CPVA valdymo ir kontrol÷s sistemos,
administruojant Lietuvos 2004-2006m. BPD priemones,
privalumai ir trūkumai
Kas bus kitaip administruojant ES struktūrinių fondų l÷šas 2007-2013 m. laikotarpiu

CPVA veiklos sritys ir tyrimo objektas

CPVA veiklos sritys ir tyrimo objektas
PHARE/Pereinamoji priemon÷
Šengenas, Kaliningrado tranzitas,
ES Išor÷s sienų ir grąžinimo fondai
Ignalinos programa

Tyrimo objektas

Viešieji pirkimai
EEE ir Norvegijos
Norwegian financial
finansinis mechanizmas
mechanism

987 mln. Lt – 531 projektas

Sveikatos apsauga

Šveicarijos finansinis
mechanizmas

Švietimas

Tarptautinis
bendradarbiavimas

Informacin÷ visuomen÷

Socialin÷ apsauga
SF paramos valdymas
SF paramos viešinimas

CPVA administruojamos 2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos priemon÷s
Ekonomikos
augimo
veiksmų
programa

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti
moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra

Sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programa

Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai

Informacin÷ visuomen÷ visiems

Viešųjų paslaugų kokyb÷
ir prieinamumas

sveikatos infrastruktūra
švietimo infrastruktūra
socialin÷ infrastruktūra

Technin÷s paramos veiksmų programa
Iš viso:

6.4 mlrd. Lt. (~27 proc. visų 2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos l÷šų)

TYRIMO REZULTATAI

Spontaninis bendradarbiavimo su CPVA
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CPVA darbuotojų veiklos vertinimas
Labai gerai
3
Labai blogai

Vykdytojai
Bendravimo geranoriškumas,
paslaugumas, mandagumas
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Sunku pasakyti
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Vidurkis
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4.8

CPVA priimamų sprendimų skaidrumas

73%

22%

Projekto vadovo išaiškinimų patikimumas

74%

22%

4.7

Projekto vadovo pasiekiamumas
(telefonu, e-paštu)

72%

24%

4.7

69%

29%

4.7

Savalaikis reikiamos informacijos
pateikimas

66%

32%

4.6

Lankstumas derinant dokumentus ar
ieškant bendro kompromiso

66%

25%

7%

4.6

Terminų laikymasis

64%

27%

7%

4.6

Efektyvi pagalba sprendžiant iškylančias
problemas

CPVA priimamų sprendimų aiškumas

60%

Bendradarbiavimo sparta, operatyvumas

61%

Pateikiamų reikalavimų nuoseklumas
CPVA priimamų sprendimų pagrįstumas
Iniciatyvumas siūlant išeitis neaiškiose
situacijose

52%

50%

54%

34%

28%

41%

42%

37%

5%

5%
10%
6%

4.6
4.5
4.5

4%

4.4

6%

4.4

Informacijos pakankamumas ir gavimo
lengvumas
Vykdytojai
Informaciją
gauti lengva,
jos trūksta

Ar informacija lengvai gaunama

Informaciją gavo
labai lengvai

Informaciją gavo
labai sunkiai

Sutarties derinimas
ir pasirašymas

Informaciją
gauti lengva,
jos pakanka

Projekto viešinimas
Audito vykdymas
L÷šų apmok÷jimas,
išlaidų deklaracijos
Pirkimų vykdymas

Informaciją
gauti sunku,
jos trūksta

Informacijos
labai trūko

Projekto patikros
įgyvendinimas
vietoje
Projekto vykdymo
ataskaitų ruošimas
Ilgalaikio
materialaus turto
draudimas

Paraiškos
vertinimas

Paraiškos rengimas
Ar informacijos pakako

Informaciją
gauti sunku,
jos pakanka

Informacijos
visiškai pakako

Projekto vykdymo etapų problemiškumas
Vykdytojai
Reik÷tų gerokai
patobulinti

Neproble miška ,
tobulinti reikia

Problemiška,
tobulinti reikia

Ar reikia tobulinti

Paraiškos rengimas
Projekto vykdymo
ataskaitų ruošimas
Ilgalaikio
materialaus turto
draudimas
Projekto patikros
įgyvendinimas
vietoje
Sutarties derinimas
ir pasirašymas
Projekto viešinimas

Paraiškos
vertinimas

Pirkimų vykdymas

L÷šų apmok÷jimas,
išlaidų deklaracijos

Audito vykdymas
N÷ra ką
tobulinti

Neproble miška ,
tobulinti nereikia

Visiškai
neproblemiška

Problemiška,
tobulinti nereikia
Ar problemiška

Vertinimų vidurkiai

Labai
problemiška

ES struktūrinių fondų l÷šų administravimo sistemos
patobulinimai 2007-2013 m. laikotarpiui

Paraiškos rengimo patobulinimai
Projektų vykdytojų teiktos pastabos ir
pasiūlymai, įvertinus 2004-2006 m.
laikotarpio patirtį

2007-2013 m. periodo ES struktūrin÷s paramos
administravimo sistemoje įgyvendintos
priemon÷s
Dabar LRV nutarime aiškiai nustatyta, kokia informacija

Paraiškos skirtingose dalyse (A ir B) dubliuojasi tam

tur÷tų būti teikiama paraiškos specialiojoje B dalyje, tad

tikra dalis privalomų pateikti dokumentų.

informacija skirtingose paraiškos dalyse nebesikartoja.
Kadangi paraiškos pildomos elektroniniu būdu,

sistemoje

Rengiant paraišką neaiškūs veiksmų programų

pasirinkus veiksmų programos prioritetą ir jo įgyvendinimo

prioritetų įgyvendinimo priemonių tikslai ir uždaviniai.

priemonę, automatiškai pasirinkimui siūlomi priemon÷s tikslai
ir uždaviniai iš konkrečiai priemonei skirto sąrašo.
2007-2013 m. periodui sukurta elektronin÷ paraiškos forma.
Šiandien

N÷ra galimyb÷s paraišką užpildyti elektroniniu būdu.

įgyvendinančioms

institucijoms

jau

suteikta

galimyb÷ automatiškai perkelti duomenis iš turimų el.
paraiškų į Struktūrinių fondų valdymo informacinę sistemą
(SFMIS), į kurią duomenys anksčiau buvo vedami rankiniu
būdu.

Paraiškų vertinimo patobulinimai
Projektų vykdytojų teiktos pastabos ir
pasiūlymai, įvertinus 2004-2006 m.
laikotarpio patirtį

2007-2013 m. periodo ES struktūrin÷s paramos
administravimo sistemoje įgyvendintos
priemon÷s
Projektų vykd ytojai gali rasti visą reikiamą informaciją vienoje

Trūksta informacijos apie pačią vertinimo procedūrą ir

svetain÷je - www.esparama.lt Šioje svetain÷je talpinami ir
metodiniai nurodymai projektų vertintojams d÷l bendrųjų,

kriterijus.

specialiųjų atitikties ir prioritetinių atrankos kriterijų vertinimo.
Įgyvendinančios institucijos interviu su pareišk÷ju 2004-2006 m. periode tokią praktiką taik÷ tik CPVA. Dabar
naudingas, nes tai galimyb÷ pareišk÷jui pristatyti, tokia galimyb÷ numatyta LRV nutarimu patvirtintose PAFT
apginti

savo

poziciją

ir

pačiam

gauti

daugiau visoms

informacijos.

ES

struktūrinių

fondų

paraiškas

vertinančioms

institucijoms.
PAFT nustatytas aiškus paraiškų vertinimui skirtas laikas:

Trumpinti paraiškos vertinimo laiką.

― 2 m÷n. administraciniam ir tinkamumo vertinimui, bei
― 2 m÷n. naudos ir kokyb÷s vertinimui bei sprendimo d÷l
projekto finansavimo pri÷mimui.
Užbaigus kiekvieno vertinimo etapą, paraiškų tinkamumo bei

Trūksta informacijos apie paraiškos vertinimo eigą.

naudos ir kokyb÷s vertinimo rezultatai skelbiami svetain÷je
www.esparama.lt prie gautų paraiškų sąrašo. Taip pat apie tai
informuojamas tiesiogiai kiekvienas pareišk÷jas.

Sutarčių sudarymo ir keitimo patobulinimai
Projektų vykdytojų teiktos pastabos
ir pasiūlymai, įvertinus 2004-2006
m. laikotarpio patirtį

2007-2013 m. periodo ES struktūrin÷s paramos
administravimo sistemoje įgyvendintos priemon÷s
- Prie sutarties pridedama ne teikta paraiška, o aktualus projekto
aprašymas ir projekto biudžetas.

Dažnai keičiamos sutartys ir ilgos jų keitimo
procedūros.

- Ministerija gali įgalioti įgyvendinančiąją instituciją su pareišk÷jais
sudaryti dvišales sutartis vietoj trišalių. Tai sutrumpintų sutarčių
pasirašymo bei keitimo terminus.
- Išplečiamas sąrašas atvejų, kuriais sutarties keitimui pakaks tik
įgyvendinančios institucijos pritarimo.
Europos socialinio fondo finansuojamiems projektams atsiskaitymą

Sutarties

sąlygose

tur÷tų

būti

gerokai už netiesiogines projekto išlaidas žymiai palengvins Finansų

liberalizuotas darbuotojų atlyginimo, valandų ministro įsakymu patvirtinta galimyb÷ netiesiogin÷ms projekto
paskirstymo mechanizmas.

išlaidoms (tarp jų ir darbuotojų atlyginimams) taikyti vienodo dydžio
normą.

Projekto įgyvendinimo patobulinimai
Projektų vykdytojų teiktos pastabos ir
pasiūlymai, įvertinus 2004-2006 m.
laikotarpio patirtį

2007-2013 m. periodo ES struktūrin÷s paramos
administravimo sistemoje įgyvendintos
priemon÷s
- Nustatyta, kad privalomos teikti tik galutin÷s projekto

― Ataskaitų turinys per daug formalus;

įgyvendinimo ataskaitos.

― Teikiama tarpin÷s projekto vykd ymo ataskaitos - Tarpines ataskaitas tur÷s teikti tik Europos socialinio fondo
informacija

dubliuoja

informaciją,

pateikiamą finansuojami projektai, siekiant užtikrinti Reglamento Nr.

mok÷jimo prašymuose;
― Per

daug

sud÷tingi

1081/2006 10 straipsnyje išd÷stytų nuostatų įgyvendinimą
reikalavimai,

keliami (informacija apie apmokytų žmonių skaičių įvairiais pjūviais –

ataskaitoms, lentel÷ms, formoms, taip pat per pagal lytį, pagal socialinę pad÷tį ir pan.).
dažnas ataskaitų periodiškumas.

- Ataskaitose atsisakyta finansin÷s informacijos, kuri teikiama
tik mok÷jimo prašymuose.

Išlaidos tur÷tų būti deklaruojamos elektroniniu Jau parengta elektronin÷ mok÷jimo prašymo forma, kurią
būdu.

projekto vykd ytojai gal÷s pateikti elektroniniu būdu.

Viešųjų pirkimų vykdymo priežiūros patobulinimai
Projektų vykdytojų teiktos pastabos ir
pasiūlymai, įvertinus 2004-2006 m.
laikotarpio patirtį

Pirkimų priežiūra tur÷tų būti vykdoma tik didesn÷s
vert÷s

pirkimų

atvejais

arba

tur÷tų

atsižvelgiama į paramos gav÷jo patikimumą.

būti

2007-2013 m. periodo ES struktūrin÷s paramos
administravimo sistemoje įgyvendintos
priemon÷s
Įgyvendinančiosioms

institucijoms,

atliekančioms

pirkimų

priežiūrą, PAFT pavedama individualiai įvertinti rizikas ir
nustatyti, kuriais atvejais pirkimo dokumentus būtina derinti iš
anksto, o kuriais atvejais – po pirkimo.
Teis÷s aktais įtvirtinta, kad įgyvendinančiosios institucijos

Jaučiamas didesnis seminarų ir konsultacijų vykdomą priežiūrą turi papildyti sistemingai organizuojamas
viešųjų pirkimo klausimais poreikis.

projektų vykd ytojų mokymas ir įgyvendinančiosios institucijos
rengiami ir skelbiami metodiniai dokumentai.

Ačiū už d÷mesį

