti priežiūros rodikliai) ir bus gauta planuota socialin÷ ir 
ekonomin÷ nauda?                                

Ne   (pereikite prie B3 klausimo) 
Taip  (pereikite prie B4 klausimo) 

Per anksti spręsti  (pereikite prie B4 klausimo ) 
                          
                                                                                         
B3. Jei neigiamai atsak÷te į klausimą B2, Jūsų nuomone, kod÷l BPD įgyvendinimo poveikis bus 
mažesnis ir BPD numatyti tikslai nebus pilnai įgyvendinti? 
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B4. Jūsų nuomone, kiek bus pasiekti kiekvieno BPD prioriteto ir priemon÷s poveikio rodikliai?   
(nurodykite kiekvienam iš įvardintų BPD prioritetų  ir priemonių)                                            
          
 
Prioritetas/ Priemon÷ 

Iš dalies 
pasiekti 

Pasiekti Pasiekti 
didesni 

Nežinau 

1 prioritetas (Socialin÷s ir ekonomin÷s 
infrastrukt ūros pl÷tra) 

    

1.1 priemon÷ (Transporto infrastruktūros 
prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas) 

    

1.2 priemon÷ (Energijos tiekimo stabilumo, 
prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo 
užtikrinimas) 

    

1. 3 priemon÷ (Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir 
žalos aplinkai prevencija) 

    

1.4 priemon÷ (Sveikatos priežiūros įstaigų 
restruktūrizavimas ir modernizavimas) 

    

1.5 priemon÷  (Darbo rinkos, švietimo, 
profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų 
bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra) 

    

2 prioritetas (Žmogiškųjų išteklių pl÷tra) 
 

    

2.1 priemon÷ (Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas) 
 

    

2.2 priemon÷ (Darbo j÷gos kompetencijos ir 
geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas) 

    

2.3 priemon÷ (Socialin÷s atskirties prevencija ir 
socialin÷ integracija) 

    

2.4 priemon÷ (Mokymosi visą gyvenimą sąlygų 
pl÷tojimas) 

    

2.5 priemon÷ (Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s 
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje) 

    

3 prioritetas (Gamybos sektoriaus pl÷tra) 
 

    

3.1 priemon÷ (Tiesiogin÷ parama verslui) 
 

    

3.2 priemon÷ (Verslo aplinkos gerinimas) 
 

    

3.3 priemon÷ (Informacinių technologijų 
paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra) 

    

3.4 priemon÷ (Viešoji turizmo infrastruktūra ir 
paslaugos) 

    

             
B5. Jūsų nuomone, ar ES SF l÷šų įsisavinimo sparta yra pakankama, t.y. faktiškai atlikti 
mok÷jimai atitinka mok÷jimų prognozes? 
 

Ne   (pereikite prie B6 klausimo) 
Taip  (pereikite į C dalį) 
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B6. Jei neigiamai atsak÷te į klausimą B5, Jūsų nuomone, kokios yra pagrindin÷s nesklandaus ES 
SF l÷šų įsisavinimo priežastys? 
 
 
 
 
C. BPD ĮGYVENDINIMO SISTEMOS VALDYMAS 
           
 
C1.    Kiek Jūs sutinkate / prieštaraujate žemiau pateiktiems teiginiams d÷l Lietuvos 2004-2006 
m. BPD įgyvendinimo sistemos administravimo? (pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam 
teiginiui) 
          
 Nepritariu  Iš dalies 

nepritariu 
Iš dalies 
pritariu 

Pritariu  

Nustatytas aiškus ES struktūrinių fondų 
valdymo ir įgyvendinimo užduočių 
pasiskirstymas tarp administruojančių 
institucijų 

    

Sukurtos ES SF administruojančios institucijos 
yra  adekvačios priskirtoms funkcijoms 
vykdyti 

    

Tarp ES SF administruojančių institucijų yra 
nustatyti aiškūs ir būtini atskaitomyb÷s ryšiai 

    

ES SF administruojančioms institucijoms 
pakanka kvalifikuoto  personalo 

    

Iškilę ES SF administravimo sunkumai yra 
sklandžiai pašalinami 

    

BPD  įgyvendinimo sistemoje partneryst÷s 
principas veikia tinkamai 

    

ES SF administravime (projektų ir programų 
vertinime bei viešinime) naudojama 
pakankamai išorinių ekspertų  

    

Sukurta tinkama BPD įgyvendinimo priežiūros 
sistema 

    

                                                       
C2.    Kiek Jūs sutinkate / prieštaraujate žemiau pateiktiems teiginiams d÷l projektų vertinimo ir 
priežiūros procedūrų? (pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam teiginiui) 
 
         
 Nepritariu  Iš dalies 

nepritariu 
Iš dalies 
pritariu 

Pritariu  

Užtikrintas tinkamas informacijos apie 
galimybes gauti ES SF paramą pateikimas 
pareišk÷jams 

    

Projektų atrankos procedūros ir kriterijai yra 
konkurencingi, užtikrinantys efektyviausią 
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būdą BPD tikslų pasiekimui 
Paraiškų teikimo ir atrankos procesai yra 
skaidrūs 
 

    

Įgyvendinančios institucijos turi pakankamus 
ekspertinius geb÷jimus įvertinti projektų naudą 
ir kokybę 

    

Projektų vertinimo procesas n÷ra nepagrįstai 
ilgas 
 

    

Atrankos komitetai tvirtina projektus, kurie 
geriausiai atitinka BPD priedo bendruosius ir 
specifinius projektų atrankos kriterijus, yra 
geriausios kokyb÷s, rodo akivaizdžią naudą ir 
geriausiai prisideda prie Lietuvos socialin÷s ir 
ekonomin÷s ūkio pl÷tros 

    

Projektų įgyvendinimo priežiūros sistema yra 
tinkama paramos gav÷jų įgyvendinamiems 
projektams prižiūr÷ti ir fiziniams įgyvendinimo 
rodikliams tikrinti 

    

              
 
C3.  Jūsų nuomone, kaip efektyviai įgyvendinami projektų atrankos ir priežiūros procesai?   
(pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam teiginiui)            
 
      
 Labai 

neefektyviai   
Ne-
efektyviai  

Efektyviai  Labai 
efektyviai  

Projektų vertinimas  
 

    

Paramos skyrimas ir paramos sutarčių 
sudarymas 

    

Projektų išlaidų apmok÷jimas 
 

    

Projektų fizinių įgyvendinimo rodiklių 
priežiūra 
 

    

 
 
C4. Jūsų nuomone, kurios iš BPD priemonių įgyvendinimas yra valdomas efektyviausiai ir, 
kuriose kyla daugiausiai problemų? (pasirinkite po tris atsakymus) 
 
 
Priemon÷ 

Valdoma 
efektyviausiai 

Valdoma 
neefektyviausiai 

1.1 priemon÷ (Transporto infrastruktūros prieinamumo 
ir paslaugų kokyb÷s gerinimas) 

  

1.2 priemon÷ (Energijos tiekimo stabilumo, 
prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo 

  



Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas: galutin÷ ataskaita 

 

 

Atliko: viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP 

 

189 

užtikrinimas) 
1.3 priemon÷ (Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos 
aplinkai prevencija) 

  

1.4 priemon÷ (Sveikatos priežiūros įstaigų 
restruktūrizavimas ir modernizavimas) 

  

1.5 priemon÷  (Darbo rinkos, švietimo, profesinio 
mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių 
paslaugų infrastruktūros pl÷tra) 

  

2.1 priemon÷ (Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas) 
 

  

2.2 priemon÷ (Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimo 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas) 

  

2.3 priemon÷ (Socialin÷s atskirties prevencija ir 
socialin÷ integracija) 

  

2.4 priemon÷ (Mokymosi visą gyvenimą sąlygų 
pl÷tojimas) 
 

  

2.5 priemon÷ (Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje) 

  

3.1 priemon÷ (Tiesiogin÷ parama verslui) 
 

  

3.2 priemon÷ (Verslo aplinkos gerinimas) 
 

  

3.3 priemon÷ (Informacinių technologijų paslaugų ir 
infrastruktūros pl÷tra) 

  

3.4 priemon÷ (Viešoji turizmo infrastruktūra ir 
paslaugos) 
 

  

5.1 priemon÷ (Parama programos parengimui, valdymui, 
priežiūrai ir kontrolei (ERPF)) 

  

5.2 priemon÷ (Programos viešumas ir vertinimas (ESF)) 
 

  

 
C5. Remiantis Jūsų patirtimi, kokie reikalingi BPD įgyvendinimo sistemos administravimo ir 
projektų atrankos bei priežiūros pakeitimai? 
 
 
 
 
 
 
                    
 
Ačiū už atsakymus!                                                                                                                                                        
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Priedas Nr. 5. Klausimynas institucijų, atsakingų už ES SF administravimą 
Lietuvoje, atstovams 
 

Klausimyno tikslas 
 
LR Finansų ministerijos užsakymu UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ ir VšĮ „Europos 
socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ atlieka Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo 
programavimo dokumento (BPD) įgyvendinimo sistemos teminį vertinimą. Vertinimas yra 
skirtas Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos tinkamumo ir valdymo efektyvumo 
analizei.  
 
Klausimynas yra skirtas vertinimui reikalingos informacijos surinkimui iš institucijų, atsakingų 
už ES struktūrinių fondų (SF) administravimą Lietuvoje, atstovų.  
 
Vertintojai Jūsų prašo atsakyti į žemiau pateiktus klausimus ir garantuoja Jūsų atsakymų 
konfidencialumą. Šios apklausos duomenys bus analizuojami, apibendrinami ir panaudoti tik 
Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos teminiam vertinimui atlikti. 
 
Užpildytą anketą siųskite el. paštu info@estep.lt arba faksu: (8~5) 2690124. Maloniai prašome 
atsakymus atsiųsti ne v÷liau kaip 2005 m. liepos 15 d.  
 
Iš anksto nuoširdžiai d÷kojame už atsakymus. Tikim÷s, kad jie pasitarnaus gerinant ES 
struktūrin÷s paramos administravimą. 
 
 
 
 
INFORMACIJA APIE RESPONDENT Ą 
 
Vardas, Pavard÷  

Institucija  

  

Pareigos  

  

Telefono numeris  

El.pašto adresas  

 



A.     BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO TINKAMUMAS  
 
A1. Kiek Jūs sutinkate / prieštaraujate žemiau pateiktiems teiginiams d÷l Lietuvos 2004-2006 
m. BPD įgyvendinimo sistemos tinkamumo? (pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam 
teiginiui) 
 
 Visiškai 

nepritariu  
Labiau 

nepritariu, 
nei pritariu 

Labiau 
pritariu, nei 
nepritariu 

Visiškai 
pritariu  

BPD prioritetai ir priemon÷s atitinka pagrindinius 
Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros 
poreikius 

    

Yra užtikrintas BPD prioritetų nuoseklumas ir 
priemonių tarpusavio suderinamumas  atskiruose 
prioritetuose  

    

BPD priede finansiniai ištekliai yra tinkamai 
paskirstyti tarp prioritetų ir priemonių 

    

Projektų atrankos kriterijai įvertina atitikimą BPD 
tikslams ir horizontaliems ES pl÷tros principams 
(darni pl÷tra, regionin÷ pl÷tra, lygios galimyb÷s, 
informacin÷s visuomen÷s pl÷tra) 

    

BPD prioritetai ir priemon÷s atitinka potencialių 
pareišk÷jų poreikius 

    

BPD numatytos intervencin÷s sritys yra 
suderintos su kitais ES ir nacionaliniais paramos 
šaltiniais 

    

 
A2. Jūsų nuomone, ar buvo esminių ekonominių ar socialinių pasikeitimų nuo Lietuvos 2004-
2006 m. BPD patvirtinimo, kurie gali įtakoti atskirų BPD prioritetų/ priemonių įgyvendinimą? 
 

Taip   (pereikite prie A3 klausimo) 
Ne   (pereikite prie A4 klausimo) 

 
A3. Jei teigiamai atsak÷te į A2 klausimą trumpai įvardinkite, kokie yra esminiai ekonominiai ir 
socialiniai pokyčiai, įvykę per pirmuosius BPD įgyvendinimo metus?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A4. Jūsų nuomone, ar Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s problemos gal÷tų būti geriau 
išspręstos, jei būtų padaryti atitinkami finansinių paskirstymų pakeitimai tarp skirtingų 
Lietuvos 2004-2006 m. BPD prioritetų ir priemonių? (nurodykite reikalingus pokyčius 
kiekvienam iš įvardintų BPD prioritetų ir  priemonių)       
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Prioritetas/ Priemon÷ 

Padidinti 
išteklius 

kitų 
prioritetų/ 
priemonių 
sąskaita 

Perskirstyt
i išteklius  
prioriteto / 
priemon÷s 

viduje 

Nedaryti 
pakeitimų 

Sumažinti 
finansiniu
s išteklius 

Nežinau 

1 prioritetas (Socialin÷s ir ekonomin÷s 
infrastrukt ūros pl÷tra) 

     

1.1 priemon÷ (Transporto infrastruktūros 
prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas) 

     

1.2 priemon÷ (Energijos tiekimo stabilumo, 
prieinamumo ir didesnio energetikos 
efektyvumo užtikrinimas) 

     

1.3 priemon÷ (Aplinkos kokyb÷s gerinimas 
ir žalos aplinkai prevencija) 

     

1.4 priemon÷ (Sveikatos priežiūros įstaigų 
restruktūrizavimas ir modernizavimas) 

     

1.5 priemon÷  (Darbo rinkos, švietimo, 
profesinio mokymo, mokslo ir studijų 
institucijų bei socialinių paslaugų 
infrastruktūros pl÷tra) 

     

2 prioritetas (Žmogiškųjų išteklių pl÷tra)  
 

     

2.1 priemon÷ (Įsidarbinimo geb÷jimų 
ugdymas) 
 

     

2.2 priemon÷ (Darbo j÷gos kompetencijos 
ir geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas) 

     

2.3 priemon÷ (Socialin÷s atskirties 
prevencija ir socialin÷ integracija) 

     

2.4 priemon÷ (Mokymosi visą gyvenimą 
sąlygų pl÷tojimas) 

     

2.5 priemon÷ (Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s 
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje) 

     

3 prioritetas (Gamybos sektoriaus 
pl÷tra)  

     

3.1 priemon÷ (Tiesiogin÷ parama verslui) 
 

     

3.2 priemon÷ (Verslo aplinkos gerinimas) 
 

     

3.3 priemon÷ (Informacinių technologijų 
paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra) 

     

3.4 priemon÷ (Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos) 
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B. BPD ĮGYVENDINIMO SISTEMOS VALDYMAS 
 
B1. Kiek Jūs sutinkate / prieštaraujate žemiau pateiktiems teiginiams d÷l Lietuvos 2004-2006 
m. BPD įgyvendinimo sistemos administravimo? (pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam 
teiginiui) 
 
 Nepritariu  Labiau 

nepritariu, 
nei pritariu 

Labiau 
pritariu, nei 
nepritariu 

Pritariu  

Nustatytas aiškus ES struktūrinių fondų valdymo 
ir įgyvendinimo užduočių pasiskirstymas tarp 
administruojančių institucijų 

    

Sukurtos ES SF administruojančios institucijos 
yra  adekvačios priskirtoms funkcijoms vykdyti 

    

Tarp ES SF administruojančių institucijų yra 
nustatyti aiškūs ir būtini atskaitomyb÷s ryšiai 

    

ES SF administruojančioms institucijoms pakanka 
kvalifikuoto  personalo 

    

Iškilę ES SF administravimo sunkumai yra 
sklandžiai pašalinami 

    

Partneryst÷s principas veikia tinkamai visuose 
BPD  įgyvendinimo etapuose 

    

ES SF administravime (projektų ir programų 
vertinime bei viešinime) naudojama pakankamai 
išorinių ekspertų  

    

Sukurta tinkama BPD įgyvendinimo priežiūros 
sistema 

    

 
B2. Kiek Jūs sutinkate / prieštaraujate žemiau pateiktiems teiginiams d÷l projektų vertinimo ir 
priežiūros procedūrų? (pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam teiginiui) 
 
 Nepritariu  Labiau 

nepritariu, 
nei pritariu 

Labiau 
pritariu, nei 
nepritariu 

Pritariu  

Užtikrintas tinkamas informacijos apie galimybes 
gauti ES SF paramą pateikimas pareišk÷jams 

    

Projektų atrankos procedūros ir kriterijai yra 
konkurencingi, užtikrinantys efektyviausią būdą 
BPD tikslų pasiekimui 

    

Paraiškų teikimo ir atrankos procesai yra skaidrūs 
 

    

Įgyvendinančios institucijos turi pakankamus 
ekspertinius geb÷jimus įvertinti projektų naudą ir 
kokybę 

    

Projektų vertinimo procesas n÷ra nepagrįstai ilgas 
 

    

Atrankos komitetai tvirtina projektus, kurie 
geriausiai atitinka BPD priedo bendruosius ir 
specifinius projektų atrankos kriterijus, yra 
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geriausios kokyb÷s, rodo akivaizdžią naudą ir 
geriausiai prisideda prie Lietuvos socialin÷s ir 
ekonomin÷s ūkio pl÷tros 
Projektų įgyvendinimo priežiūros sistema yra 
tinkama paramos gav÷jų įgyvendinamiems 
projektams prižiūr÷ti ir fiziniams įgyvendinimo 
rodikliams tikrinti 

    

 
B3. Jūsų nuomone, kaip efektyviai įgyvendinami projektų atrankos ir priežiūros procesai?   
(pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam teiginiui)            
 
 Labai 

neefektyviai   
Neefektyviai  Efektyviai  Labai 

efektyviai  
Projektų vertinimas  
 

    

Paramos skyrimas ir paramos sutarčių 
sudarymas 

    

Projektų išlaidų apmok÷jimas 
 

    

Projektų fizinių įgyvendinimo 
rodiklių priežiūra 
 

    

 
B4. Jūsų nuomone, kurios iš BPD priemonių įgyvendinimas yra valdomas efektyviausiai ir, 
kuriose kyla daugiausiai problemų? (pasirinkite po tris atsakymus) 
 
 
Priemon÷ 

Valdoma 
efektyviausiai 

Valdoma 
neefektyviausiai 

1.1 priemon÷ (Transporto infrastruktūros prieinamumo ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas) 

  

1.2 priemon÷ (Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir 
didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas) 

  

1.3 priemon÷ (Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija) 

  

1.4 priemon÷ (Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas) 

  

1.5 priemon÷  (Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų 
infrastruktūros pl÷tra) 

  

2.1 priemon÷ (Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas) 
 

  

2.2 priemon÷ (Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimo 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas) 

  

2.3 priemon÷ (Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ 
integracija) 

  

2.4 priemon÷ (Mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas) 
 

  

2.5 priemon÷ (Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje) 
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3.1 priemon÷ (Tiesiogin÷ parama verslui) 
 

  

3.2 priemon÷ (Verslo aplinkos gerinimas) 
 

  

3.3 priemon÷ (Informacinių technologijų paslaugų ir 
infrastruktūros pl÷tra) 

  

3.4 priemon÷ (Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos) 
 

  

5.1 priemon÷ (Parama programos parengimui, valdymui, 
priežiūrai ir kontrolei (ERPF)) 

  

5.2 priemon÷ (Programos viešumas ir vertinimas (ESF)) 
 

  

 
B5. Remiantis Jūsų patirtimi, kokie reikalingi BPD įgyvendinimo sistemos administravimo ir 
projektų atrankos bei priežiūros pakeitimai? 
 
 
 
 
 
 
 
Ačiū už atsakymus! 
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Priedas Nr. 6. ES SF administruojančių institucij ų atstovų apklausos 
rezultatų apibendrinimas 
 
ES SF administruojančių institucijų darbuotojų apklausa: Vertinimo pradžioje buvo atlikti 23 
giluminiai interviu su BPD priežiūros komiteto nariais (institucijų atstovais bei socialiniais-
ekonominiais partneriais) ir su tarpinių institucijų, atsakingų už BPD priemonių, kurias 
numatyta analizuoti kaip atvejo studijas šioje vertinimo ataskaitoje, ES SF skyrių ved÷jais. 
Interviu metu užduoti klausimai d÷l Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD tinkamumo, įgyvendinimo 
sistemos našumo ir efektyvumo tikimyb÷s yra pateikiami Priede Nr.1. Be to, vadovaujančios 
institucijos, tarpinių ir įgyvendinančių institucijų atsakingiems darbuotojams (SF valdymo 
skyrių ved÷jams) paštu ir el. paštu buvo išsiųstos anketos, kuriose pateikiami BPD tinkamumo 
ir įgyvendinimo sistemos našumo klausimai (anketa pateikiama Priede Nr.2). Iš viso buvo 
išsiųsta 21 anketa, gauta 15 atsakymų (atsakomumas 71 proc.).  
 
Metodologijos paaiškinimas: respondentų atsakymai į anketos klausimus buvo ranguojami 
skal÷je nuo 0 iki 1: 
 

Nesutinku Iš dalies 
nesutinku  

Iš dalies 
pritariu 

Pritariu 
0 

0 0.25 0.5 1 
1 

 
Atvirų klausimų atsakymai nebuvo ranguojami, jie pateikiami pagal procentinį atsakymų 
pasiskirstymą. 
 
Rezultatai: 
 
Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD tinkamumo kriterijus 
 

Vertinamas aspektas 
 

Įvertinimas 

BPD prioritetų ir priemonių atitikimas pagrindiniams Lietuvos ekonomin÷s ir 
socialin÷s pl÷tros poreikiams 

0.6 

BPD prioritetų nuoseklumas ir priemonių tarpusavio suderinamumas  atskiruose 
prioritetuose 

0.5 

Finansinių išteklių paskirstymo tarp BPD prioritetų ir priemonių tinkamumas  0.4 
Tinkamų projektų atrankos kriterijų nustatymas BPD priede (įvertinant  atitikimą 
BPD tikslams ir horizontaliems ES pl÷tros principams) 

0.5 

BPD prioritetų ir priemonių atitikimas potencialių pareišk÷jų poreikiams 0.4 
BPD numatytų intervencinių sričių suderinamumas su kitais ES ir nacionaliniais 
paramos šaltiniais 

0.6 

 
78 proc. respondentų mano, kad nebuvo esminių ekonominių ar socialinių pasikeitimų nuo 
Lietuvos 2004-2006 m. BPD patvirtinimo, kurie gali įtakoti atskirų BPD prioritetų/ priemonių 
įgyvendinimą. 
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Atsakydami į klausimą, ar Lietuvos ekonomin÷s ir socialin÷s problemos gal÷tų būti geriau 
išspręstos, jei būtų padaryti atitinkami finansinių paskirstymų pakeitimai tarp skirtingų 
Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonių155: 
 
• 73 proc. respondentų nurod÷, kad reikia atlikti perskirstymus BPD 1.2 priemon÷je (18 proc. 

mano, kad reikalingas perskirstymas kitų priemonių sąskaita, 55 proc. – tarp priemon÷s 
veiklų). 

• 59 proc. respondentų nuomone, reikia padidinti BPD 2.5 priemonei numatytus finansinius 
išteklius kitų BPD priemonių sąskaita. 

• 60 proc. respondentų mano, kad reikalingi finansinių išteklių perskirstymai BPD 3.3 
priemon÷je (40 proc. mano, kad reik÷tų perskirstyti kitų priemonių sąskaita, 20 proc. - tarp 
priemon÷s veiklų). 

 
 
Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos našumo kriterijus 
 

Vertinamas aspektas: administracin÷ sistema 
 

Įvertinimas 

ES struktūrinių fondų valdymo ir įgyvendinimo užduočių pasiskirstymo tarp 
administruojančių institucijų aiškumas 

0.8 

Sukurtų ES SF administruojančių institucijų adekvatumas priskirtoms 
funkcijoms vykdyti 

0.5 

Atskaitomyb÷s ryšių tarp ES SF administruojančių institucijų aiškumas ir 
būtinumas  

0.5 

Iškilusių ES SF administravimo sunkumų pašalinimo sklandumas 0.4 
ES SF administruojančių institucijų kvalifikuoto  personalo pakankamumas 0.2 
Išorinių ekspertų pakankamas dalyvavimas ES SF administravime (projektų ir 
programų vertinime bei viešinime) 

0.4 

Partneryst÷s principo veikimas visuose BPD  įgyvendinimo etapuose 0.4 
BPD įgyvendinimo priežiūros sistemos tinkamumas 0.5 

Vertinamas aspektas: projektų vertinimo ir priežiūros procesai  
 

Įvertinimas 

Tinkamas informacijos apie galimybes gauti ES SF paramą pateikimas 
pareišk÷jams 

0.6 

Paraiškų teikimo ir atrankos procesų skaidrumas 0.7 
Įgyvendinančių institucijų ekspertiniai geb÷jimai įvertinti projektų naudą ir 
kokybę 

0.4 

Projektų vertinimo proceso trukm÷ 0.4 
Projektų vertinimo proceso efektyvumas 0.6 
Paramos skyrimo ir paramos sutarčių sudarymo proceso efektyvumas 0.6 
Projektų išlaidų apmok÷jimo proceso efektyvumas 0.7 
Projektų įgyvendinimo priežiūros sistemos tinkamumas paramos gav÷jų 
įgyvendinamiems projektams prižiūr÷ti ir fiziniams įgyvendinimo rodikliams 
tikrinti 

0.5 

Projektų fizinių įgyvendinimo rodiklių priežiūros proceso efektyvumas 0.6 
 

                                                 
155 D÷l šio klausimo pateikiami tik kritiniai rezultatai, nes dauguma respondentų, atsakydami į klausimą, 
išliko šališki nurodydami, kad padidinti išteklius reikia būtent jų institucijos administruojamai BPD priemonei. 
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Atsakydami į klausimą, kurios iš BPD priemonių yra valdomos efektyviausiai, respondentai 
nurod÷ BPD 1.1 ir 1.5 priemones; kaip neefektyviausiai valdomas įvardino BPD 2.5, 3.1 ir 3.2 
priemones. 
 
 
Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD efektyvumo tikimyb÷s kriterijus 
 

Vertinamas aspektas 
 

Įvertinimas 

BPD įgyvendinimo sklandumas 0.4 
Projektų atrankos procedūrų ir kriterijų konkurencingumas, užtikrinantis 
efektyviausią būdą BPD tikslų pasiekimui 

0.5 

Paramos skyrimas kokybiškiausiai parengtiems ir labiausiai atrankos kriterijus 
atitinkantiems projektams 

0.6 

ES SF l÷šų įsisavinimo sparta 0.4 
BPD priede nurodytų priežiūros rodiklių pasiekimo tikimyb÷ 0.8 
 
Atsakydami į klausimą, kokie bus kiekvienos BPD priemon÷s pasiekimo rodikliai, 
respondentai nurod÷, kad daugiausiai sunkumų gali iškilti d÷l BPD 3.2  priemon÷s (50 proc. 
respondentų mano, kad rezultatų ir poveikio rodikliai bus pasiekti iš dalies), taip pat d÷l BPD 
2.3 ir 2.5 priemonių abejones išreišk÷ po 40 proc. respondentų. 
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Priedas Nr. 7. Sąrašas ES SF administruojančių institucij ų atstovų, su 
kuriais buvo atliekami giluminiai interviu 
 
Nr. Vardas, Pavard÷ Pozicija 

ES SF administruojančių institucijų atstovai 
 

1.  Algirdas Astrauskas Vidaus reikalų ministerijos sekretorius 
2.  Albertas Arūna  Transporto investicijų direkcijos direktorius 
3.  Romalda Baranauskien÷  Sveikatos apsaugos ministerijos sekretor÷ 
4.  Povilas Česonis Europos socialinio fondo agentūros direktorius 
5.  Rolandas Kriščiūnas Finansų ministerijos sekretorius 
6.  Alminas Mačiulis  Susisiekimo ministerijos valstyb÷s sekretorius 
7.  Aurimas Morkūnas Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos 

koordinavimo skyriaus ved÷jas 
8.  Gediminas Rainys  Ūkio ministerijos sekretorius 
9.  Valdas Rupšys  Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius 
10.  Danguol÷ Saldžiūnien÷ Ūkio ministerijos ES struktūrin÷s paramos departamentas 

Struktūrinių fondų valdymo skyriaus ved÷ja 
11.  Vilma Slavinskien÷ Aplinkos ministerijos ES paramos departamento ES 

fondų valdymo skyriaus ved÷ja 
12.  Ana Stankaitien÷  Finansų ministerijos ES programų valdymo 

departamento direktor÷ 
13.  Kastytis Tuminas   Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros direktorius 
14.  Mindaugas Vilčinskas LVPA direktoriaus pavaduotojas 
15.  Gintautas Vilkelis   Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausyb÷s direktoriaus pavaduotojas 
16.  Aloyzas Vitkauskas   viešosios įstaigos Centrin÷s projektų valdymo agentūros 

direktorius 

Pagrindiniai socialiniai – ekonominiai partneriai  
 

17.  Eugenijus Butkus  Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 

18.  Sigitas Šiupšinskas buv. Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorius 
19.  Vidmantas Dvilaitis   Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patar÷jas 

20.  Kristina Krupavičien÷  Lietuvos profesin÷s sąjungos „Solidarumas“ atsakingoji 
sekretor÷ 

21.  Juozas Lazutka   Žinių ekonomikos forumo tarybos narys 

22.  Andrius Nikitinas  Lietuvos pramonininkų konfederacijos Vykdomosios 
direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas 

23.  Rimas Varkulevičius  Lietuvos prekybos, pramon÷s ir amatų rūmų generalinis 
direktorius 
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Priedas Nr. 8. Klausimynas paramos gav÷jams  
 
 
 

Klausimyno tikslas 
 
LR Finansų ministerijos užsakymu UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ ir VšĮ 
„Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ atlieka Lietuvos 2004-2006 m. 
Bendrojo programavimo dokumento (BPD) įgyvendinimo sistemos teminį vertinimą. 
Vertinimas yra skirtas Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos tinkamumo ir 
valdymo efektyvumo analizei. 
 
Klausimynas yra skirtas vertinimui reikalingos informacijos surinkimui iš paramos gav÷jų 
(projektų vadovų). 
 
Vertintojai Jūsų prašo atsakyti į žemiau pateiktus klausimus ir garantuoja Jūsų atsakymų 
konfidencialumą. Šios apklausos duomenys bus analizuojami, apibendrinami ir panaudoti tik 
Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos teminiam vertinimui atlikti. 
 
Užpildytą anketą siųskite el. paštu info@estep.lt arba faksu: (8~5) 2690124. Maloniai prašome 
atsakymus atsiųsti ne v÷liau kaip 2005 m. liepos 15 d. 
 
Iš anksto nuoširdžiai d÷kojame už atsakymus ir sugaištą laiką. 
 
 
 
INFORMACIJA APIE RESPONDENT Ą 
 
Vardas, Pavard÷  

Organizacija  

  

Pareigos  

  

Telefono numeris  

El.pašto adresas  

 
 
A. INFORMACIJA APIE PROJEKT Ą 
 
A1. Pagal kurią BPD priemonę Jūsų vykdomam projektui yra skirta ES struktūrinių fondų 
parama? (įrašykite) 
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A2. Trumpai aprašykite Jūsų vykdomo projekto tikslus: 
 
 
 
A3. Koks yra Jūsų vykdomo projekto įgyvendinimo laikotarpis? (nurodykite projekto pradžios 
ir planuojamos pabaigos datas) 
 
 
 
 
B.     BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO ĮGYVENDINIMO SISTEMOS 
EFEKTYVUMAS 
 
B1. Jūsų nuomone, ar Lietuvos 2004-2006 m. BPD prioritetai, priemon÷s ir remiamos veiklų 
sritys atitinka potencialių pareišk÷jų poreikius? 
 
1) Taip   
2) Atitinka iš dalies  
3)  Ne  

4) Neturiu nuomon÷s  

 
B2. Jei pažym÷jote B1 klausimo (2) ar (3) atsakymus, trumpai nurodykite, kod÷l, Jūsų 
manymu, Lietuvos 2004-2006 m. BPD prioritetai, priemon÷s ir remiamos veiklų sritys 
neatitinka ar atitinka tik iš dalies potencialių pareišk÷jų poreikius? 
 
 
 
B3. Remiantis Jūsų patirtimi: „Gauti paramą iš ES struktūrinių fondų buvo.. 
 
1) ...sud÷tinga“   
2) ...tam tikrų problemų“   
3) ...paprasta“  

 
B4. Jei pažym÷jote B3 klausimo (1) ar (2) atsakymus, įvardinkite, kokie sunkumai buvo iškilę, 
siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą? 
 
 
 
B5. Ar konsultuojat÷s su valstybinių institucijų darbuotojais d÷l paraiškų ES struktūrinių fondų 
paramai gauti rengimo ir finansuojamų projektų valdymo klausimų? 
 
1) Taip, dažnai    
2) Taip, kartais  
3) Retai  

4) Niekada   

 
B6. Ar iš valstybinių institucijų gauta informacija padeda atsakyti į iškilusius klausimus, 
spręsti iškilusias problemas valdant projektus 
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1) Taip, dažnai    
2) Taip, kartais  
3) Retai  

4) Niekada   

 
B7. Kiek Jūs sutinkate / prieštaraujate žemiau pateiktiems teiginiams d÷l projektų vertinimo ir 
priežiūros procedūrų? (pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam teiginiui) 
 
 Nepritariu  Labiau 

nepritariu 
nei pritariu 

Labiau 
pritariu, nei 
nepritariu 

Pritariu  

Užtikrintas tinkamas informacijos apie 
galimybes gauti ES SF paramą pateikimas 
pareišk÷jams 

    

Paraiškų teikimo ir atrankos procesai yra 
skaidrūs 
 

    

Įgyvendinančios institucijos turi pakankamus 
ekspertinius geb÷jimus įvertinti projektų naudą 
ir kokybę 

    

Projektų įgyvendinimo priežiūros sistema yra 
tinkama paramos gav÷jų įgyvendinamiems 
projektams prižiūr÷ti ir fiziniams įgyvendinimo 
rodikliams tikrinti 

    

 
B8. Jūsų nuomone, kaip efektyviai įgyvendinami projektų atrankos ir priežiūros procesai? 
(pažym÷kite vieną iš atsakymų kiekvienam teiginiui) 
 
 Labai 

neefektyviai   
Ne-

efektyviai  
Efektyviai  Labai 

efektyviai  
Projektų vertinimas  
 

    

Paramos skyrimas ir paramos sutarčių 
sudarymas 

    

Projektų išlaidų apmok÷jimas 
 

    

Projektų fizinių įgyvendinimo rodiklių 
priežiūra 

    

 
B10. Remiantis Jūsų patirtimi, kokie reikalingi BPD įgyvendinimo sistemos administravimo ir 
projektų atrankos bei priežiūros pakeitimai? 
 
 
 
Ačiū už atsakymus! 
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Priedas Nr. 9. ES SF paramos gav÷jų apklausos rezultatų apibendrinimas 
 
 
 
ES SF paramos gav÷jų apklausa: Siekiant įvertinti, kiek Lietuvos 2004 – 2006 BPD prioritetai, 
priemon÷s ir remiamos veiklos sritys atitinka potencialių pareišk÷jų poreikius, bei, ES SF 
paramos teikimo ir projektų įgyvendinimo procedūrų paprastumą/sud÷tingumą „vartotojui“, 
buvo atlikta ES SF paramos gav÷jų apklausa. Buvo apklausti ES SF paramos gav÷jai pagal 
Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD 1.1 – 1.5, 2.1 – 2.5 ir 3.1 – 3.4 priemones. Pagal kiekvieną BPD 
priemonę, atsižvelgiant į tolygų priemon÷s veiklų, institucinį (viešas/ privatus sektorius), 
projekto dydžio (didel÷ / maža paramos suma) ir projekto trukm÷s kriterijų atstovavimą buvo 
atrinkti 78 ES SF paramos gav÷jai. Apklausiamų paramos gav÷jų sąrašas buvo suderintas su 
Perkančiąja organizacija. Atrinktiems ES SF paramos gav÷jams paštu ir el.paštu buvo išsiųstas 
klausimynas, pateiktas Priede Nr.4. Buvo gauti 68 atsakymai (atsakomumas 88 proc.), kuriuose 
nuomon÷ pateikta apie 73 ES SF l÷šomis įgyvendinamų projektų administravimą. Pagal 
teritorinį pasiskirstymą daugiausiai buvo apklausta paramos gav÷jų, registruotų Vilniaus 
apskrityje (tai atspindi bendrą ES SF paramos skyrimo tendenciją). 
 
Metodologijos paaiškinimas: respondentų atsakymai į anketos klausimus buvo ranguojami 
skal÷je nuo 0 iki 1: 
 

Nesutinku Iš dalies 
nesutinku  

Iš dalies 
pritariu 

Pritariu 
0 

0 0.25 0.5 1 
1 

 
Atvirų klausimų atsakymai nebuvo ranguojami, jie pateikiami pagal procentinį atsakymų 
pasiskirstymą. 
 
Rezultatai: 
 
85 proc. ES SF paramos gav÷jų nuomone, Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD prioritetai, priemon÷s 
ir remiamos veiklos sritys atitinka potencialių pareišk÷jų poreikius. 15 proc. respondentų 
mano, kad šiuos poreikius Lietuvos 2004 – 2006m. BPD atitinka iš dalies. Dauguma pastarųjų 
respondentų nurod÷, kad nors BPD prioritetai ir priemon÷s yra tinkamos, tačiau remiamos 
veiklų sritys ir tinkamų pareišk÷jų per siauras įvardinimas susiaurina galimybes pasinaudoti ES 
SF parama. Ypač buvo išskirta BPD 1.3 priemon÷s „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos 
aplinkai prevencija“ per siauras remiamų veiklos sričių apibr÷žimas ir 3.4 priemon÷s „Viešoji 
turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ per siauras galimų pareišk÷jų įvardinimas.  
 
26 proc. respondentų nurod÷, kad gauti ES SF paramą buvo sunku, 57 proc., kad kilo tam tikrų 
problemų, 17 proc., – kad buvo paprasta. Pagrindin÷mis problemomis ES paramos gav÷jai 
įvardino patirties ir specifinių žinių trūkumą, paramos teikimo sąlygų sud÷tingumą, 
kompetentingų konsultacijų iš ES SF administruojančių institucijų stoką.  
 
Detaliau ES SF paramos teikimo ir projektų įgyvendinimo procedūrų 
paprastumas/sud÷tingumas apžvelgiamas ES SF paramos gav÷jų atsakymus grupuojant pagal  
įgyvendinančiąsias institucijas. 
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Atsakymai d÷l ES SF paramos skyrimo ir projektų įgyvendinimo pagal BPD 1.1 priemonę 
(Transporto investicijų direkcija) 
 
Į klausimą, ar gauti ES SF paramą projektams pagal BPD 1.1 priemonę „Transporto 
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas“ buvo sud÷tinga, 71 proc. 
respondentų nurod÷, kad susidūr÷ su tam tikromis problemomis, 29 proc. atsak÷, kad buvo 
paprasta. Daugiausia sunkumų rengiant paraiškas suk÷l÷ patirties stoka, reikalavimai pateikti 
techninius dokumentus apribojo kai kurių savivaldybių galimybes, ilgai užtruko paramos 
sutarčių derinimas pagal TID pastabas, neaiškumų kilo d÷l spec. PVM programos taikymo. 
Priimtas sprendimas paskirstyti ES SF l÷šas visoms savivaldyb÷ms bei pateiktų paraiškų 
modifikavimas / siūlymas įgyvendinti dalį projekto, respondentų nuomone, pažeid÷ principą 
skirti ES SF paramą labiausiai BPD priemon÷s tikslus bei spec. atrankos kriterijus 
atitinkantiems projektams. 
 
Visi pareišk÷jai nurod÷, kad rengdami paraiškas ir įgyvendindami iš ES SF l÷šų finansuojamus 
projektus konsultuojasi su Susiekimo ministerija bei TID. 86 proc. apklaustų ES SF paramos 
gav÷jų atsak÷, kad iš šių institucijų gauta informacija dažnai, ir 14 proc. respondentų teigimu, 
kartais padeda spręsti iškilusias paraiškų rengimo ar projekto administravimo problemas.  
 
Žemiau lentel÷je pateikiami respondentų įvertinimai d÷l BPD 1.1 priemon÷s projektų vertinimo 
ir priežiūros procesų:   
 

Vertinamas aspektas 
 

Įvertinimas 

Tinkamas informacijos apie galimybes gauti ES SF paramą pateikimas 
pareišk÷jams 

0.5 

Paraiškų teikimo ir atrankos procesų skaidrumas 0.7 
Įgyvendinančių institucijų ekspertiniai geb÷jimai įvertinti projektų naudą ir 
kokybę 

0.6 

Projektų vertinimo proceso efektyvumas 0.5 
Paramos skyrimo ir paramos sutarčių sudarymo proceso efektyvumas 0.5 
Projektų išlaidų apmok÷jimo proceso efektyvumas 0.5 
Projektų įgyvendinimo priežiūros sistemos tinkamumas paramos gav÷jų 
įgyvendinamiems projektams prižiūr÷ti ir fiziniams įgyvendinimo rodikliams 
tikrinti 

0.5 

Projektų fizinių įgyvendinimo rodiklių priežiūros proceso efektyvumas 0.5 
 
Atsakydami į klausimą, kokie reikalingi BPD įgyvendinimo sistemos administravimo ir 
projektų atrankos bei priežiūros pakeitimai, respondentai nurod÷, kad: 
 
1) Reik÷tų supaprastinti projektų, įgyvendinamų iš ES SF l÷šų, administravimo taisykles 

(techninių dokumentų parengimo projektai tur÷tų būti administruojami paprasčiau nei 
infrastruktūriniai projektai) 

 
 
Atsakymai d÷l ES SF paramos skyrimo ir projektų įgyvendinimo pagal BPD 1.3 priemonę 
(Aplinkos projektų valdymo agentūra) 
 
Į klausimą, ar gauti ES SF paramą projektams pagal BPD 1.3 priemonę „Aplinkos kokyb÷s 
gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ buvo sud÷tinga, 80 proc. respondentų nurod÷, kad 
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susidūr÷ su tam tikromis problemomis, 20 proc. atsak÷, kad buvo paprasta. Respondentų 
nuomone, paraiškų vertinimo procesas yra per ilgas, vertintojų kompetencija aplinkosaugos 
srityje n÷ra pakankama.  
 
Visi pareišk÷jai nurod÷, kad rengdami paraiškas ir įgyvendindami iš ES SF l÷šų finansuojamus 
projektus konsultuojasi su Aplinkos ministerija bei APVA, tačiau 80 proc. respondentų 
teigimu, gauti atsakymai tik kartais padeda išspręsti iškilusias problemas. 
Žemiau lentel÷je pateikiami respondentų įvertinimai d÷l BPD 1.3 priemon÷s projektų vertinimo 
ir priežiūros procesų:   
 

Vertinamas aspektas 
 

Įvertinimas 

Tinkamas informacijos apie galimybes gauti ES SF paramą pateikimas 
pareišk÷jams 

0.5 

Paraiškų teikimo ir atrankos procesų skaidrumas 0.5 
Įgyvendinančių institucijų ekspertiniai geb÷jimai įvertinti projektų naudą ir 
kokybę 

0.3 

Projektų vertinimo proceso efektyvumas 0.3 
Paramos skyrimo ir paramos sutarčių sudarymo proceso efektyvumas 0.3 
Projektų išlaidų apmok÷jimo proceso efektyvumas 0.4 
Projektų įgyvendinimo priežiūros sistemos tinkamumas paramos gav÷jų 
įgyvendinamiems projektams prižiūr÷ti ir fiziniams įgyvendinimo rodikliams 
tikrinti 

0.4 

Projektų fizinių įgyvendinimo rodiklių priežiūros proceso efektyvumas 0.4 
 
Atsakydami į klausimą, kokie reikalingi BPD įgyvendinimo sistemos administravimo ir 
projektų atrankos bei priežiūros pakeitimai, respondentai nurod÷, kad: 
 
1) būtina trumpinti paraiškų vertinimo laikotarpį; 
2) projektų vykdytojai turi gauti kompetentingus patarimus, susijusius su  projektų 
įgyvendinimu; 

3) būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp įgyvendinančios institucijos bei projektų vykdytojų;  
4) įgyvendinančios institucijos veikla turi būti orientuota ne į kontrol÷s, bet į patariamąją, 

padedančiąją veiklą; 
5) būtina supaprastinti įvairių dokumentų, susijusių su projektų įgyvendinimu, derinimo 

procedūras, paliekant daugiau lankstumo  (t.y. galimybių tikslinti projektus, prisitaikant 
prie besikeičiančių sąlygų). 

 
 
Atsakymai d÷l ES SF paramos skyrimo ir projektų įgyvendinimo pagal BPD 1.2, 3.1, 3.2 ir 
3.4 priemones (Lietuvos verslo paramos agentūra) 
 
Į klausimą, ar gauti ES SF paramą projektams pagal LVPA administruojamas BPD priemones 
buvo sud÷tinga, 29 proc. respondentų nurod÷, kad buvo sud÷tinga, 50 proc. - susidūr÷ su tam 
tikromis problemomis, 21 proc. atsak÷, kad buvo paprasta. Daugumos respondentų nuomone, 
parengti paraišką ES SF paramai gauti yra sunku, tai gali tik atitinkamą projektų rengimo 
patirtį turintis žmogus / konsultacin÷s įmon÷s. Metodologinių dokumentų d÷l paraiškos 
pildymo ir projekto administravimo v÷lavimas bei reikalavimas patikslinti paraiškas pagal 
v÷liau pasirodžiusias metodologijas taip pat mažina rengiamų paraiškų kokybę. Kaip problemą 
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respondentai įvardino kompetentingų konsultacijų iš LVPA ir Ūkio ministerijos trūkumą bei 
per ilgą atsakymų pateikimo į užklausimus d÷l gairių išaiškinimo laikotarpį.  
 
ES SF paramos gav÷jai pagal BPD 1.2 priemonę „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir 
didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ nurod÷, kad sunkumų pildant paraišką kilo 
d÷lto, kad paraiškos forma privačių ūkio subjektų projektams yra pritaikyta BPD 3.1 priemonei 
„Tiesiogin÷ parama verslui“. Pildant šią paraišką projektui pagal BPD 1.2 priemonę į kai 
kuriuos B-2 dalies punktus atsakyti sud÷tinga, nes neatsižvelgiama į energetikos ūkio subjektų 
vykdomos veiklos specifiškumą. Paramos gav÷jų nuomone, reikalavimai kartu su paraiška 
pateikti visą su projektu susijusią techninę dokumentaciją, taip pat apsunkina potencialių 
pareišk÷jų galimybes. Gair÷se n÷ra atsižvelgiama, kad kai kuriais atvejais (energetikos srityje) 
parengti techninį projektą tokia apimtimi, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro įsakymu patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002 „Statinio 
projektavimas“, prieš paraiškos pateikimą, laikantis gair÷se nustatytų reikalavimų, n÷ra 
galimybių. Jei projektui įgyvendinti reikia skelbti vieną tarptautinį konkursą, apimantį 
projektavimo, įrenginių gamybos ir montavimo darbus, techninio projekto parengimas reikštų, 
kad prasid÷jo viso projekto įgyvendinimas. Tai neatitiktų ES SF l÷šų skyrimo principo, kad 
projektas, kuriam prašoma pagalbos, negali būti prad÷tas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo 
dienos. 
 
Visi pareišk÷jai nurod÷, kad rengdami paraiškas ir įgyvendindami iš ES SF l÷šų finansuojamus 
projektus konsultuojasi su Ūkio ministerija bei LVPA, tačiau 50 proc. respondentų teigimu, tik 
kartais gauta informacija padeda atsakyti į iškilusius klausimus, spręsti iškilusias projektų 
administravimo problemas. 
 
Žemiau lentel÷je pateikiami respondentų įvertinimai d÷l LVPA administruojamų BPD 
priemonių projektų vertinimo ir priežiūros procesų:   
 

Vertinamas aspektas 
 

Įvertinimas 

Tinkamas informacijos apie galimybes gauti ES SF paramą pateikimas 
pareišk÷jams 

0.8 

Paraiškų teikimo ir atrankos procesų skaidrumas 0.7 
Įgyvendinančių institucijų ekspertiniai geb÷jimai įvertinti projektų naudą ir 
kokybę 

0.6 

Projektų vertinimo proceso efektyvumas 0.5 
Paramos skyrimo ir paramos sutarčių sudarymo proceso efektyvumas 0.5 
Projektų išlaidų apmok÷jimo proceso efektyvumas 0.4 
Projektų įgyvendinimo priežiūros sistemos tinkamumas paramos gav÷jų 
įgyvendinamiems projektams prižiūr÷ti ir fiziniams įgyvendinimo rodikliams 
tikrinti 

0.6 

Projektų fizinių įgyvendinimo rodiklių priežiūros proceso efektyvumas 0.5 
 
Atsakydami į klausimą, kokie reikalingi BPD įgyvendinimo sistemos administravimo ir 
projektų atrankos bei priežiūros pakeitimai, respondentai nurod÷, kad reik÷tų: 
 
1) Skelbti gaires ir kvietimus paraiškoms teikti atskirai (pirma, leisti potencialiems 

pareišk÷jams tinkamai susipažinti su gairių reikalavimais), kartu su gair÷mis pateikti 
paraiškos pildymo vadovą ir kitas metodologijas; 
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2) Supaprastinti paraiškos formą, mažinti reikalavimus d÷l privalomų prid÷ti dokumentų ir 
administravimo formalumus; 

3) Suteikti daugiau savarankiškumo įgyvendinančiai institucijai, mažinant sprendimų 
derinimą su ministerija; 

4) LVPA numatyti preliminarų paraiškos vertinimo laikotarpį  ir jo laikytis; 
5) Mažinti administracinį krūvį smulkesniems projektams; 
6) Perduoti viešųjų pirkimų dokumentacijos tikrinimą regioniniams LVPA padaliniams. 
 
Atsakymai d÷l ES SF paramos skyrimo ir projektų įgyvendinimo pagal BPD 1.4, 1.5,  ir 3.3 
priemones (Centrin÷ projektų valdymo agentūra) 
 
Į klausimą, ar gauti ES SF paramą projektams pagal CPVA administruojamas BPD priemones 
buvo sud÷tinga, 24 proc. respondentų pritar÷, 67 proc. nurod÷, kad susidūr÷ su tam tikromis 
problemomis, 9 proc. atsak÷, kad buvo paprasta. Daugumos respondentų nuomone, parengti 
paraišką ES SF paramai gauti yra sunku, tai gali tik atitinkamą projektų rengimo patirtį turintis 
žmogus / konsultacin÷s įmon÷s. Sunkiausia pareišk÷jams buvo sudaryti projekto biudžetą, 
įvertinti, kurios išlaidos yra tinkamos finansuoti iš ES SF. Respondentų teigimu, paraiškų 
pildymo vadovai buvo neišsamūs, o kompetentingų konsultacijų iš CPVA bei tarpinių 
institucijų nepakako. 95 proc. apklaustųjų nurod÷, kad rengdami paraišką ES SF paramai gauti 
konsultavosi su ES SF administruojančiomis institucijomis. 45 proc. respondentų atsak÷, kad 
gauta informacija pad÷davo išspręsti kilusias problemas, 50 proc. – kad ši informacija ne 
visada būdavo išsami, kompetentinga.  
 
Žemiau lentel÷je pateikiami respondentų įvertinimai d÷l CPVA administruojamų BPD 
priemonių projektų vertinimo ir priežiūros procesų:   
 

Vertinamas aspektas 
 

Įvertinimas 

Tinkamas informacijos apie galimybes gauti ES SF paramą pateikimas 
pareišk÷jams 

0.7 

Paraiškų teikimo ir atrankos procesų skaidrumas 0.7 
Įgyvendinančių institucijų ekspertiniai geb÷jimai įvertinti projektų naudą ir 
kokybę 

0.6 

Projektų vertinimo proceso efektyvumas 0.4 
Paramos skyrimo ir paramos sutarčių sudarymo proceso efektyvumas 0.4 
Projektų išlaidų apmok÷jimo proceso efektyvumas 0.3 
Projektų įgyvendinimo priežiūros sistemos tinkamumas paramos gav÷jų 
įgyvendinamiems projektams prižiūr÷ti ir fiziniams įgyvendinimo rodikliams 
tikrinti 

0.5 

Projektų fizinių įgyvendinimo rodiklių priežiūros proceso efektyvumas 0.5 
 
Atsakydami į klausimą, kokie reikalingi BPD įgyvendinimo sistemos administravimo ir 
projektų atrankos bei priežiūros pakeitimai, respondentai nurod÷, kad reik÷tų: 
 
2) Efektyviau valdyti paraiškų vertinimo procesą, samdyti daugiau išor÷s ekspertų 

specifin÷ms veiklos sritims vertinti; 
3) Didinti bendravimo tarp projektų vykdytojų ir įgyvendinančios institucijos efektyvumą; 
4) Mažinti CPVA darbuotojų, atsakingų už projektų priežiūrą, dažną kaitą; 
5) Supaprastinti projektų, įgyvendinamų iš ES SF l÷šų, administravimo taisykles; 
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6) Efektyviau organizuoti įgyvendinimo dokumentų ir mok÷jimų prašymų tikrinimo / 
tvirtinimo procesą; 

7) Gerinti projektų išlaidų apmok÷jimo procesą; 
8) Organizuoti daugiau mokymų projektų administravimo klausimais, ypatingai trūksta 

kompetentingų konsultacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais. 
  
Atsakymai d÷l ES SF paramos skyrimo ir projektų įgyvendinimo pagal BPD 2.1 – 2.5 
priemones (Europos socialinio fondo agentūra) 
 
Į klausimą, ar gauti ES SF paramą projektams pagal ESFA administruojamas BPD priemones 
buvo sud÷tinga, 52 proc. respondentų pritar÷, 26 proc. nurod÷, kad susidūr÷ su tam tikromis 
problemomis, 22 proc. atsak÷, kad buvo paprasta. Daugumos respondentų nuomone, parengti 
paraišką ES SF paramai gauti yra sunku, tai gali tik atitinkamą projektų rengimo patirtį turintis 
žmogus / konsultacin÷s įmon÷s. Metodologinių dokumentų d÷l paraiškos pildymo ir projekto 
administravimo v÷lavimas mažina rengiamų paraiškų kokybę. Kaip problemą respondentai 
įvardino kompetentingų konsultacijų iš ESFA ir tarpinių institucijų trūkumą (70 proc. 
respondentų nurod÷, kad gauta informacija retai kada padeda išspręsti iškilusias problemas), 
tačiau „geros praktikos“ pavyzdžiu įvardina ESFA organizuotas  pareišk÷jams „atvirų durų“ 
dienas. Respondentų teigimu, paraiškos biudžeto pildymą ir projekto administravimo 
planavimą apsunkino neaiškumas d÷l valstyb÷s tarnautojų galimyb÷s dirbti projektuose ir gauti 
už tai atlyginimą. Dar viena problema, apsunkinančia galimybes pasinaudoti ES SF parama, 
pareišk÷jai įvardino avansinį sumos apdraudimą nevalstybiniams ir NVO subjektams 
įgyvendinant projektą. 
 
Žemiau lentel÷je pateikiami respondentų įvertinimai d÷l ESFA administruojamų BPD 
priemonių projektų vertinimo ir priežiūros procesų:   
 

Vertinamas aspektas 
 

Įvertinimas 

Tinkamas informacijos apie galimybes gauti ES SF paramą pateikimas 
pareišk÷jams 

0.6 

Paraiškų teikimo ir atrankos procesų skaidrumas 0.6 
Įgyvendinančių institucijų ekspertiniai geb÷jimai įvertinti projektų naudą ir 
kokybę 

0.4 

Projektų vertinimo proceso efektyvumas 0.3 
Paramos skyrimo ir paramos sutarčių sudarymo proceso efektyvumas 0.4 
Projektų išlaidų apmok÷jimo proceso efektyvumas 0.3 
Projektų įgyvendinimo priežiūros sistemos tinkamumas paramos gav÷jų 
įgyvendinamiems projektams prižiūr÷ti ir fiziniams įgyvendinimo rodikliams 
tikrinti 

0.4 

Projektų fizinių įgyvendinimo rodiklių priežiūros proceso efektyvumas 0.5 
 
Atsakydami į klausimą, kokie reikalingi BPD įgyvendinimo sistemos administravimo ir 
projektų atrankos bei priežiūros pakeitimai, respondentai nurod÷, kad: 
 
1) Projektų vertinimo ir mok÷jimų prašymų svarstymo laikotarpiai gal÷tų būti trumpesni; 
2) Įgyvendinančios institucijos tur÷tų operatyviau vykdyti dokumentų patikrą; 
3) Projektų priežiūros ir įgyvendinimo procedūros tur÷tų būti supaprastintos (mažinti formalų 

projektų administravimą, pvz. reikalavimą pildyti ataskaitas, kai projekto veiklos dar 
neprad÷tos vykdyti) 
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4) Reik÷tų mažinti ESFA darbuotojų, atsakingų už projektų priežiūrą, dažną kaitą; 
5) Reik÷tų organizuoti daugiau mokymų projektų administravimo klausimais. 
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Priedas Nr. 10. Socialinių-ekonominių partnerių dalyvavimas PAK 2004-
2005 m. 
 
Tarpin ÷ institucija PAK Socialiniai-ekonominiai partneriai 

 
Aplinkos 
ministerija156 

1.3 priemon÷  1. Lietuvos savivaldybių asociacija 
2. Lietuvos žaliųjų jud÷jimo taryba 
 

IVPK157 3.3 priemon÷ 1. Asociacija „Infobalt“ 
2. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga 
3. Lietuvos savivaldybių asociacija 
 

1.5 priemon÷ -- 
2.2 priemon÷ 1. Lietuvos darbo federacija 

2. Lietuvos pramonininkų konfederacija 
3. Lietuvos profesin÷ sąjunga „Solidarumas“ 
4. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 
5. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 
 

 
 
 
Socialin÷s apsaugos 
ir darbo 
ministerija158 

2.3 priemon÷ 1. Lietuvos savivaldybių asociacija 
2. Moterų informacijos centras 
 

Susisiekimo 
ministerija159 

1.1 priemon÷ 1.  Lietuvos savivaldybių asociacija 
2.  VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas 
 

 
Sveikatos apsaugos 
ministerija160 

1.4 priemon÷ 1.  Jurbarko rajono savivaldyb÷ 
2.  Kazlų Rūdos savivaldyb÷  
3.  Kretingos rajono savivaldyb÷ 
4.  Šilal÷s rajono savivaldyb÷ 
 

1.5 priemon÷ 1. Lietuvos darbo federacija 
2. Lietuvos pramonininkų konfederacija 
3. Lietuvos savivaldybių asociacija 
4. Lietuvos verslo darbdavių asociacija 
 

 
 
 
 
 
 
Švietimo ir mokslo 
ministerija161 
 

2.4 priemon÷ 1. Lietuvos darbo federacija 
2. Lietuvos pramonininkų konfederacija 
3. Lietuvos savivaldybių asociacija 
4. Lietuvos verslo darbdavių asociacija 
 

                                                 
156 2004 m. rugpjūčio 26 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-453 d÷l aplinkosauginių projektų, 
finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę 
„Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“, atrankos komiteto tvirtinimo 
157 IVPK pateikta informacija 
158 Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos pateikta informacija 
159 Susisiekimo ministerijos pateikta informacija 
160 Sveikatos apsaugos ministerijos pateikta informacija 
161 2004 m. spalio 11 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-1572 d÷l projektų atrankos 
komitetų sudarymo 
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 2.5 priemon÷ 1. Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ 
2. Lietuvos darbo federacija 
3. Lietuvos pramonininkų konfederacija 
4. Lietuvos savivaldybių asociacija 
5. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 
 

 
 
 
 
Ūkio ministerija162 
 

Verslo 
projektų 

1. Lietuvos pramonininkų konfederacija 
2. Lietuvos savivaldybių asociacija  
3. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 
4. Lietuvos aprangos ir tekstil÷s įmonių asociacija 
5. Lietuvos prekybos, pramon÷s ir amatų rūmų 

asociacija 
 Energetikos 

projektų 
 

1. Lietuvos elektros energetikos asociacija 
2. Lietuvos savivaldybių asociacija 
3. Lietuvos šilumos tiek÷jų asociacija 
 

 Turizmo 
projektų 

1. Lietuvos savivaldybių asociacija 
2. Lietuvos turizmo asociacija 
3. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija 
 

 
 

                                                 
162 2005 m. sausio 27 d. LR Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-39 d÷l projektų atrankos komitetų sudarymo 
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