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VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŢVALGA

2.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
2.1.1. Informacija apie veiksmų programos fizinę paţangą:
Atsiţvelgiant į tai, kad Techninės paramos veiksmų programoje pagrindiniai Techninės
paramos veiksmų programos gyvendinimo stebėsenos rodikliai nėra nustatyti, informacija apie
Techninės paramos veiksmų programos stebėsenos rodiklių pasiekimus uţdavinio lygmeniu
pateikiama šios ataskaitos 3.1.1 dalyje.
2.1.2. Finansinė informacija
1 lentelė. Finansiniai prioritetų įgyvendinimo rodikliai (eurais)
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parama ES struktūrinės
paramos, gaunamos pagal
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administravimui“

Visa paramos
gavėjų sumokėta
išlaidų, įtrauktų į
vadovaujančiajai
institucijai
pateiktus mokėjimo
reikalavimus, suma

Atitinkamas
viešasis įnašas

Uţ
mokėjimus
paramos
gavėjams
atsakingos
įstaigos
sumokėta išlaidų
suma

Visa iš
Komisijos gautų
mokėjimų
suma

10952423,31

10952423,31

10952423,31

15594876,15

10952423,31

10952423,31

10952423,31

15594876,15

10952423,31

10952423,31

10952423,31

15594876,15

Iš ESF finansuojamos
išlaidos
Iš viso:
Pereinamojo laikotarpio
paramos negaunantiems
regionams iš bendros

2
sumos tenkanti suma
Visa iš ERPF
finansuojamų išlaidų
bendra suma, jei veiksmų
programa yra bendrai
finansuojama iš ESF

257243,86

257243,86

257243,86

218657,23

2.1.3. Informacija apie fondų lėšų panaudojimą pagal šių lėšų paskirstymą
Informacija apie ESF lėšų panaudojimą pagal šių lėšų paskirstymą pateikiama šios
ataskaitos 1 priede.
2.1.4. Parama pagal tikslines grupes
Atsiţvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) 2007–2013 m. techninės paramos
gavėjai – institucijos, administruojančios ES struktūrinę paramą, informacija apie paramą pagal
tikslines grupes neteikiama.
2.1.5. Grąţinta ar pakartotinai panaudota parama
2009 m. laikotarpiu grąţintos ir pakartotinai panaudotos ES 2007–2013 m. techninės
paramos nebuvo.
2.1.6. Kokybinė analizė
Šioje dalyje pateikiama pasiektų rezultatų, įvertintų pagal fizinius ir finansinius rodiklius,
analizė, horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas bei partnerystė.
TP VP 1 prioriteto ES fondų lėšų naudojim o plano įgyvendinim as 2009
m . (m ln. Eurų)
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Bendra TP VP 1 prioriteto įgyvendinimo situacija

Užkontraktuota lėšų suma, Eur
12.191.988,58
Panaudota lėšų suma, Eur
21.501.660,97
9.309.672,39

Likusi nepanaudota lėšų
suma, Eur

Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės
paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ 1 uždavinys
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES
struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ 1 uţdavinį „Sukurti
ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimo sistemą ir
uţtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo,
Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programas“, produkto stebėsenos rodiklis
2009 m. įgyvendintas nepilna apimtimi, pagrinde dėl socialinių ekonominių pokyčių Lietuvoje,
kurie išsamiau aptariami šios ataskaitos 3.1.2 dalyje, o rezultato rodiklis 2009 m. pasiektas ir
viršytas.
Įgyvendinant minėtą uţdavinį, ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimas iki
2009 m. gruodţio 31 d. buvo nepakankamai spartus: iki 2009 m. gruodţio 31 d. paskirstytų ES
2007–2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir
administravimo sutartis sudaro 18,31 proc. nuo Techninės paramos veiksmų programoje VP4-1.1FM-01-V priemonei „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos
funkcionavimas“ numatytų ES fondų lėšų, o iki 2009 m. gruodţio 31 d. deklaruotinomis Europos
Komisijai (toliau – EK) pripaţintos ES fondų lėšos sudaro 46,80 proc. nuo iki 2009 m. gruodţio 31
d. paskirstytų ES 2007–2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalies pagal pasirašytas projektų
finansavimo ir administravimo sutartis pagal VP4-1.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės
paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“. Prieţastys, lėmusios
lėtą ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą, įgyvendinant minėtą uţdavinį,
nurodomos ataskaitos 3.1.2 dalyje.
Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės
paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ 2 uždavinys
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES
struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ 2 uţdavinį „Gerinti
pareiškėjų, projektų vykdytojų ir visuomenės informuotumą apie ES struktūrinę paramą,
Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos
veiksmų programų teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus“, stebėsenos rodikliai 2009 m.
sudarė nemaţą dalį 2015 m. planuojamos pasiekti reikšmės, t. y.:
- įgyvendintų informavimo ir viešinimo iniciatyvų (informavimo kampanijos, konferencijos,
seminarų ciklai, tinklalapiai ir kt.) skaičius 2009 m. sudaro 24 (2015 m. gruodţio 31 d. siekiama,
kad būtų įgyvendinta 50 minėtų informavimo ir viešinimo iniciatyvų);
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- įgyvendintomis informavimo ir viešinimo iniciatyvomis pasinaudojusi, t. y. ţinanti apie ES
struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 m., visuomenės dalis 2009 m. sudaro 75 proc. Lietuvos
gyventojų (2015 m. gruodţio 31 d. siekiama, kad minėta visuomenės dalis sudarytų 50 proc.
Lietuvos gyventojų).
Įgyvendinant minėtą uţdavinį, iki 2009 m. gruodţio 31 d. paskirstytų ES 2007–2013 m.
techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo
sutartis sudaro 77,36 proc. nuo Techninės paramos veiksmų programoje VP4-1.2-FM-01-V
priemonei „4 VP. Informavimas ir viešinimas“ numatytų ES fondų lėšų, o iki 2009 m. gruodţio 31
d. deklaruotinomis EK pripaţintos ES fondų lėšos sudaro 42,30 proc. nuo iki 2009 m. gruodţio 31
d. paskirstytų ES 2007–2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalies pagal pasirašytas projektų
finansavimo ir administravimo sutartis pagal VP4-1.2-FM-01-V priemonę „4 VP. Informavimas ir
viešinimas“.
Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės
paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ 3 uždavinys
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES
struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ 3 uţdavinį „Atlikti
Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos
veiksmų programų vertinimą ir stiprinti vertinimo galimybes“, stebėsenos rodikliai 2009 m. buvo
pasiekti.
Įgyvendinant minėtą uţdavinį ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimas
2008–2009 m. buvo gana spartus: iki 2009 m. gruodţio 31 d. paskirstytų ES 2007–2013 m.
techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo
sutartis sudaro 38,44 proc. Techninės paramos veiksmų programoje VP4-1.3-FM-01-V priemonei
„ES struktūrinės paramos vertinimas“ numatytų ES fondų lėšų, o iki 2009 m. gruodţio 31 d.
deklaruotinomis EK ES fondų lėšos sudaro 27,62 proc. nuo iki 2009 m. gruodţio 31 d. paskirstytų
ES 2007–2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalies pagal pasirašytas projektų finansavimo ir
administravimo sutartis pagal VP4-1.3-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“.
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programą siekiama uţtikrinti lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principus. Remiantis Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją,
įgyvendinimo prieţiūrai atlikti (toliau – Stebėsenos komitetas) patvirtintais bendraisiais projektų
atrankos kriterijais, visi projektai, kurie siekia gauti ES struktūrinę paramą turi atitikti lyčių lygybės
principus ir nediskriminavimo politiką, t. y. įgyvendinant projektus, finansuotinus iš ES 2007–2013
m. techninės paramos turi būti uţtikrinta moterų ir vyrų lygybė ir lyčių aspekto integravimas visose
srityse ir nediskriminavimas dėl lyties, rasės arba etninės kilmės. Atsiţvelgiant į tai, techninės
paramos gavėjai, įgyvendindami projektus, finansuotinus iš ES 2007–2013 m. techninės paramos,
turi uţtikrinti, kad jų projekto veiklų įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principų uţtikrinimui.
Paţymėtina, kad informavimo ir viešinimo renginiai bei kiti veiklų, finansuotinų ES 20072013 m. techninės paramos lėšomis, rezultatai yra prieinami visoms socialinėms grupėms, įskaitant
ir neįgaliuosius. Tinklalapyje www.esparama.lt teikiama informacija gali pasinaudoti visi
suinteresuoti asmenys.
Techninės paramos veiksmų programa prisideda ir prie kitų horizontaliųjų prioritetų (darnus
vystymasis, regioninė plėtra, informacinės visuomenės plėtra) įgyvendinimo finansuojant
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo prieţiūros darbo grupės susitikimus bei įvairius renginius
(seminarus, mokymus) horizontaliųjų prioritetų temomis.
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2009 m. bendradarbiaujant su Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo prieţiūros darbo
grupės (toliau – darbo grupės), susidedančios iš socialinių, ekonominių partnerių ir uţ ES
struktūrinės paramos panaudojimą atsakingų institucijų atstovų, nariais parengtos „Horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą gairės“1
(toliau – gairės), kurios buvo patvirtintos darbo grupės posėdyje, vykusiame 2009 m. balandţio 30
d. Gairėmis, apibrėţiančiomis horizontaliuosius prioritetus, jų pagrindinius tikslus, tikslines grupes,
įgyvendinimo rodiklius ir pateikus pavyzdţius, kaip projektas galėtų prisidėti prie horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo, siekiama palengvinti ES struktūrinę paramą administruojančioms
institucijoms geriau uţtikrinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą. Minėtame darbo grupės
posėdyje taip pat buvo aptarta informacija, susijusi su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu, kuri
buvo pateikta 2008 m. veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitų projektuose, ir pristatyti tyrimo
„Struktūrinių fondų naudojimo poveikis lyčių lygybės politikos įtvirtinimui Lietuvoje, siekiant
Europos Sąjungos lygybės strateginių tikslų“ rezultatai.
2009 m. gruodţio 17 d. vykusiame darbo grupės posėdyje buvo pristatytas leidinys
„Horizontalieji prioritetai: praktinis vadovas pareiškėjams ir projektų vykdytojams“ 2. Leidinyje,
kurio pagrindinė tikslinė grupė pareiškėjai ir projektų vykdytojai, įgyvendinantys ES struktūrinės
paramos lėšomis finansuojamus projektus, glaustai ir aiškiai pristatomi pagrindiniai 2007–2013 m.
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir ją įgyvendinančiose veiksmų
programose numatyti horizontalieji prioritetai, jų sampratos, tikslai, svarba ir teikiama nauda,
pateikiami patarimai, kaip kiekvieną horizontalųjį prioritetą galima įgyvendinti įvairiuose projekto
etapuose ir veiklose bei pateikiami gerosios praktikos pavyzdţiai, suteikiantys galimybę lengviau
suvokti horizontaliųjų prioritetų taikymo galimybes ir naudą. Taip pat minėtame posėdyje buvo
pristatytos „ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimo“3
rekomendacijos, susijusios su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu.
Partnerystė
Administruojant Techninės paramos veiksmų programą, partnerystės principą įgyvendina
Stebėsenos komitetas, sudarytas vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006
L 210, p. 25), 63 straipsnyje nustatyta tvarka.
Stebėsenos komitetas yra tarpţinybinė institucija, sudaryta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 „Dėl Stebėsenos komiteto veiksmų
programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją, įgyvendinimo prieţiūrai atlikti sudarymo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).
Stebėsenos komiteto personalinė sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m.
kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-080 „Dėl Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją,
įgyvendinimo prieţiūrai atlikti personalinės sudėties“, su vėlesniais pakeitimais. Vadovaujantis
Vyriausybės nutarimu Stebėsenos komitete dalyvauja 21 partneris, t. y. 56,76 proc. visų Stebėsenos
komiteto narių (Stebėsenos komitetą sudaro 37 nariai).
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų
programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis
1

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą gairės:
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc
2
Horizontalieji
prioritetai:
praktinis
vadovas
pareiškėjams
ir
projektų
vykdytojams:
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007–2013/Horizontalieji_prioritetai_leidinys_2009.pdf
3
ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimas:
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2008MVP/Suderina
mumas_galutine_ataskaita_20090918_f.pdf
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (su vėlesniais
pakeitimais), išlaidos, susijusios su Stebėsenos komiteto veikla, finansuojamos ES 2007–2013 m.
techninės paramos lėšomis.
Partnerystės principo įgyvendinimas taip pat uţtikrinamas organizuojant Vertinimo
koordinavimo grupės susitikimus ir veiklą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2009 m. gruodţio 24 d. įsakymu Nr. 1K-486 „Dėl finansų ministro 2007 m.
lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1K-344 „Dėl Vertinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo“
papildytos Vertinimo koordinavimo grupės funkcijos, numatant, kad prireikus į grupės posėdţius
gali būti kviečiami nepriklausomi ekspertai ir ekonominiai ir socialiniai partneriai.
Ekonominiams ir socialiniams partneriams Vertinimo koordinavimo grupės posėdţiuose bus
pristatomi metiniai vertinimo planai, įvykdytų vertinimų rezultatai, vertinimo rekomendacijos. Taip
pat ryšys su ekonominiais ir socialiniais partneriais uţtikrinamas pristatant vertinimo veiklą ir
vertinimų rezultatus Stebėsenos komiteto posėdţiuose ir vertinimo veiklos viešinimo renginiuose.
Atkreipiame dėmesį, kad kita pagal Reglamento (EB) 1828/2006 XVIII priedą metinės
veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos 2.1.6 dalyje reikalaujama pateikti informacija, t. y.
informacija apie veiksmų programos vaidmenį įgyvendinant Lisabonos procesą bei Reglamento
(EB) Nr. 1081/2006 10 straipsnyje reikalaujama informacija, šioje ataskaitoje nėra aptariama.
Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija
Konvergencijos tikslui įgyvendinti bei veiksmų programos yra suderintos su Lisabonos strategija,
tačiau Techninės paramos veiksmų programa tiesiogiai neprisideda įgyvendinant Lisabonos procesą
bei įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 1081/2006 10 straipsnyje nustatytus veiksmus (veiksmai,
kuriais didinamas migrantų dalyvavimas uţimtumo srityje ir taip stiprinama socialinė integracija;
veiksmai, kuriais didinama integracija uţimtumo srityje ir taip gerinama maţumų socialinė aprėptis,
novatoriška veikla ir kt.).
2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi
2009 m. laikotarpiu reikšmingų problemų dėl atitikties Bendrijos teisės aktams nenustatyta.
2.3. Svarbios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms
įveikti
Reikšmingų problemų, įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programą 2009 m.
laikotarpiu nebuvo.
2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai (kai tinka)
Socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie daro tiesioginę įtaką Techninės paramos veiksmų
programos įgyvendinimui, aptariami šios ataskaitos 3.1.2 dalyje.
2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį (kai
tinkama)
Atvejų, kai buvo nustatytas esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57
straipsnį, nustatyta nebuvo.
2.6. Galimybė papildyti kitas priemones
Įgyvendinant Techninės paramos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos,
gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.1-FM-01-V priemonę „ES
struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“ ir
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Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, siekiama to paties bendrojo tikslo – gerinti
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir
darbuotojai), administracinius gebėjimus.
Kartu minėtų Techninės paramos ir Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programų
prioritetų įgyvendinimo tikslai skiriasi, t. y. įgyvendinant Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“, siekiama stiprinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus,
tobulinant valstybės ir savivaldybių institucijų dirbančių asmenų kvalifikaciją tam tikrose
prioritetinėse srityse, t. y. siekiama, kad šie asmenys turėtų tinkamas ţinias, gebėjimus ir įgūdţius ir
juos produktyviai taikytų valstybės tarnyboje. Tuo tarpu, įgyvendinant Techninės paramos 1
prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą,
administravimui“ VP4-1.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos
sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“, siekiama tobulinti ES struktūrinę paramą
administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų administracinius gebėjimus, sukurti ES
struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, sistemą ir uţtikrinti efektyvų jos
funkcionavimą.
Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės
paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.1-FM-01-V priemonės
„ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“,
VP4-1.2-FM-01-V priemonės „4 VP. Informavimas ir viešinimas“ ir VP4-1.3-FM-01-V priemonės
„ES struktūrinės paramos vertinimas“ įgyvendinimas susijęs ir su Ţmogiškųjų išteklių plėtros,
Ekonomikos augimo bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programų (toliau – teminės veiksmų
programos) techninės paramos prioritetų įgyvendinimu:
1. įgyvendinant VP4-1.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo
sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“ – jeigu ES 2007–2013 m. techninės paramos
gavėjų funkcijos susijusios su daugiau nei viena veiksmų programa, ES 2007–2013 m. techninė
parama skiriama iš Techninės paramos veiksmų programos ir (arba) teminių veiksmų programų
techninės paramos prioritetų pagal nustatytas lėšų veiksmų programoms administruoti priskyrimo
prie teminių veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos veiksmų
programos proporcijas. Techninės paramos gavėjams, kurių funkcijos susijusios su visomis
veiksmų programomis, ES 2007–2013 m. techninė parama skiriama iš Techninės paramos veiksmų
programos;
2. įgyvendinant VP4-1.2-FM-01-V priemonę „4 VP. Informavimas ir viešinimas“ – jeigu ES
2007–2013 m. techninės paramos gavėjų funkcijos susijusios su daugiau nei viena veiksmų
programa arba visomis veiksmų programomis, ES 2007–2013 m. techninė parama skiriama iš
Techninės paramos veiksmų programos ir (arba) tų veiksmų programų techninės paramos prioritetų;
3. įgyvendinant VP4-1.3-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ – ES
2007–2013 m. techninė parama vertinimo projektams, susijusiems su keliomis ar visomis veiksmų
programomis ir (arba) apimantiems kitas ES finansuojamas programas, ir vertinimo galimybių
stiprinimo projektams įgyvendinti skiriama iš Techninės paramos veiksmų programos.
Siekiant tinkamai koordinuoti Europos ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŢŪFKP) ir
Europos ţuvininkystės fondo (EŢF) finansuojamus veiksmus ir ES struktūrinės paramos remiamas
veiklas, Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų ministerija) dalyvauja Lietuvos 2007–2013
m. kaimo plėtros programos ir Lietuvos 2007–2013 m. ţuvininkystės plėtros programos Stebėsenos
komitetų veikloje. Atitinkamai Ţemės ūkio ministerija, kaip vadovaujančioji institucija,
įgyvendindama Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programą ir Lietuvos ţuvininkystės
sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą, dalyvauja Stebėsenos komiteto veiksmų programų,
įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją,
įgyvendinimo prieţiūrai atlikti, veikloje. 2009 m. Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų
ministerija) dalyvavo dviejuose Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programos Stebėsenos
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komitetų posėdţiuose bei dviejuose Lietuvos 2007–2013 m. ţuvininkystės plėtros programos
Stebėsenos komitetų posėdţiuose, buvo suorganizuotos dvi Stebėsenos komiteto narių apklausos
raštu (rašytinės procedūros).
ES struktūrinės paramos poveikis ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui
Lietuvos Respublikos finansų ministerija koordinuoja ES struktūrinės paramos lėšų, kaip
vieno pagrindinių ES Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) finansavimo šaltinių,
panaudojimo prioritetų atitiktį ES BJRS tikslams ir prioritetinėms sritims. Net trys iš keturių ES
BJRS prioritetų (išskyrus saugumo didinimą) yra tinkami finansuoti ES struktūrinės paramos
lėšomis. Atkreiptinas dėmesys, kad mokymai, seminarai ir kiti kvalifikacijos tobulinimo renginiai
bei susitikimai ES BJRS klausimams aptarti finansuojami ES 2007–2013 m. techninės paramos
lėšomis.
Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų, finansuojamų ERPF ir
Sanglaudos fondo lėšomis, prieduose yra numatyta galimybė bendradarbiauti su kitomis Baltijos
jūros regiono šalimis įgyvendinant bendrus projektus srityse, kuriose yra bendrų interesų ir kuriose
masto ekonomija ar kritinė masė galėtų padidinti individualiai sunkiau įgyvendinamas galimybes.
Paţymėtina, kad dalis veiksmų programose numatytų didelės apimties projektų taip pat yra
numatyti ES BJRS veiksmų plane kaip prioritetiniai projektai (pvz., Rail Baltica, Via Baltica ir kt.).
Lietuvos Respublikos finansų ministerija su kitomis institucijomis taip pat prisideda rengiant šalies
poziciją dėl ES BJRS, dalyvauja įvairiuose renginiuose (nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis),
skirtuose ES BJRS. Be to, 2009 m. birţelio 11–12 d. Visbyje, Gotlando saloje (Švedijos karalystė)
DG REGIO drauge su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Švedijos ekonominio ir
regioninio augimo agentūra (Tillväxtverket) surengė konferenciją „Baltijos jūros strategija –
Sanglaudos politikos įgyvendinimas regionuose“, kuri buvo skirta diskusijai dėl ES struktūrinės
paramos panaudojimo galimybių ir ES struktūrinės paramos vadovaujančių institucijų vaidmens
įgyvendinant ES BJRS.
Taip pat svarbu paţymėti, kad, remiantis EK gairėmis dėl veiksmų programų suderinamumo
su ES BJRS, 2010 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iniciatyva
planuojama atlikti Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES
struktūrinę paramą vertinimą, kurio metu siekiama įvertinti ES BJRS įgyvendinimo galimybes
panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas. Vertinant bus nustatyta, kurios veiksmų programų
priemonės gali prisidėti prie ES BJRS tikslų pasiekimo, kurie veiksmų programų rodikliai gali
nustatyti veiksmų programų įgyvendinimo įtaką ES BJRS tikslų pasiekimui, kokie galimi /
(reikalingi) veiksmų programų, jų priemonių, projektų atrankos kriterijų ar kiti pakeitimai, kad
įgyvendinant veiksmų programas efektyviau būtų prisidedama prie ES BJRS tikslų įgyvendinimo.
Taip pat dalyvaujant Lietuvos Respublikos finansų, Lietuvos Respublikos uţsienio ir Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijoms bei kitoms suinteresuotoms institucijoms 2010 m. pirmąjį
pusmetį planuojama sukurti nacionalinę ES BJRS įgyvendinimo analizės ir stebėsenos sistemą, kuri
nacionaliniu lygmeniu papildytų EK numatytą ES BJRS analizės ir stebėsenos sistemą bei padėtų
surinkti informaciją apie veiksmų programų ir kitų finansinių priemonių indėlį įgyvendinant ES
BJRS. Be to, siekiant didinti ES BJRS ţinomumą visuomenėje ir jos sąsajas su ES struktūrine
parama, pagrindinė informacija, dokumentai ir įvykiai, susiję su ES BJRS, bus publikuojami ES
struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.
2.7. Stebėsena ir vertinimas
Informacinė sistema
2007–2013 m. struktūrinei paramai administruoti ir panaudojimo stebėsenai atlikti yra
modifikuota ir išplėsta ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo kompiuterinė informacinė
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valdymo ir prieţiūros sistema (toliau – SFMIS), sukuriant papildomą 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos posistemę (toliau – SFMIS2007).
SFMIS2007 tikslas yra rinkti ir saugoti statistinius ir finansinius duomenis, susijusius su
2007–2013 m. periodo ES struktūrinės paramos projektų įgyvendinimu, ES struktūrinės paramos
lėšų panaudojimu, uţtikrinti šių procesų tinkamą atskaitomybę, apskaitą ir kontrolę, duomenų
surinkimą ir pateikimą, nepaţeidţiant duomenų tvarkymą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatų.
2009 metais buvo įdiegti šie sistemos, funkcionalumai, kurie aktualūs ir Techninės
paramos veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbantiems valstybės tarnautojams ir
darbuotojams:
mokėjimo prašymo teikimo grafiko sukūrimas, administravimas ir realizavimas;
paţeidimų administravimas;
priemonių ir rodiklių negaliojimas;
vertinimo etapų rezultatų eiliškumo sutvarkymas, analizės aplikacijos pakeitimai;
sutarties keitimų registravimo, elektroninio formato mokėjimo prašymo, bendras
mokėjimų administravimo, paraiškos asignavimų valdytojui registravimo tobulinimas;
grąţintinų lėšų ir grąţinimų administravimas;
mokėjimo prašymų teikimas per Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų
lėšų projektų duomenų mainų svetainę (DMS);
kontrolės aplikacijoje: stebėsenos rodiklių administravimas;
administravimo aplikacijoje: sąsaja su Valstybės biudţeto apskaitos ir mokėjimų
sistema (VBAMS), biudţeto ţinyno administravimas, sistemos administravimas, veiksmų programų
ţinynų administravimas;
ataskaitų aplikacijoje: analizės aplikacijos realizavimas ir tobulinimas;
išlaidų deklaracijų rengimas ir teikimas;
N+2, N+3 ir prognozavimo stebėsenai planų duomenų registravimas ir ataskaitų
formavimas;
patikrų vietoje registravimas, patikros lapo suformavimas;
projektų uţbaigimo administravimas.
Stebėsenos komiteto veikla
Kaip minėta, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Stebėsenos komiteto
veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją, įgyvendinimo prieţiūrai atlikti sudarymo“ buvo sudarytas Stebėsenos
komitetas, kuris atlieka šias funkcijas:
atlieka veiksmų programos įgyvendinimo efektyvumo ir kokybės stebėseną;
nagrinėja ir tvirtina finansuojamų veiksmų atrankos kriterijus ir minėtų kriterijų
pakeitimus;
reguliariai tikrina, kokia paţanga padaryta siekiant konkrečių veiksmų programos
tikslų;
nagrinėja veiksmų programos įgyvendinimo rezultatus;
nagrinėja ir tvirtina metines ir galutines veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitas;
gali siūlyti vadovaujančiajai institucijai pataisyti ar perţiūrėti veiksmų programą;
nagrinėja ir tvirtina visus pasiūlymus iš dalies pakeisti EK sprendimo dėl fondų
paramos turinį.
Per 2009 metų laikotarpį įvyko 12 Stebėsenos komiteto posėdţių, iš kurių 7 įvyko taikant
rašytinę procedūrą. Su Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimu susiję 2 posėdţiai,
kuriuose apţvelgti Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimo rezultatai ir nutarta
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patikslinti Techninės paramos veiksmų programos skyriaus „Įgyvendinimo nuostatos“ aprašymą.
Kituose posėdţiuose buvo:
aptariami projektų atrankos specialieji (atitikties) kriterijai ir šių kriterijų paaiškinimai;
svarstomas veiksmų programų prioritetų pavadinimų ir aprašymų keitimas;
svarstomi kiti klausimai, susiję su Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir
Sanglaudos skatinimo veiksmų programų įgyvendinimu.
Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupės veikla
Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu
Nr. 1139, 6.9 punktu, informavimo apie ES struktūrinę paramą ir ES struktūrinės paramos
viešinimo (toliau – informavimas ir viešinimas) veiklas pavesta koordinuoti Lietuvos Respublikos
finansų ministerijai.
Vadovaujantis minėtų taisyklių 6.9 punktu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008
sausio 7 d. įsakymu Nr. 1K-006 „Dėl informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą
koordinavimo grupės sudarymo“, sudaryta informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo
grupė. Ši grupė atlieka informavimo ir viešinimo veiklų įgyvendinimo koordinavimą ir prieţiūrą.
Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupės svarbiausios funkcijos taip pat
apima pasiūlymų dėl informavimo apie ES struktūrinę paramą plano bei metinių planų
įgyvendinimo teikimą vadovaujančiajai institucijai, ketvirtinių informavimo planų sudarymą; pagal
poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus, metinio informavimo ir viešinimo plano įgyvendinimo
svarstymą; informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklose dalyvaujančių ES
struktūrinę paramą administruojančių institucijų veiksmų koordinavimą ir kt.
Institucijos, atsakingos uţ ES struktūrinės paramos administravimą, į šią grupę deleguoja po
2 savo atstovus. Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupė renkasi į posėdţius
ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
Per 2009 metų laikotarpį įvyko 19 informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo
grupės posėdţių, iš kurių 3 įvyko taikant rašytinę procedūrą. Posėdţiuose buvo:
pristatyti 2009 m. planuojami parengti leidiniai pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
supaţindinta su mokymų planu ES struktūrinę paramą administruojančioms
institucijoms. Mokymų planas padalytas į tris grupes, kurias sudaro: „Informacinių krizių
valdymas“, „Efektyvi komunikacija“, „Viešasis kalbėjimas“. Šie mokymai bus rengiami trims
tikslinėms grupėms: informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupės nariams, ES
struktūrinę paramą administruojančių institucijų specialistams ir šių institucijų vadovams;
pristatyti 2009 m. sausio–vasario mėnesiais atliktų visuomenės, pareiškėjų ir paramos
gavėjų apklausų rezultatai. Atliekant visuomenės nuomonės tyrimą buvo apklausta 1000
respondentų (500 respondentų pareiškėjų ir 500 respondentų paramos gavėjų). Atsiţvelgiant į
tyrimo duomenis, buvo pateiktos rekomendacijos dėl vykdomos informavimo ir viešinimo veiklos;
pristatytas tarpinstitucinio bendradarbiavimo plano projektas, kurio tikslas – uţtikrinti
ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų bendros komunikacijos koordinaciją ir taip
sudaryti sąlygas veiksmų nuoseklumui;
pristatytos siūlomos 2009 m. informavimo ir viešinimo veiklos, kurios būtų
įgyvendinamos pagal tris veiklos sritis: informavimo ir viešinimo veiklos stebėsena, informavimo ir
viešinimo priemonių įgyvendinimas bei informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas;
aptartas informacinių rubrikų įgyvendinimas;
pristatyta Lietuvos visuomenės informavimo apie ES struktūrinę paramą kampanijos
strategija 2008–2011 m.;
aptartos ţiniasklaidos monitoringo analizės, kuriomis remiantis buvo pristatytos
bendros rekomendacijos, kaip efektyvinti informavimo ir viešinimo veiklas, kad informacija apie
ES struktūrinę paramą Lietuvai pasiektų numatytas tikslines grupes;
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aptariamas informacinių renginių regionuose organizavimas;
nuspręsta organizuoti apskritųjų stalų diskusijas šiomis temomis: „NVO dalyvavimas
struktūrinių fondų paramos naudojimo tvarkos bei procedūrų formavime ir galimybės pasinaudoti
ES struktūriniais fondais“; „Asmens sveikatos prieţiūros geresnės kokybės uţtikrinimas
pasinaudojant ES parama“; „Finansų inţinerijos priemonės: kelias į ekonomikos atsigavimą“;
„Viešojo valdymo labirintai: kaip valdyti kuo efektyviau ir kuo maţesniais kaštais?“;
siekiant efektyviau viešinti Ekonomikos skatinimo planą, nuspręsta kurti informacinę
televizijos laidą, kurioje plačioji visuomenė būtų informuojama apie projektus, kurie įvykdyti
naudojant ES struktūrinę paramą, t. y. aptariama, kaip pagerėjo situacija įgyvendinus vieną ar kitą
projektą, kokia gauta papildoma nauda, kokios galimybės ekonominio sunkmečio laikotarpiu
pasinaudoti ES struktūrinės paramos teikiama nauda ir pan.;
aptarta informacijos, pateikiamos interneto svetainėje www.esparama.lt, nuolatinio
atnaujinimo svarba;
aptartas EK Regioninės politikos direktorato INFORM grupės susitikimas ir nutarta
įpareigoti institucijas pasiūlyti projektus, kurie atitiktų pagrindinius Regio Stars 2010 m. konkurso
atrankos kriterijus;
pristatytas leidinys „Viešinimo gairės“, skirtas projektų vykdytojams, siekiantiems
tinkamai viešinti projektus, gavusius ES struktūrinę paramą;
aptarta institucijų vykdomų informavimo ir viešinimo projektų eiga, t. y. pristatytos
2009 m. vykdomos ir 2010 m. planuojamos vykdyti veiklos, aptartos įgyvendinant projektus
iškylančios problemos.
ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas
Pagal Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas,
taisyklių 6.8 punktą Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikdama koordinuojančiosios
institucijos funkcijas, 2009 m.:
nustatė prioritetines vertinimo kryptis 2010 m.: 1) 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų tęstinio
tinkamumo bei nuoseklumo analizė, besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai; 2) ES politikos
strateginių prioritetų įgyvendinimas; 3) Stebėsenos nustatytų veiksmų programų (prioritetų)
įgyvendinimo problemos, esant dideliems nuokrypiams nuo pradinių tikslų; 4) veiksmų programų
(prioritetų) įgyvendinimo pokyčiai, siekiant nustatytų tikslų (tarpiniai vertinimai); 5) veiksmų
programų (prioritetų ir (arba) priemonių) įgyvendinimo eiga (kokybiškas veiksmų programų
metinių įgyvendinimo ataskaitų rengimas);
parengė ir patvirtino 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą (Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodţio 15 d. įsakymu 1K-445 „Dėl 2010 metų ES
struktūrinės paramos vertinimo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas pastarasis planas, į kurį
įtraukta 17 einamųjų strateginių ir veiklos vertinimų uţ 926784,06 euro; iš jų 8 vertinimai,
finansuojami iš Techninės paramos veiksmų programos (202734,01 euro))
stebėjo 2008 ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimą;
periodiškai informavo Stebėsenos komitetą ir EK apie ES struktūrinės paramos
vertinimo rezultatus;
organizavo vertinimo koordinavimo grupės veiklą;
koordinavo ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklą;
uţtikrino metinių vertinimo planų, vertinimo ataskaitų ir kitos su vertinimu susijusios
informacijos paskelbimą interneto svetainėje www.esparama.lt;
kaupė ir analizavo informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą.
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Vertinimo koordinavimo grupės veikla
Vertinimo koordinavimo grupė yra Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. lapkričio
26 d. įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl Vertinimo koordinavimo grupės sudarymo“ sudaryta tarpţinybinė
darbo grupė ES struktūrinės paramos vertinimo veiklai koordinuoti.
Vertinimo koordinavimo grupei pavesta atlikti šias funkcijas:
koordinuoti ES struktūrinės paramos vertinimo veiklą;
svarstyti metinius vertinimo planus;
analizuoti metinių vertinimo planų įgyvendinimo eigą;
prireikus svarstyti ES struktūrinės paramos vertinimo projektų technines uţduotis ir
rezultatus ir rengti pasiūlymus atsakingoms institucijoms;
prireikus svarstyti ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijas;
rengti atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos vertinimo
veiklos planavimo ir įgyvendinimo;
atlikti Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD)
vertinimo valdymo grupės funkcijas;
rengti koordinuojančiajai institucijai pasiūlymus dėl BPD vertinimo projektų
įtraukimo į metinius vertinimo planus;
prireikus analizuoti BPD vertinimo projektų technines uţduotis ir rezultatus ir rengti
pasiūlymus atsakingoms institucijoms;
prireikus atlikti kitus su ES struktūrinės paramos vertinimo veiklos koordinavimu
susijusius veiksmus.
Per 2009 m. buvo organizuoti penki Vertinimo koordinavimo grupės posėdţiai.
Pirmajame posėdyje (2009 m. vasario 24 d.) buvo:
aptartas ES struktūrinės paramos vertinimo priemonės lėšų panaudojimas atsiţvelgiant
į 2008 m. ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimą, vertinimo priemonių
lėšų panaudojimo tendencijos;
trumpai aptarti pagal 2008 m. vertinimo planą vykdomi projektai;
pristatytos ES struktūrinės paramos vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo, ES
struktūrinės paramos vertinimo metodų, vertinimo projekto biudţeto nustatymo gairės;
pristatytas vertinimo galimybių stiprinimo priemonių planas.
Antrajame posėdyje (2009 m. geguţės 15 d.) buvo:
aptarti projekto „ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje“
įgyvendinimo rezultatai;
pristatytas 2008 m. ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų
įgyvendinimas.
Trečiajame posėdyje (2009 m. rugsėjo 17 d.) buvo:
aptariamas 2008 m. ir 2009 m. vertinimo plano įgyvendinimas;
pristatyti 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo prioritetai ir 2010 m. vertinimo
plano rengimo eiga.
Ketvirtajame posėdyje (2009 m. spalio 15 d.) buvo:
aptartos institucijų vertinimo poreikio paraiškos 2010 m.;
pristatytas 2010 m. vertinimo plano projektas, pagrindţiant poreikių apimtį ir
numatytas lėšas.
Penktajame posėdyje (2009 m. lapkričio 24.) buvo:
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aptartas 2010 m. ES struktūrinės paramos metinio vertinimo planas (Vertinimo
koordinavimo grupės narių bendru sutarimu jam pritarta);
diskutuojama apie vertinimų rekomendacijų priėmimą ir įgyvendinimą. Diskusijoje
buvo pasiūlyta papildyti Vertinimo koordinavimo grupės funkcijas rekomendacijų svarstymu,
galimybe rekomendacijas aptarti su visomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat pakviečiant į
svarstymus ir socialinius ir ekonominius partnerius.
ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas
Stiprinant ES struktūrinės paramos vertinimo galimybes, 2009 m. buvo atlikti šie veiksmai:
1. Suorganizuoti 6 seminarai Lietuvoje, kurių metu tikslinės grupės atstovams (visų pirma,
Vertinimo koordinavimo grupės nariams) suteikta konkrečių praktinių ţinių apie vertinimo metodus
ir jų taikymą, vertinimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, vertinimo biudţeto planavimą, vertinimo
rezultatų viešinimą, viešųjų pirkimų būdus ir jų taikymo ypatybes ir pan. Taip pat buvo surengti
3 mokymai uţsienyje (Portugalijoje, Belgijoje (EK) ir Airijoje), kur buvo susipaţinta su paţangia
kitų šalių praktika vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo srityje. Šiuose seminaruose dalyvavo
daugiau nei 60 dalyvių. Didelę seminarų pridėtinę vertę rodo aukšti jų kokybės ir naudos
įvertinimai, kuriuos po seminarų pateikė dalyviai.
2. Parengti 3 metodiniai dokumentai:
2.1. vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo gairės. Šiose gairėse nuosekliai ir
praktiškai aprašyta projekto rengimo ir įgyvendinimo eiga ir pateikti metodiniai patarimai projekto
planavimui, įgyvendinimo organizavimui, kokybės kontrolei ir rezultatų naudojimui. Tai praktiškas
ir naudingas dokumentas struktūrinių fondų paramą administruojantiems darbuotojams,
atsakingiems uţ vertinimo funkciją;
2.2. vertinimo metodų gairės. Šios gairės skirtos tiek vertinimo uţsakovams, tiek jų
vykdytojams, nes nuo jų priklauso konkrečių metodų pasirinkimas ir jų taikymo rezultatai. Šiame
dokumente pateikiama daug naudingos informacijos apie vertinimo metodus, jų panaudojimo
galimybes ir būdus, kaip formuluoti vertinimo klausimus pagal vertinimo kriterijus ir kt.
2.3. pasiūlymai dėl vertinimo projekto biudţeto nustatymo. Šiose gairėse pateikti praktiški
patarimai kaip apskaičiuoti vertinimo projektų biudţetą, kokie pagrindiniai veiksniai lemiantys
kainą, kaip remiantis turimais duomenimis nustatyti vertinimo sąnaudas, pateikti kriterijai pagal
kuriuos siūloma nustatyti vertinimo projekto dydį.
Šių metodinių dokumentų praktinę naudą labai gerai įvertino struktūrinius fondus
administruojančių institucijų atstovai (apklausa buvo atlikta projekto pabaigoje).
3. Suorganizuota tarptautinė konferencija. Konferencijoje, kurioje dalyvavo beveik 150
dalyvių iš Lietuvos ir 20 uţsienio valstybių, pranešimus skaitė EK atstovai, Lietuvos ir uţsienio
valstybių autoritetingiausi vertinimo ekspertai davė didelę naudą ne tik struktūrinius fondus
administruojančioms institucijoms (naujos ţinios, uţsienio geros praktikos pavyzdţiai, nauji
kontaktai su ţymiausiais uţsienio ekspertais ir kt.), bet ir prisidėjo prie Lietuvos įvaizdţio vertinimo
srityje formavimo.
Prie ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo prisidėjo ir šie veiksmai:
Galimybių studija ir priemonių planas. Galimybių studijoje išanalizuota ir apibendrinta
vertinimo galimybių situacija Lietuvoje, identifikuotos problemos, poreikiai ir plėtros galimybės,
pasiūlytos konkrečios vertinimo galimybių stiprinimo kryptys ir priemonės (parengtas priemonių
planas iki 2013 metų). Tam tikros priemonių plane numatytos priemonės įgyvendintos projekto
įgyvendinimo metu.
Vidaus vertinimo planas. Tam, kad būtų galima praktiškai įgyvendinti ES reglamentuose
įtvirtintą einamojo vertinimo koncepciją, sumaţinti lėšų poreikį vertinimams atlikti (vertinimo
paslaugoms pirkti) ir įgyti daugiau praktinių ţinių apie vertinimą, Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai buvo suteiktos konsultacijos ir pagalba organizuojant pilotinį vidinį vertinimą (bus
vertinamas partnerystės principo įgyvendinimas Lietuvoje). Projekto įgyvendinimo metu
konsultuojantis su išorės ekspertais buvo parengtas šio vertinimo planas.
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Šiuo metu pagal 2009 m. planą įgyvendinamas vertinimo galimybių stiprinimo projektas
„Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje – 2“.
2.8. Nacionalinis veiklos rezervas (jei taikoma, ir tik dėl 2010 m. įgyvendinimo
ataskaitos)
Informacija nėra teikiama.
3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS
3.1. Techninės paramos veiksmų programos 1 prioritetas „Techninė parama ES
struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“
3.1.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
1 uţdavinys: Sukurti ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą,
administravimo sistemą ir uţtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą įgyvendinant
Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei Ţmogiškųjų
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų
programas
Rodikliai
Produkto
rodiklis: ES
struktūrinės
paramos
administravimo
srityje
dirbančių
valstybės
tarnautojų ir
darbuotojų,
kuriems buvo
nustatyti
individualūs
kvalifikacijos
kėlimo planai
ir kurie
dalyvavo
mokymuose,
skaičius ir
procentas
(nustatoma
kasmet)
Rezultato
rodiklis: ES
struktūrinės
paramos
administravimo
srityje
dirbančių
valstybės

2007

2008

2009

Pasiekti
rezultatai

N/A

N/A

158
41 proc.

Tikslas

542
90
proc.

542
90
proc.

345
90 proc.

Pradinis
taškas

602

602

384

-

Pasiekti
rezultatai

N/A

N/A

145
92 proc.

-

Iš
viso

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

-

-

-

90
proc.

90
proc.

90
proc.

90
proc.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 90
proc. proc.
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tarnautojų ir
darbuotojų,
kurie
patobulino
kvalifikaciją
per N metus
(jiems buvo
nustatyti
individualūs
kvalifikacijos
tobulinimo
planai ir jie
dalyvavo
mokymuose) ir
kurie išdirbo
ES struktūrinės
paramos
administravimo
srityje N+1
metus,
procentas.

Tikslas
proc.

421
70
proc.

421
70
proc.

110
70 proc.

Pradinis
taškas

602

602

157

70 70
proc. proc.

-

-

70
proc.

70
proc.

70
proc.

70
proc.

-

-

-

-

-

-

1 uţdavinys. Informacija apie produkto rodiklio įgyvendinimą
Pradinis taškas. Techninės paramos veiksmų programoje numatyta, kad produkto
rodiklio pradinis taškas – 602 ES struktūrinės paramos administravimo srityje dirbantys valstybės
tarnautojai ir darbuotojai (toliau – darbuotojai). Atsiţvelgiant į tai, kad kiekvienais metais šių
darbuotojų skaičius kinta, bei siekiant nustatyti rodiklio pradinį tašką, atliekamas tyrimas. 2010 m.
atlikto tyrimo metu, buvo nustatyta, kad 2009 m. ES struktūrinės paramos įgyvendinimo srityje
dirbo 384 darbuotojai. Į šį darbuotojų skaičių įskaičiuojami darbuotojai, administruojantys ES
struktūrinę paramą, kurių funkcijos pilnai susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu bei
darbuotojai, kurių funkcijos dalinai susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, t. y.
tokie darbuotojai, kurie ne tik administruoja ES struktūrinę paramą, bet ir atlieka kitas funkcijas.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2009 m. pagal Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto
„Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą,
administravimui“ VP4-1.1-FM-01V priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos
sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“ ES 2007–2013 m. techninė parama buvo skirta 9
institucijoms.
Tikslas. Techninės paramos veiksmų programoje numatyta, kad ne maţiau kaip 90
proc. ES struktūrinę paramą administruojančių darbuotojų turėtų pakelti kvalifikaciją kiekvienais
metais, t. y. dalyvauti mokymuose bent kartą per vienerius metus. Pagal 2010 m. atliktą tyrimą,
2009 m. ne maţiau kaip 345 darbuotojai iš visų 2009 m. ES struktūrinę paramą administruojančių
darbuotojų turėjo pakelti kvalifikaciją, t. y. dalyvauti mokymuose bent vieną kartą per 2009 metus.
Pasiekimas. Atlikus minėtą tyrimą, nustatyta, kad 158 ES struktūrinę paramą
administruojantys darbuotojai 2009 m. pakėlė kvalifikaciją, t. y. dalyvavo mokymuose bent kartą
per 2009 m., tai sudaro 41 proc. visų 2009 m. ES struktūrinę paramą administruojančių darbuotojų.
Stebėsenos rodiklis nėra pasiektas. To prieţastis – socialiniai ekonominiai pokyčiai Lietuvoje
(viešojo sektoriaus išlaidų maţinimo politika, dėl kurios sumaţintos išlaidos kvalifikacijai
tobulinti).
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Produkto rodiklio pasiekim as (skaitinė išraiška)
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1 uţdavinys. Informacija apie rezultato rodiklio įgyvendinimą
Pradinis taškas. Techninės paramos veiksmų programoje numatyta, kad rezultato
rodiklis – 602 ES struktūrinę paramą administruojantys darbuotojai, kurie patobulino kvalifikaciją
per N metus. Atsiţvelgiant į tai, kad kiekvienais metais šių darbuotojų skaičius kinta, bei į šio
rodiklio specifiką (būtina nustatyti ES struktūrinę paramą administruojančių darbuotojų, kurie
patobulino kvalifikaciją per N metus ir išdirbo ES struktūrinės paramos administravimo srityje N+1
metus, skaičių) buvo atliekamas prieš ataskaitinius metus ėjusių (2008 m.) ir ataskaitinių metų
(2009 m.) tyrimas. Atlikus šį tyrimą, buvo nustatyta, kad 2008 m. 157 ES struktūrinę paramą
administruojantys darbuotojai pakėlė kvalifikaciją, t. y. dalyvavo mokymuose bent vieną kartą per
2008 m.
Tikslas. Techninės paramos veiksmų programoje nustatyta, kad ne maţiau kaip 70
proc. darbuotojų, kurie pakėlė kvalifikaciją 2008 m. ir toliau turėtų dirbti bent vienerius metus po
kvalifikacijos patobulinimo. Pagal atliktą tyrimą, ne maţiau kaip 110 ES struktūrinę paramą
administruojantys darbuotojai, patobulinę kvalifikaciją, t. y. dalyvavę mokymuose bent vieną kartą
per 2008 m., 2009 m. ir toliau turėjo likti dirbti ES struktūrinės paramos administravimo srityje.
Pasiekimas. Atlikus minėtą tyrimą nustatyta, kad 145 ES struktūrinę paramą
administruojantys darbuotojai, patobulinę kvalifikaciją, t. y. dalyvavę mokymuose bent kartą per
2008 m., 2009 m. liko dirbti ES struktūrinės paramos administravimo srityje, kas sudaro 92 proc.
visų 2008 m. kvalifikaciją pakėlusių ES struktūrinę paramą administruojančių darbuotojų. Šis
stebėsenos rodiklis įgyvendintas ir viršytas.
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Rezultato rodiklio pasiekim as (procentinė išraiška)
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2 uţdavinys: gerinti pareiškėjų, projektų vykdytojų ir visuomenės informuotumą apie ES
struktūrinę paramą, Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo
ir Techninės paramos veiksmų programų teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus.
Rodikliai
Produkto
rodiklis:
įgyvendintų
informavimo ir
viešinimo
iniciatyvų
(informavimo
kampanijos,
konferencijos,
seminarų
ciklai,
tinklalapiai ir
kt.) skaičius
Rezultato
rodiklis:
Įgyvendintomis
informavimo ir
viešinimo
iniciatyvomis
pasinaudojusi,
t. y. ţinanti
apie ES
struktūrinę
paramą
Lietuvai 20072013 m.,
visuomenės
dalis

Iš
viso

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pasiekti
rezultatai

N/A

N/A

24

-

-

-

-

-

-

24

Tikslas

N/A

N/A

N/A

-

-

-

-

-

-

50

Pradinis
taškas

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pasiekti
rezultatai

N/A

44
proc.

75
proc.

-

-

-

-

-

-

-

Tikslas

N/A

N/A

N/A

-

-

-

-

-

-

50
proc.

Pradinis
taškas

N/A

44

-

-

-

-

-

-

-

-

Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama
ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ 2 uţdavinį
„Gerinti pareiškėjų, projektų vykdytojų ir visuomenės informuotumą apie ES struktūrinę paramą,
Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos
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veiksmų programų teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus“ iki 2015 m. gruodţio 31 d.
planuojamas pasiekti įgyvendintų informavimo ir viešinimo iniciatyvų skaičius yra 50, o
įgyvendintomis informavimo ir viešinimo iniciatyvomis pasinaudojusi, t.y. ţinanti apie ES
struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 m., visuomenės dalis – 50 proc.
2009 m. stebėsenos rodiklių pasiekimas buvo spartus:
- įgyvendintos 24 informavimo ir viešinimo iniciatyvos;
- visuomenės dalis, pasinaudojusi įgyvendintomis informavimo ir viešinimo iniciatyvomis,
t.y. ţinanti apie ES struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 m. sudarė 75 proc.
Remiantis 2009 m. stebėsenos rodiklių pasiekimais, galima teigti, kad iki 2015 m. gruodţio 31
d. planuojami įgyvendinti rodikliai bus sėkmingai pasiekti.

3 uţdavinys: atlikti Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo
ir Techninės paramos veiksmų programų vertinimą ir stiprinti vertinimo galimybes
Rodikliai
Produkto
rodiklis:
atliktų
strateginių
vertinimų
skaičius (vnt.)
Rezultato
rodiklis:
vertinimo
rekomendacijų,
priimtų
įgyvendinti,
skaičius (proc.)

2012

2013

2014

2015

Iš
viso

-

-

-

-

-

5

3

3

3

3

3

3

27

-

-

-

-

-

-

-

-

0

89 proc.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 proc.

70
proc.

70
proc.

70
proc.

-

0

0

55

-

-

-

-

2007

2008

2009

0

2,5

2,5

-

3

3

3

Pradinis
taškas

4

-

Pasiekti
rezultatai

0

Tikslas
Pradinis
taškas

Pasiekti
rezultatai
Tikslas

2010 2011

70
70
70
proc. proc. proc.
-

-

-

3 uţdavinys. Informacija apie produkto ir rezultato rodiklių įgyvendinimą
Per 2008–2009 m. Techninės paramos veiksmų programoje numatyti uţdavinio lygio
produkto ir rezultato rodikliai iš esmės buvo pasiekti:
per 2008–2009 m. pabaigti 5 strateginiai vertinimai (produkto rodiklis – vidutiniškai
2,5 vertinimo per metus, planuota – vidutiniškai 3 vertinimai per metus);
rezultato rodiklio „Vertinimo rekomendacijų, priimtų įgyvendinti, skaičius (proc.)“
pasiekta reikšmė aukštesnė, nei planuota – per 2009 m. atliktuose vertinimuose pateikta 55
rekomendacijos, iš jų įgyvendinamos 49, t. y. 89 proc. visų pateiktų rekomendacijų (planuota 70
proc.).
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Produkto rodiklio pasiekim as (skaitinė išraiška)
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3.1.2. Svarbios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms
įveikti
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programos 1 uţdavinį „Sukurti ES struktūrinės
paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimo sistemą ir uţtikrinti efektyvų šios
sistemos funkcionavimą įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją bei Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo
ir Techninės paramos veiksmų programas“ buvo susidurta ir su problemomis bei išoriniais
veiksniais, kurie darė įtaką ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimo spartai:
1. dėl sudėtingos ekonominės situacijos, t. y. dėl lėšų taupymo, nebuvo prisiimti visi 2009
m. pradţioje ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjų planuoti įsipareigojimai, o projektų
finansavimo ir administravimo sutartys pasirašytos maţesnėms sumoms nei planuota, taip pat dėl
minėtos prieţasties sumaţėjo lėšų panaudojimas;
2. ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimui įtaką darė ir viešojo sektoriaus
išlaidų maţinimo politika, dėl kurios sumaţintas darbo uţmokestis valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, administruojantiems ES 2007–2013 m. struktūrinę paramą, sustabdytas konkursų į
laisvus etatus, įsteigtus ES 2007–2013 m. struktūrinei paramai administruoti, organizavimas,
sumaţintos išlaidos kvalifikacijai tobulinti, ribojama galimybė organizuoti viešuosius pirkimus ir
kt.
Siekiant paspartinti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą:
1. institucijose, gaunančiose ES 2007–2013 techninę paramą, nustatytas dalinai su ES
struktūrine parama dirbančių darbuotojų funkcijų susiejimas, kuris suteikė galimybę ES 2007-2013
m. techninės paramos lėšomis finansuoti darbo uţmokestį ne tik tiems darbuotojams, kurių
funkcijos visa apimtimi susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, bet ir tiems
darbuotojams, kurie administruoja ne tik ES struktūrinė paramą, tačiau atlieka ir kitas funkcijas.

20
2. ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai skatinami grieţtai laikytis mokėjimo
prašymų teikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų (grafikų), t. y. siekiama uţtikrinti savalaikį
patirtų ir apmokėtų išlaidų pripaţinimą tinkamomis deklaruoti EK išlaidomis. ES 2007–2013 m.
techninės paramos gavėjai privalo deklaruoti įgyvendinančiajai institucijai jau patirtas ir apmokėtas
išlaidas per Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytą terminą. Apie
mokėjimo prašymų teikimo terminų nesilaikymą ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai
informuojami raštu, el. paštu, telefonu ir įgyvendinančiosios institucijos organizuojamų mokymų
metu.
3. 2009 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija organizavo susitikimą su institucijomis
(ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjais), kuriame akcentavo ES 2007–2013 m. techninės
paramos panaudojimo svarbą, aptarė naudojimo galimybes ir su ES 2007–2013 m. techninės
paramos naudojimu susijusius klausimus.
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programos 2 uţdavinį „Atlikti Ţmogiškųjų
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų
programų vertinimą ir stiprinti vertinimo galimybes“, reikšmingų problemų 2009 m. laikotarpiu
nebuvo.
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programos 3 uţdavinį „Gerinti pareiškėjų,
projektų vykdytojų ir visuomenės informuotumą apie ES struktūrinę paramą, Ţmogiškųjų išteklių
plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų
teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus“, buvo susidurta su šiomis problemomis:
1. dėl sudėtingų ir ilgai trunkančių viešojo pirkimo procedūrų uţsitęsė kai kurių projektų
įgyvendinimas. Pavyzdţiui, tokie projektai, kaip „Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamasis stebėsenos rodiklių
tinkamumo vertinimas“, „2007–2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos kriterijų
vertinimas“, „Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas",
„Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumaţėjimo paramą gavusiuose regionuose tyrimas“,
buvo pradėti įgyvendinti tik 2009 m. antrą ketvirtį ir bus pabaigti 2010 m;
2. dėl vertinimo projektų pobūdţio (vertinimai yra horizontalūs, didelės apimties, todėl
vertinimo laikotarpis trunka nuo 6 mėnesių iki 1 metų) didţiosios dalies projektų įgyvendinimo
laikotarpis persikėlė į 2010 metus.
Numatoma, kad 2010 m. įgyvendinant minėtą uţdavinį lėšų panaudojimas bus dar
spartesnis, nes į 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą įtraukti 8 einamieji strateginiai ir
veiklos vertinimai. 2010 m. numatoma pasirašyti paramos teikimo sutarčių vertinimams finansuoti
uţ 521316,03 euro (iš viso per 2008–2010 m. – uţ 1786665,89 euro, arba 54,26 proc. VP4-1.3-FM01-V priemonei „ES struktūrinės paramos vertinimas“ numatyto finansavimo) ir išmokėti apie
1390176,09 euro (t. y. 42,28 proc. VP4-1.3-FM-01-V priemonei „ES struktūrinės paramos
vertinimas“ 2007–2013 m. numatyto finansavimo).
4. ESF PROGRAMŲ SUDERINAMUMAS IR KONCENTRACIJA
Techninės paramos veiksmų programa skirta uţtikrinti efektyviam ES 2007–2013 m.
struktūrinės paramos administravimo sistemos funkcionavimui ir pagal šią veiksmų programą
nevykdomos tipinės ESF veiklos, todėl informacija apie ESF programų suderinamumą ir
koncentraciją neteikiama.
5. ERPF/SF PROGRAMŲ DIDELI PROJEKTAI (JEI TAIKOMA)
Netaikoma.
6. TECHNINĖ PAGALBA
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ES 2007–2013 m. techninė parama skiriama funkcijoms, susijusioms su ES 2007–2013 m.
struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimu ir (arba) pasirengimu
įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, taip pat su veiklų,
finansuotinų iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, Lietuvos 2004–2006 bendrojo programavimo
dokumento (toliau – BPD) administravimu, uţbaigimu ir galutiniu (angl. ex-post) vertinimu, atlikti.
Teisės aktai, reglamentuojantys ES 2007–2013 m. techninės paramos administravimą
1. 2007 m. gruodţio 18 d. EK sprendimu patvirtinta Techninės paramos veiksmų programa;
2. 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 782 patvirtintas
Techninės paramos veiksmų programos priedas;
3. 2007 m. gruodţio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1443 (su
vėlesniais pakeitimais) patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės;
4. 2007 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1139 (su vėlesniais
pakeitimais) patvirtintos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
veiksmų programas, taisyklės;
5. 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 780 patvirtintos
Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklės;
6. Lietuvos Respublikos 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 patvirtintos Veiksmų
programų administravimo ir finansavimo taisyklės;
7. 2007 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1179 (su vėlesniais
pakeitimais) patvirtintos Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir
finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės;
8. 2008 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-297 „Dėl
Projektų finansavimo sąlygų aprašo Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos
skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms veiksmų programų
administravimo priemonėms patvirtinimo“ patvirtintas Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos
veiksmų programų prieduose numatytoms veiksmų programų administravimo priemonėms;
9. 2008 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-320 „Dėl
Projektų finansavimo sąlygų aprašo Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos
skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms informavimo i viešinimo
priemonėms patvirtinimo“ patvirtintas Projektų finansavimo sąlygų aprašas Ţmogiškųjų išteklių
plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų
prieduose numatytoms informavimo ir viešinimo priemonėms;
10. 2008 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-254
„Dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo,
Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms Europos
Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėms patvirtinimo“ patvirtintas Projektų
finansavimo sąlygų aprašas Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos
skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms ES struktūrinės paramos
vertinimo priemonėms.
Veiklos, finansuotinos ES 2007-2013 m. techninės paramos lėšomis
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programos 1 prioritetą „Techninė parama ES
struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“, techninės paramos
gavėjai ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšas naudojo tikslingai:
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1. valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo uţmokesčiui mokėti uţ funkcijas, kurios
susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu;
2. ES struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo išlaidoms apmokėti. Mokymai buvo organizuojami kursų, seminarų, konferencijų ar kitų
renginių forma Lietuvoje ir ES šalyse, siekiant įgyti daugiau ir kokybiškesnių ţinių apie kitų ES
valstybių geriausią praktiką ES struktūrinių fondų valdymo srityje, pasidalyti problemomis ir jų
sprendimų būdais ir šias ţinias pritaikyti Lietuvoje;
3. konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų, susijusių su ES
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema, išlaidoms apmokėti;
4. koordinuojančiosios arba vadovaujančiosios institucijos ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir prieţiūros sistemos sukūrimo, eksploatavimo ir
tobulinimo išlaidoms apmokėti;
5. renginių, susijusių su ES struktūrinės paramos administravimu, organizavimo ir ES
struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų, darbuotojų ir kitų renginių dalyvių, jeigu
jų dalyvavimas yra būtinas veiksmingam struktūrinės paramos administravimui uţtikrinti,
dalyvavimo juose išlaidoms apmokėti;
6. informavimo ir viešinimo veiklų, skirtų informacijai apie ES struktūrinės paramos
teikiamas galimybes ir įgyvendinimo rezultatus skleisti bei informacijai apie ES struktūrinės
paramos teikimo sąlygas, projektų finansavimo paraiškų rengimą, atranką, vertinimą ir
įgyvendinimą teikti, vykdymo išlaidoms apmokėti;
7. vertinimo veiklų, skirtų ES struktūrinės paramos kokybei, veiksmingumui ir
nuoseklumui, veiksmų programų strategijai ir jo įgyvendinimui pagerinti ir įvertinti, vykdymo
išlaidoms apmokėti;
8. patalpų, reikalingų ES struktūrinės paramos administravimui uţtikrinti, nuomos,
nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto (išskyrus patalpose atliekamo kapitalinio remonto
ir rekonstravimo išlaidas) išlaidoms apmokėti;
9. turto, reikalingo ES struktūrinei paramai administruoti, įsigijimo (išskyrus patalpų ir
transporto priemonių įsigijimo išlaidas), nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto išlaidoms
apmokėti;
10. kitų paslaugų ir prekių, reikalingų ES struktūrinės paramos administravimui uţtikrinti,
įsigijimo ir nuomos išlaidoms apmokėti;
11. transporto priemonių, reikalingų ES struktūrinės paramos administravimui uţtikrinti,
nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitoms išlaidoms apmokėti.
Kryžminis finansavimas
Techninės paramos veiksmų programos VP4-1.1-FM-01-V priemonei ,,ES struktūrinės
administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“ taikomas kryţminio
finansavimo būdas, leidţiantis per visą ES struktūrinės paramos administravimo laikotarpį
neviršijant 10 procentų Bendrijos lėšų limito Techninės paramos veiksmų programos 1 prioritetui
„Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą,
administravimui“ finansuoti veiksmus, patenkančius į kito fondo paramos taikymo sritį, su sąlyga,
kad jie būtini veiksmui tinkamai įgyvendinti ir yra tiesiogiai su juo susiję.
Iki 2009 m. gruodţio 31 d. ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų kryţminio
finansavimo būdu paskirstyta 2763639,07 euro. Iki 2009 m. gruodţio 31 d. kryţminiam
finansavimui tekusių deklaruotinų EK lėšų suma sudaro 257243,86 euro.
ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis kryţminio finansavimo būdu buvo finansuotos
įrangos (kopijavimo aparatų, dokumentų skenavimo aparatų, nešiojamųjų kompiuterių, projektorių)
įsigijimo išlaidos. Įsigytas ilgalaikis turtas naudojamas ES struktūrinę paramą administruojančių
valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijoms, pavestoms pagal Atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykles, vykdyti.
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Pro-rata principo taikymas
Lietuvos Respublikos nacionaliniuose teisės aktuose nustatyta, kad ES struktūrinę paramą
administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo uţmokestis ir kitos su šių darbuotojų
išlaikymu bei aprūpinimu susijusios išlaidos (pvz., patalpų nuomos, draudimo, kompiuterinės ir
kitos įrangos, biuro prekių įsigijimo, kvalifikacijos kėlimo ir kt.) gali būti ES 2007–2013 m.
techninės paramos lėšomis finansuojamos visa apimtimi (tais atvejais, kai visos valstybės tarnautojo
ar darbuotojo atliekamos funkcijos susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu) arba iš
dalies (tais atvejais, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas ne tik administruoja ES struktūrinę
paramą, tačiau atlieka ir kitas funkcijas). Jei valstybės tarnautojas ar darbuotojas ne tik
administruoja ES struktūrinę paramą, bet ir atlieka kitas funkcijas, tuomet išlaidos finansuojamos
pagal ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens
patvirtintame teisės akte nustatytą šio valstybės tarnautojo ar darbuotojo procentinę funkcijų
susiejimo su atliekamoms ES struktūrinės paramos administravimo funkcijomis, dalį, t. y. tokios
išlaidos finansuojamos ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis tik ta dalimi, kuri susijusi su
ES struktūrinės paramos administravimu.
ES struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų motyvavimo
sistema
ES struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų motyvavimo
sistema skirta uţtikrinti reikiamą darbuotojų kvalifikaciją bei skatinanti įsidarbinti ES struktūrinę
paramą administruojančiose institucijose ir likti jose dirbti.
Iki 2009 m. gruodţio 31 d. atlikta ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų
personalo valdymo praktikų analizė (kvalifikaciją ir motyvaciją uţtikrinančių priemonių ES
struktūrinę paramą administruojančiose institucijose naudojimas, šių priemonių veiksmingumo ir
efektyvumo vertinimas, su ES struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir
darbuotojų kvalifikacija susiję tikslai, keliami institucijose ir kt.) ir nustatytos pagrindinės personalo
valdymo tobulinimo kryptys.
Metinės Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos teikimo metu
vykdomas viešasis pirkimas ekspertų, parengsiančių metodines gaires, skirtas ES struktūrinę
paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir motyvacijos
didinimui, paslaugoms įsigyti. Planuojama, kad per 3 mėnesius nuo minėtų paslaugų įsigijimo šios
metodinės gairės bus parengtos, o jų pagrindu bus kuriama ES struktūrinę paramą
administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų motyvavimo sistema.
Techninės paramos veiksmų programos 1 uždavinio „Sukurti ES struktūrinės paramos,
gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimo sistemą ir užtikrinti efektyvų šios sistemos
funkcionavimą įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją bei Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės
paramos veiksmų programas“ įgyvendinimas
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programos 1 uţdavinį „Sukurti ES struktūrinės
paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimo sistemą ir uţtikrinti efektyvų šios
sistemos funkcionavimą įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją bei Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo
ir Techninės paramos veiksmų programas“, siekiama šio tikslo – sukurti ES struktūrinės paramos,
gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimo sistemą ir uţtikrinti efektyvų šios sistemos
funkcionavimą, tobulinti valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų,
administruojančių ES struktūrinę paramą, kvalifikaciją, ţinias ir gebėjimus.
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Siekiant įgyvendinti šį tikslą:
- ES struktūrinę paramą administruojantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai tobulino
kvalifikaciją: dalyvavo mokymuose, seminaruose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose,
skirtuose ES struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų
administraciniams gebėjimams stiprinti;
- ES struktūrinę paramą administruojantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai organizavo
renginius (konferencijas, Stebėsenos komiteto ir kitus posėdţius bei panašaus pobūdţio
susitikimus), skirtus ES struktūrinės paramos administravimo klausimams aptarti; ir juose dalyvavo;
- sukurta ir tobulinama ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė
valdymo ir prieţiūros sistema (SFMIS), skirta projektams įgyvendinti reikalingų finansinių ir kitų
duomenų kaupimui bei administravimui palengvinti;
- įsigytos konsultavimo, tyrimų, audito ir kitų patikrinimų paslaugos, kurios sudarė
galimybę institucijoms, administruojančioms ES struktūrinę paramą, pasinaudoti kompetentingų
ekspertų paslaugomis, siekiant atlikti įvairaus pobūdţio analizes, tyrimus ir pan. bei tokiu būdu
gerinti veiklų, finansuojamų ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis, administravimo kokybę;
- ES struktūrinę paramą administruojantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai buvo
aprūpinti darbo vietomis, t. y. įsigytos patalpų nuomos, draudimo paslaugos, kompiuterinė ir kita
įranga, baldai, biuro prekės ir kitos tinkamam šių darbuotojų funkcijų atlikimui reikalingos prekės ir
paslaugos.
Techninės paramos veiksmų programos 2 uždavinio „Gerinti pareiškėjų, projektų vykdytojų
ir visuomenės informuotumą apie ES struktūrinę paramą, Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos
augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų teikiamą paramą bei
įgyvendinimo rezultatus“ įgyvendinimas aptariamas šios ataskaitos 7 dalyje “Informacija ir
viešinimas”.
Techninės paramos veiksmų programos 3 uždavinio „Atlikti Žmogiškųjų išteklių plėtros,
Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų vertinimą ir
stiprinti vertinimo galimybes“ įgyvendinimas
Įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programos 3 uţdavinį „Atlikti Ţmogiškųjų
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų
programų vertinimą ir stiprinti vertinimo galimybes“, siekiama šio tikslo – pagerinti ES struktūrinės
paramos panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, veiksmų programų strategiją ir
įgyvendinimą.
Šiam tikslui siekti ir ES struktūrinės paramos vertinimam inicijuoti ir įgyvendinti per 2008,
2009 metus buvo sukurtos šios prielaidos:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos finansų
ministro įsakymais patvirtinti bei 2009 m. patobulinti bendrieji ES struktūrinės paramos
administravimo teisės aktai;
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtinti 2008, 2009 ir 2010 m. ES
struktūrinės paramos vertinimo planai;
2009 m. įgyvendintos vertinimo galimybių stiprinimo priemonės (mokymo seminarai,
gairės dėl vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo, vertinimo metodų, pasiūlymai dėl vertinimo
projekto biudţeto nustatymo ir pan.).
Vertinimo priemonės įgyvendinimą lėmė šie veiksniai:
bendros Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimo eigą lėmusios
prieţastys – socialinė ekonominė šalies situacija, viešųjų išlaidų taupymo politika;
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Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimo stadija (2008 m., 2009 m. –
programos pradţia, 2010 m. jau planuojami programos įgyvendinimo vidutinės trukmės
vertinimai);
metiniuose vertinimo planuose (toliau – MVP) nustatyti vertinimo prioritetai;
EK iniciatyvos dėl vertinimo temų.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo įgyvendinami šie ES struktūrinės paramos vertinimai (iš viso
uţ 1265349,86 euro):
Vertinimo pavadinimas

„Europos Sąjungos (ES)
struktūrinių fondų poveikio
bendrajam vidaus produktui
(BVP) vertinimas“

MVP ir
vertinimo
vertė
(eurais)
2008
m.
MVP,
86886,00

Vykdytojas

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Įgyvendinimo
būsena

Baigtas

Vertinimo tikslas ir
nauda
Vertinimo tikslas – nustatyti
ES struktūrinių fondų poveikį
Lietuvos
bendrajam
vidaus
produktui
(toliau
–
BVP),
įgyvendinant BPD.
Remiantis
ekonometrinio
modeliavimo
rezultatais
buvo
nustatytas BPD poveikis atskirų
ūkio sektorių pridėtinei vertei,
produktyvumui, BVP, uţimtumui,
atskiriems
ūkio
sektoriams,
prekybos balansui, bendrosioms
investicijoms, kainų lygiui ir
kitiems
makroekonominiams
parametrams;
- ES struktūrinių fondų
poveikis (tik BPD) realiam BVP
2008 m. yra 2,15 proc., o buvo
planuotas
1,5
proc.
Svarbu
paţymėti, kad čia vertinamas
struktūrinių fondų poveikis realaus
BVP lygiui, o ne BVP augimo
tempui;
- BPD sušvelnino neigiamas
ekonominės krizės pasekmes, pvz.,
2008 m. nedarbo lygis buvo 5,8
proc., be ES struktūrinių fondų
poveikio būtų buvęs 7,3 proc.;
- BPD ir 2007–2013 m.
veiksmų
programų
teigiamo
poveikio aukščiausias taškas bus
pasiektas 2010–2012 m. Vadinasi,
jeigu nebūtų struktūrinių fondų
paramos,
ekonominės
krizės
pasekmės būtų dar skausmingesnės;
- nustatytas ES struktūrinių
fondų
investicijų
Lietuvoje
efektyvumas, lyginant jį su kitomis
ES šalimis. Lietuva uţėmė pirmąją
vietą trečioje grupėje (iš trijų
grupių).
Atlikus vertinimą išanalizuota
transporto,
informacinės
visuomenės, energetikos, aplinkos
apsaugos, sveikatos prieţiūros ir
socialinės infrastruktūros, mokslinių
tyrimų ir technologinės plėtros bei
inovacijų, uţimtumo ir nedarbo,
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„Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
vertinimo
galimybių
stiprinimas Lietuvoje“

2008
MVP,

„ES
struktūrinių
fondų
paramos
pagal
BPD
įgyvendinimo suderinamumo
vertinimas“

2008
MVP,

m.

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Baigtas

m.

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Baigtas

86886,00

43443,00

švietimo ir profesinio mokymo,
ţemės
ūkio,
kaimo
plėtros,
miškininkystės,
ţuvininkystės,
pramonės ir verslo, turizmo sektorių
raida,
atliktas
tinkamumo,
rezultatyvumo,
poveikio
ir
efektyvumo vertinimas, pateiktos
trys grupės rekomendacijų.
Projekto tikslas – sustiprinti
vertinimo gebėjimus Lietuvoje.
Projekto rezultatų nauda:
Mokymo renginiai.
Įgyvendinant
projektą
suorganizuoti
6 seminarai
Lietuvoje, kurių metu tikslinės
grupės atstovams (visų pirma,
Vertinimo koordinavimo grupės
nariams)
suteikta
konkrečių
praktinių ţinių apie vertinimo
metodus ir jų taikymą, vertinimo
projektų rengimą ir įgyvendinimą,
vertinimo biudţeto planavimą,
vertinimo
rezultatų
viešinimą,
viešųjų pirkimų būdus ir jų taikymo
ypatybes ir pan.). Taip pat buvo
surengti
3 mokymai
uţsienyje
(Portugalijoje, Belgijoje (EK) ir
Airijoje), kur buvo susipaţinta su
paţangia kitų šalių praktika
vertinimo ir vertinimo galimybių
stiprinimo
srityje.
Šiuose
seminaruose dalyvavo daugiau nei
60 dalyvių.
Parengti 3 metodiniai dokumentai:
- vertinimo projekto rengimo ir
įgyvendinimo gairės;
- vertinimo metodų gairės;
- pasiūlymai dėl vertinimo projekto
biudţeto nustatymo.
Surengta tarptautinė konferencija.
Rengiant
BPD
įgyvendinimo
galutinę ataskaitą EK reikalinga
išsami analizė, kaip ES struktūrinių
fondų parama pagal BPD buvo
suderinta
su
kitomis
ES
finansinėmis priemonėmis bei kaip
jos rezultatai prisidėjo siekiant
nacionaliniuose ir ES strateginiuose
dokumentuose
(prioritetuose)
uţsibrėţtų tikslų, taip pat pateikti
metodines priemones (stebėsenos
rodiklius) dėl tęstinio vidinio ir
išorinio
finansinių
priemonių
suderinamumo stebėjimo:
buvo
parengta
ES
struktūrinių fondų paramos pagal
BPD įgyvendinimo suderinamumo
vertinimo
ataskaita,
kurios
duomenys naudojami rengiant BPD
įgyvendinimo galutinę ataskaitą
EK;
- atlikus vertinimą nustatyta,
kad bendrųjų sąlygų pokyčiai
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„Lietuvos plėtros prioritetų
2014–2020
m.
ES
struktūrinės
paramos
panaudojimo
laikotarpiu
vertinimas“

2008
MVP,
82020,39

m.

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Baigtas

neturėjo įtakos vidiniam BPD
paramos iš įvairių struktūrinių
fondų suderinamumui ir išoriniam
suderinamumui su kitomis ES
finansinėmis priemonėmis;
- vertinant tęstinį paramos
suderinamumą priemonių lygiu dėl
sektorinių strateginių dokumentų
pakeitimų buvo nustatytas ţemesnis
paramos suderinamumas pagal BPD
1.1 ir 1.2 priemones;
- vertinant išorinį BPD
suderinamumą,
labiausiai
nesuderintas BPD finansavimas su
2005 m. patvirtintoje Lietuvos
regioninės politikos strategijoje
nustatytu nauju regioninės politikos
įgyvendinimo mechanizmu;
- atlikus vertinimą pateiktos
metodinės priemonės (rodikliai)
geresniam suderinamumo principo
uţtikrinimui.
Atlikus
vertinimą
pateiktos
rekomendacijas dėl tęstinio paramos
suderinamumo uţtikrinimo, dėl
aukštesnės
paramos
sinergijos
skatinimo
ir
dėl
metinių
Ţmogiškųjų
išteklių
plėtros,
Ekonomikos augimo, Sanglaudos
skatinimo ir Techninės paramos
veiksmų programų įgyvendinimo
ataskaitų dalies, kurioje aptariamas
suderinamumas
su
kitomis
priemonėmis,
retrospektyvinio
papildymo rengiant ataskaitas EK.
Tikslas – įvertinti Lietuvos
ūkio plėtros tendencijas iki 2020 m.
ir pateikti pasiūlymus dėl 2014–
2020 m. ES struktūrinės paramos
investicinių prioritetų Lietuvoje.
Atliktas vertinimas buvo naudingas
dėl šių prieţasčių:
- rengiantis deryboms dėl
ES sanglaudos politikos ateities po
2013 m. ir formuojant pagrįstą
Lietuvos poziciją bus naudojamasi
vertinimo ataskaitos duomenimis.
Joje pagrįsti Lietuvos plėtros
prioritetai ateityje, taip pat ištirtas
EK
4-osios
socialinės
ir
ekonominės ataskaitos aktualumas
ir
nustatyta,
kokios
sritys,
nustatytos EK dokumente, kokios
yra aktualesnės Lietuvai, o kokios
maţiau aktualios;
ištirtas
pasikeitusios
socialinės ir ekonominės situacijos
poveikis ES 2007–2013 m.
struktūrinės paramos vystymosi
prioritetams. Buvo nustatyta, kad,
neatsiţvelgiant
į
reikšmingus
pokyčius
Lietuvos
ūkyje,
prasidėjusius 2008 m., kol kas nėra
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būtinybės radikaliai perskirstyti ES
2007–2013
m.
struktūrinės
paramos;
- vis dėlto siūlytina lėšas,
skirtas
migrantų
uţimtumui
(4633920,30 euro), darbingumo
pailginimui (9847080,63 euro) ir
socialiai paţeidţiamų asmenų
įdarbinimui (59372103,80 euro),
perskirstyti augančiai nedarbo
problemai spręsti, o siekiant
pagerinti kapitalo prieinamumą –
daugiau lėšų skirti į finansinės
inţinerijos priemonėm;
atlikus
vertinimą,
pasiūlytos 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimo
strategijos
gairės
ir
lėšų
paskirstymo
pagal
veiksmų
programų prioritetus scenarijus,
atsiţvelgiant į Lietuvos ūkio raidą.
„Švietimo
ir
mokslo
ministerijos administruojamų
Lietuvos 2004–2006 metų
bendrojo
programavimo
dokumento
priemonių
įgyvendinimo veiksmingumo
vertinimas (I ir II etapai)“

2008
MVP,
2009
MVP,

„Socialinės
integracijos
paslaugų
socialiai
paţeidţiamų ir socialinės
rizikos asmenų grupėms
situacijos,
poreikių
bei
rezultatyvumo
vertinimas
siekiant įvertinti BPD 2.3
priemonės
finansinių
intervencijų
poveikį
bei
tinkamai įgyvendinti 2007–
2013 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimą“
„BPD
3.3
priemonės
„Informacinių technologijų
paslaugų ir infrastruktūros
plėtra” poveikio vertinimas“

2008
MVP,

m.

Lietuvos
Respublikos
švietimo
ir
mokslo
ministerija

Nutrauktos
sutartys

m.

Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerija

Įgyvendinamas

m.

Informacinės
visuomenės
plėtros
komitetas prie
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės

Metinės
ataskaitos
rengimo metu
jau baigtas

m.

86886,00

72376,04

2008
MVP,
86886,00

Vertinimo tikslas – nustatyti
ES struktūrinės paramos švietimui
ir
mokslui
naudojimo
veiksmingumą, įvertinant Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos administruojamų BPD
priemonių įgyvendinimo rezultatus
ir jų poveikį šalies ūkio bei
visuomenės
poreikiams
bei
tęstinumą ateityje; taip pat surinkti
informaciją
apie
Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos administruojamų BPD
priemonių tikslų, uţdavinių ir
rodiklių pasiekimą, kuri bus
reikalinga rengiant galutinę BPD
įgyvendinimo
ataskaitą
ir
atsiskaitant EK ir visuomenei uţ
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo
ministerijos
administruojamų BPD priemonių
įgyvendinimą.
Vertinimo tikslas – įvertinti
socialinės integracijos paslaugų
socialiai paţeidţiamų ir socialinės
rizikos asmenų grupėms situaciją,
poreikius bei rezultatyvumą siekiant
efektyvesnio ir kryptingesnio ES
2007–2013 m. struktūrinės paramos
planavimo bei įgyvendinimo.

Šiuo
vertinimu
buvo
siekiama
įvertinti
BPD
3.3
priemonės ir atskirų jos projektų
poveikį Lietuvos informacinės
visuomenės plėtrai. Vertinimo metu
buvo
išanalizuoti
BPD
3.3
priemonės lėšomis įgyvendinti
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„2004-2006

m.

ES

2008

m.

Lietuvos

Įgyvendinamas

elektroninių
paslaugų
ir
elektroninės
infrastruktūros
projektai pagal rezultatyvumo,
naudingumo, poveikio ir tvarumo
kriterijus. Atliktos išsamios 5
projektų atvejo studijos bei surinkta
informacija apie kitų BPD 3.3
priemonės
projektų
sukurtų
rezultatų naudojimo mastą, taip pat
atliktos 2 projektų tikslinių grupių
sociologinės apklausos, siekiant
išsiaiškinti jų poţiūrį į sukurtas
elektronines paslaugas.
Projekto
metu
gautus
rezultatus (vertinimo ataskaitoje
pateiktą
informaciją
bei
rekomendacijas)
Informacinės
visuomenės plėtros komitetas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
numato panaudoti tobulindamas
informacinės visuomenės plėtros
projektų įgyvendinimą ES 2007–
2013 m. struktūrinės paramos
laikotarpiu, taip pat jie bus
panaudoti atsiskaityti uţ BPD 3.3
priemonės
įgyvendinimą
EK
(rengiant
galutinę
BPD
įgyvendinimo
ataskaitą)
bei
viešinant BPD 3.3 priemonės
projektų rezultatų naudą visuomenei
(rengiant straipsnius, leidinius,
pranešimus spaudai, taip pat
rengiant informaciją TV, radijo
reportaţams bei skaitant pranešimus
renginiuose).
Vertinimo
metu
atlikta projektų analizė, gautos
išvados ir rekomendacijos gali būti
naudingos BPD 3.3 priemonės
projektų vykdytojams, siekiantiems
tobulinti įgyvendinant projektus
sukurtų
rezultatų
kokybę
ir
naudojimą
bei
uţtikrinti
efektyvesnę jų plėtrą panaudojant
ES struktūrinių fondų lėšas.
Informacinės
visuomenės
plėtros komiteto prie Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
direktoriaus 2010 m. sausio 11 d.
įsakymu Nr. T-3 yra patvirtintas
vertinimo ataskaitos rekomendacijų
įgyvendinimo
planas,
kuriuo
siekiama
uţtikrinti
vertinimo
rezultatų
(rekomendacijų)
panaudojimą
ateityje.
Šio
rekomendacijų plano įgyvendinimo
prieţiūrą
atliks
atsakingas
Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės darbuotojas. Apie
vertinimo rekomendacijas raštu
informuota ir įgyvendinančioji
institucija.
Atlikti galutinį BPD 1
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struktūrinės
paramos
poveikio Lietuvos transporto
sektoriui įvertinimas“

MVP,
39504,17

„Regionų projektų planavimo
ir įgyvendinimo sistemos
efektyvumo vertinimas“

2009
MVP,

Respublikos
susisiekimo
ministerija

m.

Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerija

Įgyvendinamas

m.

Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministerija

Įgyvendinamas

m.

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Metinės
ataskaitos
rengimo metu
jau baigtas

43443,00

„Mirtingumo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų sumaţėjimo
paramą
gavusiuose
regionuose tyrimas“

2009
MVP,

„Valstybės
projektų
planavimo,
taikomo
įgyvendinant 2007–2013 m.
veiksmų
programas
ir
planuojant
ES
lėšas,
tinkamumo ir efektyvumo
vertinimas“

2009
MVP

28962,00

608202,04*

prioriteto
1.1
priemonės
„Transporto
infrastruktūros
prieinamumo ir paslaugų kokybės
gerinimas“ projektų ir jiems skirtų
ES
struktūrinių
fondų
ir
nacionalinio bendrojo finansavimo
paramos
lėšų
panaudojimo
transporto sektoriuje vertinimą.
Vertinimo tikslas – tobulinti
regionų projektų planavimo ir
įgyvendinimo sistemą, atliekant
regionų projektų planavimo ir
įgyvendinimo sistemos efektyvumo
vertinimą ir parengiant metodiką
tolesniam
jos
efektyvumo
vertinimui.
Vertinimo tikslas – nustatyti
BPD poveikį sveikatos apsaugos
sektoriui,
detaliai
išanalizavus
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos
ministerijos
administruojamos
BPD
1.4
priemonės poveikį mirtingumui nuo
širdies ir kraujagyslių ligų ES
struktūrinę paramą gavusiuose
regionuose.
Vertinimo tikslas – tobulinti
valstybės
projektų
planavimo
taikymą įgyvendinant 2007–2013
m. veiksmų programas ir planuojant
bei įgyvendinant 2007–2013 m.
veiksmų programas ir planuojant
bei panaudojant ES lėšas.
Galutinėje vertinimo ataskaitoje
buvo suformuluotos vertinimo
rekomendacijos, kaip tobulinti
valstybės projektų planavimą trimis
kryptimis:
- strateginio planavimo
sistemos
tobulinimas
siekiant
gerinti
strateginio
planavimo
dokumentų kokybę, maţinti jų
skaičių,
inicijuoti
svarbiausių
strateginių dokumentų parengimą ar
atnaujinimą rengiantis 2014–2020
m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo laikotarpiui;
- valstybės projektų proceso
tobulinimas siekiant supaprastinti
valstybės projektų planavimą „iš
apačios
aukštyn“,
uţtikrinti
optimalaus ES struktūrinės paramos
lėšomis finansuojamų projektų
atrankos
būdo
pasirinkimą,
lanksčiau
sudaryti
valstybės
projektų sąrašus, stiprinti institucijų
pajėgumus
planuoti
valstybės
projektus;
institucinės
sandaros
sistemos tobulinimas integruojant
ES
struktūrinės
paramos
ir
nacionalinio
biudţeto
lėšų
planavimą ir stiprinant valstybės
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politikos įgyvendinimo agentūrų
grandį bei ją konsoliduojant su ES
struktūrinės paramos įgyvendinimo
agentūromis.
„Pagal
2007–2013
m.
Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
strategiją
įgyvendinamų
veiksmų programų einamasis
stebėsenos
rodiklių
tinkamumo vertinimas“

Įgyvendinamas

„2007–2013
m.
ES
struktūrinės
paramos
specialiųjų atrankos kriterijų
vertinimas“

Įgyvendinamas

„Kokybinis ir kiekybinis
pasiektų Lietuvos 2004–2006
m. bendrojo programavimo
dokumento tikslų ir uţdavinių
vertinimas“

Įgyvendinamas

„BPD 4.8, 4.9 ir 4.10
priemonių įgyvendinimo ir
šių priemonių įgyvendinimo
poveikio
Lietuvos
ţuvininkystės
sektoriui
vertinimas“

Baigtas

Vertinimo tikslas – tobulinti
2007–2013 m. veiksmų programų
(prioritetų ir priemonių) stebėsenos
rodiklių naudojimą, įvertinant, ar
nustatyti stebėsenos rodikliai yra
tinkami
ES
2007–2013
m.
struktūrinės paramos panaudojimo
strategijoje bei pačiose veiksmų
programose
ir
jų
prieduose
nustatytų tikslų ir uţdavinių
pasiekimui matuoti.
Vertinimo
tikslas
–
tobulinti
ES
2007–2013
m.
struktūrinės paramos specialiųjų
atrankos
kriterijų
taikymą,
įvertinant patvirtintus specialiuosius
atrankos kriterijus, jų tinkamumą ir
pakankamumą,
atsiţvelgiant
į
veiksmų programų (prioritetų ir
priemonių)
tikslus,
detaliai
išanalizavus Ţmogiškųjų išteklių
plėtros
veiksmų
programos
specialiuosius atrankos kriterijus ir
įvertinus,
ar
vadovaujantis
patvirtintais atrankos kriterijais yra
sudaromos tinkamos prielaidos
atrinkti Ţmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos projektus.
Vertinimo tikslas - tobulinti
ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos panaudojimą ir uţ jį
atsiskaityti, apibendrinant visų BPD
laikotarpio
atliktų
vertinimų
rezultatus, kokybiškai ir kiekybiškai
įvertinant BPD poveikį visiems
Lietuvos ūkio sektoriams bei
parengiant išsamų ir konsoliduotą
viso BPD poveikio vertinimą,
detaliai išanalizavus 2004–2006 m.
ES
struktūrinės
paramos
panaudojimo rezultatus ir BPD
uţsibrėţtų tikslų ir uţdavinių
pasiekimą pagal visus BPD
prioritetus ir priemones.
Bendrasis šio vertinimo
tikslas buvo nustatyti paramos pagal
BPD 4 prioriteto „Kaimo plėtra ir
ţuvininkystė“ 4.8, 4.9 ir 4.10
priemones poveikį ir rezultatyvumą
ţuvininkystės sektoriui, atsiskaityti
ES ir visuomenei, pateikiant
informaciją apie viešųjų lėšų
panaudojimą, bei gauti išvadas ir
rekomendacijas dėl ES paramos
panaudojimo
tobulinimo.
Ţuvininkystės
sektoriaus
modernizavimas
BPD
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įgyvendinimo laikotarpiu buvo
finansuojamas taip pat ir biudţeto
programų lėšomis, todėl svarbu
panagrinėti, koks buvo šių skirtingų
finansinių priemonių koordinavimas
ir paramos suderinamumas. Be to,
atsiţvelgiant į tai, kad 2007–2013
m.
laikotarpiu
Lietuvos
ţuvininkystės
sektoriui
plėtoti
parengta atskira veiksmų programa,
kuriai
įgyvendinti
numatytas
71256661,26
euro
biudţetas,
tikslinga įvertinti BPD laikotarpio
pamokas ir pateikti rekomendacijas
dėl
paramos
tobulinimo,
įgyvendinant naujos kartos veiksmų
programą. Taip pat tokio vertinimo
poreikis susijęs ir su siekiu
atsiskaityti EK bei parengti
kokybiškesnę baigiamąją BPD
įgyvendinimo ataskaitą.
Ataskaitos rekomendacijų
dalyje
pateikiami
konkretūs
pasiūlymai,
kaip
naudojantis
naujojo
laikotarpio
parama
ţuvininkystės sektoriuje galima
būtų uţtikrinti BPD paramos
rezultatų tęstinumą ar platesnį
rezultatų poveikį.
„Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
vertinimo
galimybių
stiprinimas Lietuvoje – 2“

Įgyvendinamas

Šio projekto tikslas –
stiprinti ES struktūrinės paramos
vertinimo galimybes Lietuvoje,
įgyvendinant
ES
struktūrinės
paramos vertinimo plane numatytas
priemones

* Šie vertinimai apjungti į vieną Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomą projektą „Europos Sąjungos
struktūrinės paramos vertinimas ir vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje 2009 m.“

Į 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą įtraukti aštuoni Techninės paramos
veiksmų programos VP4-1.3-FM-01-V priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ lėšomis
finansuojami vertinimai (jų vertė – 376506,02 euro):
Vertinimo pavadinimas
„Finansavimo takoskyrų, siekiant uţtikrinti
dvigubo finansavimo prevenciją, vertinimas“

„ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m.
veiksmų programoms įgyvendinti,
panaudojimo vertinimas“

Vykdytojas Vertinimo tikslas ir nauda

Planuojamas
įgyvendinimo
laikotarpis

Tobulinti veiksmų programų
įgyvendinimą, įvertinant esamas
ir
nustatant
papildomas
finansavimo takoskyras tarp ES
struktūrinių fondų, nacionalinių
finansavimo šaltinių, veiksmų
programų prioritetų ir priemonių.
Atlikus vertinimą bus uţtikrinta
dvigubo finansavimo prevencija.
Optimizuoti ES 2007–2013 m.
struktūrinės
paramos
panaudojimą, įvertinant 2007–
2013 m. veiksmų programoms

2010 m. II ketv.–
2011 m. I ketv.

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

2010 m. II–IV
ketv.
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„Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo
vertinimas“

„Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir
jos viešinimo vertinimas“

„Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo
panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę
paramą vertinimas“

„Partnerystės principo įgyvendinimo,
panaudojant ES struktūrinę paramą,
vertinimas“

„Europos
investicijų
banko
paskolos
administravimo sistemos vertinimas“

„Švietimo ir mokslo ministerijos
administruojamų 2007–2013 m. veiksmų
programų prioritetų, priemonių ir
nacionalinėse ministerijos programose
nustatytų remiamų veiklų įgyvendinimo
tarpinis vertinimas“

Lietuvos
Respublikos
švietimo
ir
mokslo
ministerija

įgyvendinti skirtų ES struktūrinių
fondų lėšų panaudojimo eigą.
Tobulinti ES 2007–2013 m.
struktūrinės
paramos
panaudojimą, atliekant tarpinį
poveikio
aplinkai
ir
aplinkosauginių
reikalavimų
tinkamumo, pakankamumo bei
efektyvumo vertinimą.
Tobulinti informavimo apie ES
2007–2013 m. struktūrinę paramą
planą ir jo įgyvendinimą,
įvertinant
minėto
plano
įgyvendinimo eigą ir efektyvumą
bei informavimo ir viešinimo
administravimo
sistemos
tinkamumą ir efektyvumą.
Siekti prisidėti prie Baltijos
strategijos
įgyvendinimo
naudojant ES
2007–2013 m.
struktūrinę paramą, įvertinant
veiksmų programų indėlį Baltijos
strategijos tikslų įgyvendinimui.
Gerinti ES 2007–2013 m.
struktūrinės
paramos
panaudojimo
strategijos
ir
veiksmų programų įgyvendinimą,
įvertinant
partnerystės
tinkamumą, efektyvumą, naudą ir
poveikį.
Tobulinti ES struktūrinių fondų
administravimo
sistemą,
įvertinant EIB nustatytų sąlygų
integravimo į administravimo
sistemą
tinkamumą
ir
pakankamumą.
Gerinti švietimui ir mokslui
skiriamos ES 2007–2013 m.
struktūrinės
paramos
panaudojimo
kokybę,
veiksmingumą ir nuoseklumą,
atsiskaityti
EK
ir
kitoms
tikslinėms grupėms uţ ES
struktūrinės
paramos
panaudojimą, įvertinant Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos
administruojamų
veiksmų programų, prioritetų,
priemonių
ir
nacionalinėse
ministerijos programose nustatytų
remiamų veiklų įgyvendinimą.

2010 m. II ketv.–
2011 m. I ketv.

2010 m. III
ketv.– 2011 m. II
ketv

2010
ketv

m.

I–II

2010
ketv.

m.

I–III

2010
ketv.

m.

I–III

2010 m. I ketv.–
2011 m. I ketv

7. INFORMACIJA IR VIEŠINIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K352 „Dėl 2008–2009 metų informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos
Sąjungos struktūrinę paramą planui įgyvendinti patvirtinimo“, pagrindiniai informavimo ir
viešinimo tikslai 2008–2009 m. yra:
1. informuoti apie ES struktūrinės paramos Lietuvai naują etapą ir kokybinius jo pokyčius,
stiprinti ES struktūrinės paramos ir jos rezultatų svarbos suvokimą tarp įvairių tikslinių grupių;
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2. uţtikrinti informacijos apie ES struktūrinės paramos veiksmų programas sklaidą ir
Europos Bendrijos vaidmenį jas įgyvendinant, įvairius ES paramos panaudojimo ir administravimo
aspektus, skaidrų paramos administravimą;
3. stiprinti institucijų, atsakingų uţ ES struktūrinės paramos panaudojimą, administravimo
gebėjimus, informavimo ir viešinimo veiklų efektyvų planavimą, tarpinstitucinį koordinavimą.
Siekiant nustatyti ES struktūrinės paramos ir atskirų veiksmų programų ţinomumą,
visuomenės informacijos apie ES struktūrinę paramą poreikį bei įvertinti informacijos apie ES
struktūrinę paramą šaltinius 2009 metų birţelio ir gruodţio mėn. buvo atlikti visuomenės nuomonės
tyrimai.
Esama situacija
Remiantis paskutinio tyrimo rezultatais, dauguma apklausoje dalyvavusių Lietuvos
gyventojų – 75 proc. – yra girdėję (ţino) apie naują ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos
Lietuvai etapą.
ES struktūrinių fondų Lietuvai skiriamos paramos naudą junta vis didesnė dalis gyventojų
(59 proc.), šis rodiklis per metus išaugo 18 proc.
Informacijos apie ES struktūrinius fondus trūkumą jaučiančius gyventojus (22 proc.)
labiausiai domintų informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su nauda pačiam gyventojui:
ką naudingo parama duoda Lietuvai (49 proc.), savivaldybei, kurioje gyvena (38 proc.); kokių
remiamų projektų nauda galima būtų pasinaudoti (31 proc.). Priimtiniausi informacijos šaltiniai
dominančiai informacijai apie ES struktūrinę paramą gauti, pasak respondentų, yra televizija (50%),
spauda (29%) ir internetas (26%). Daţniausiai respondentai pageidauja, jog informacija apie ES
2007–2013 m. struktūrinę paramą būtų skelbiama per nacionalinę televiziją.
2009 m. vasario mėn. atlikti pareiškėjų ir paramos gavėjų pagal ES 2007–2013 m.
struktūrinės paramos priemones nuomonės tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad 55 proc.
pareiškėjų ţino apie naująjį ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų etapą (dar 32 proc. kaţką girdėjo).
Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas
Finansų ministerija 2009 m. organizavo įvairaus pobūdţio didelio masto visuomenei skirtus
renginius, kuriuose informavo visuomenę apie ES struktūrinę paramą ir jos teikiamą naudą.
2009 m. geguţės–birţelio mėn. organizuota reklaminė kampanija „Su ES struktūriniais
fondais ir graţiausia svajonė gali tapti tikrove“. Reklaminė kampanija pristatė maţųjų Lietuvos
piliečių ateities vizijas.
2009 m. gruodį pradėta reklaminė kampanija „Daugiabučių atnaujinimo programa pagal
Jessica – proga atsinaujinti“. Kampanija kviečia susipaţinti su daugiabučių modernizacijos
programa pagal JESSICA iniciatyvą.
2009 m. rugsėjo 29 d. buvo organizuojamas jau tradicija tapęs metinis renginys ES
finansuojamų projektų vykdytojams – kontaktų mugė. Joje buvo pristatomi aktualūs pranešimai.
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius dr. R.
Vilpišauskas pristatė ekonominio sunkmečio faktines prieţastis ir pasekmes. Ţmogaus studijų
centro prezidentas dr. G. Chomentauskas kalbėjo apie lietuvio psichologinės būsenos ir ekonominio
sunkmečio sąryšį. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos finansų viceministras R. Kriščiūnas supaţindino
dalyvius su ES struktūrinės paramos atveriamomis galimybėmis duotuoju laikotarpiu. Renginio
dalyviai galėjo dalyvauti ir viešoje diskusijoje, kurioje kartu su jais diskutavo tiek pranešėjai, tiek
prie jų prisijungę ES struktūrinės paramos projektų vykdytojai. Kaip ir kiekvienais, taip ir 2009 m.
renginyje buvo apdovanoti geriausių projektų vykdytojai. 2009 m. geriausiems projektams buvo
suteiktas „Europos burių“ vardas. Burės – tai ES struktūrinė parama jau penkerius metus mums
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padedanti kurti graţesnį ir patogesnį gyvenimą, skatinanti tobulėti ir judėti pirmyn. Išrinkti ir
įvertinti didţiausią naudą ţmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei teikiantys ES struktūrinių fondų
lėšomis finansuojami projektai ir jų vykdytojai. „Europos burių“ nugalėtojus viešoje erdvėje išrinko
Lietuvos gyventojai. Rinkimuose buvo įvardyti ir interneto portale www.delfi.lt išrinkti didţiausią
naudą ţmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei teikiantys ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojami projektai bei jų vykdytojai.
2009 m. visuomenei buvo suorganizuoti 2 dideli visuomenei skirti renginiai, kuriuose
akivaizdţiai parodyta ES struktūrinės paramos nauda.
2009 m. geguţės 8–9 dienomis vyko Europos dienai skirti renginiai Rokiškyje ir
Panevėţyje. Šiose organizuojamose šventėse buvo puiki proga atkreipti panevėţiečių ir rokiškėnų
dėmesį į ES struktūrinės paramos teikiamas galimybes miesto plėtrai. Miestelėnai buvo pakviesti
siūlyti idėjas, kurias būtų galima įgyvendinti Panevėţyje ir Rokiškyje pasinaudojus ES struktūrinių
fondų parama. Miestiečių pasiūlyti trijų geriausių idėjų eskizai buvo nupiešti drobėse, kurias 2009
m. geguţės 8–9 d. buvo kviečiami spalvinti visi renginių dalyviai, šitaip prisidėdami prie naujos
miesto vizijos kūrimo. Šventės pabaigoje šios drobės kaip kūrybiškų, modernių, draugiškų aplinkai
ir ţmogui miestų simboliai buvo įteiktos Rokiškio ir Panevėţio miestams.
2009 m. rugpjūčio 14 dieną Palangoje buvo organizuojamas renginys visuomenei „Laisva ir
suvienyta Europa“, skirtas Berlyno sienos griūčiai paminėti. Šiuo renginiu buvo siekiama
meninėmis priemonėmis informuoti visuomenę apie ES struktūrinę paramą Lietuvai. Renginyje
buvo vykdomos šios kūrybinės iniciatyvos: „Pagauk kampą“ meninė improvizacija, kurios metu
profesionalūs aktoriai pagal iš anksto suderintas tezes atliko vaidinimus. Renginio koncepcija ir
vieta pasirinkta tikslingai, atsiţvelgiant į tai, kad rugpjūčio mėnesį pajūrio kurorte gausu
poilsiautojų, tad įvairiomis kūrybinėmis iniciatyvomis pavyko pritraukti daug dalyvių.
2009 m. visuomenės informavimo priemonėse buvo publikuojamos ar transliuojamos
informacinės rubrikos pagal iš anksto parengtus bei su informavimo apie ES struktūrinę paramą ir
jos viešinimo koordinavimo grupės nariais suderintus teminius planus. Šie planai buvo sudaryti
informacinių kampanijų principu, t. y. pagrindinė kampanijos tema buvo išplėtojama į keletą
potemių, padedančių atskleisti svarbiausius temos akcentus. Informacinės rubrikos buvo
publikuojamos nacionalinėje, regioninėje televizijoje, nacionalinėje, regioninėje, specializuotoje ir
verslo spaudoje, internetinėje ţiniasklaidoje, radijuje.
2009 m. buvo įgyvendintos tokios informacinės kampanijos:
socialiai atsakingam verslui – naujos finansavimo galimybės;
el. paslaugų plėtra pasinaudojant ES struktūrine parama;
ES struktūrinė parama transporto sektoriui;
2007 – 2013 m. ES struktūrinė parama Lietuvai: naujo etapo iššūkiai ir galimybės;
mokslo reformai – ES postūmis;
Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas pasinaudojant ES parama;
ES struktūrinė parama aplinkosaugai;
Europos socialinis fondas – investicija į ţmones;
finansų inţinerijos priemonės;
Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimas ES lėšomis.
2009 m. įgyvendinant informavimo ir viešinimo veiklas, finansuotinas iš ES 2007–2013 m.
techninės paramos, suorganizuotos 6 apskritojo stalo diskusijos:
1. 2009 m. balandţio 29 d., Vilniuje įvyko apskritojo stalo diskusija „Nevyriausybinių
organizacijų dalyvavimas ES struktūrinių fondų paramos procedūrų formavime ir galimybės
pasinaudoti 2007–2013 m. ES struktūriniais fondais“;
2. 2009 m. geguţės 21 d. Rokiškio rajone įvyko apskritojo stalo diskusija, skirta sėkmingai
įgyvendintiems projektams pristatyti ir įvertinti;
3. 2009 m. liepos 24 d. Palangoje įvyko apskritojo stalo diskusija „ES parama sveikatos
apsaugai: įgyvendinti ir ateities projektai“;
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4. 2009 m. rugpjūčio 13 d. Vilniuje įvyko apskritojo stalo diskusija „Darbo rinka ir
ekonominė krizė: iššūkiai ir ESF galimybės“;
5. 2009 m. gruodţio 15 d. Telšiuose įvyko apskritojo stalo diskusija tema „Ar ES paramos
priemonės padės sušvelninti situaciją darbo rinkoje“;
6. 2009 m. gruodţio 17 d. Vilniuje įvyko apskritojo stalo diskusija „Būsto renovacija“.
Galimų pareiškėjų ir projekto vykdytojų informavimas
2008 m. IV ketvirtį–2009 m. IV ketvirtį įgyvendinant centralizuotą informavimo apie ES
struktūrinius fondus kampaniją buvo suorganizuota 40 renginių galimiems pareiškėjams,
pareiškėjams ir (arba) projektų vykdytojams, kurie vyko skirtinguose Lietuvos regionuose.
Renginiai buvo skirti informuoti apie veiksmų programų finansavimo galimybes, paraiškų teikimo,
projektų rengimo, jų finansavimo, administravimo ir įgyvendinimo sąlygas, projektų atrankos
kriterijus, paraiškų vertinimo procedūras ir išsamesnę informaciją teikiančius asmenis.
2009 m. parengta ir išleista leidinių serija pareiškėjams ir projektų vykdytojams – „ES
paramos elementorius“, kurią sudaro: „Apie paramą iš Esmės“, „Svarbiausi dalykai apie ES paramą
pareiškėjams ir projektų vykdytojams“, „Horizontalieji prioritetai: praktinis vadovas pareiškėjams ir
projektų vykdytojams“, „Neperkančiųjų organizacijų pirkimai“, „ES lėšomis finansuojamų projektų
viešinimo gairės“, „Europos socialinio fondo finansuojamų projektų išlaidų tinkamumas“, „Europos
regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamų projektų išlaidų tinkamumas“, „Europos
Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovas“. Taip pat parengta ir išleista
lankstinukų serija „ES parama greičiau, paprasčiau, sklandţiau“: „Tinklapio www.esparama.lt
turinio aprašymas“, „Duomenų mainų svetainė“, „Elektroninė paraiškos forma“, „Elektroninis
mokėjimo prašymas“.
Pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodţio 19 d. nutarimu Nr. 1443, konkurso būdu atrenkamų
projektų kvietimus teikti paraiškas gauti ES struktūrinę paramą, įgyvendinančiosios institucijos
publikuoja „Valstybės ţinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, bent viename iš šalies dienraščių,
taip pat jie skelbiami ir ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. Įgyvendinančioji
institucija, atsiţvelgdama į tikslines pareiškėjų grupes, kvietimų teikti paraiškas skelbimus gali
papildomai publikuoti ir kituose leidiniuose.
Vykdant valstybės ir regionų projektų atranką, sudaryti ir patvirtinti valstybės ir regionų
projektų sąrašai taip pat skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. Taip pat
visa kita galimiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams aktuali informacija apie 2007–2013 m.
ES struktūrinę paramą – priemonių aprašymai, leidiniai, metodinės rekomendacijos, teisės aktai,
naujienos apie organizuojamus renginius ir kt. – skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje
www.esparama.lt.
Informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas
2009 m. buvo organizuojami komunikacijos mokymai informavimo apie ES struktūrinę
paramą koordinavimo grupės nariams ir ES struktūrinių fondų paramą administruojančių institucijų
atstovams. 2009 m. suorganizuoti komunikacijos mokymai šiomis temomis: krizių komunikacijos,
viešo kalbėjimo, idėjų generavimo, kūrybinio rašymo, improvizuoto kalbėjimo. Taip pat buvo
organizuoti komunikacijos mokymai, skirti tobulinti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros,
įgyvendinančios būsto modernizacijos programą pagal JESSICĄ, darbuotojų komunikaciniams ir
bendravimo telefonu įgūdţiams.
_______________________
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Metinės Techninės paramos
veiksmų programos
įgyvendinimo ataskaitos
1priedas
INFORMACIJA APIE ŠIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ PAGAL ŠIŲ LĖŠŲ
PASKIRSTYMĄ

Tikslas

Prioriteto
tema

Finansų forma

Teritorija

Ekonominė
veikla

Vieta

Paskirtas
Bendrijos
finansinis
įnašas

CON

85

01

00

00

LT00

15 373 945,78

CON

86

01

00

00

LT00

6 127 715,19

