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Programavimo sąsaja su rodikliais

• Problemų ir poreiki ų identifikavimas
• Intervencijų logikos nustatymas
• Išteklių koncentravimas į pagrindines 

intervencijų sritis
• Aiškus siekiamų pokyčių/rezultatų

nustatymas



Intervencijos logika ir rodikliai

Identifikavus problemas ir poreikius pasirenkami rezultatai (pokyčiai), 
kuri ų bus siekiama intervencijomis
Rezultatai - specifinis žmonių gerov÷s ir pažangos aspektas, kuris pagrindžia 
intervencijas, t.y. kokių socialinių/ekonominių pokyčių siekiama 
regione/sektoriuje/tikslin÷se grup÷se intervencijų pagalba (kompetencija, SVV 
finansinių išteklių prieinamumas, produktyvumas, inovacijų taikymas, 
užimtumas, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas ir t.t.)

Kiekvienam rezultatui nustatomas vienas ar keli rezultato rodikliai
Rezultatų rodikliai, parodantys specifinius rezultato aspektus, požymius, kurie 
gali būti išmatuojami, nurodantys siekiamus pokyčius kiekybiškai ar kokybiškai 
išmatuojamais tikslais.

Rezultatų rodikliai turi būti reaguojantys į intervencijas



Intervencijos logika ir rodikliai

Identifikavus rezultatus (pokyčius), kurių siekiama, 
pasirenkamos konkrečios veiklos (intervencijos), kurių pagalba 
pus pasiekti rezultatai, ir kurios sukuria produktus

Produktai - tiesioginiai programos remiamų veiklų produktai, 
kurie prisideda prie rezultatų pasiekimo

Produkto rodikliai,  parodantys produktus sukuriamus 
intervencijomis



Reikalavimai rodikli ų nustatymui
(pradiniame etape)

• Identifikuojami Veiksmų programų ir Nacionaliniai rodikliai
• Duomenų šaltinis (nacionalin÷ statistika, tyrimai/apklausos, 

duomenys iš projektų)
• Įvertinamas rezultato rodiklių atitikimas kokybiniams 

kriterijams:
– Reaguojantys į intervencijas
– Aiškiai interpretuojami
– Patikimi
– Laiku surenkami ir viešai prieinami

• Kiekvienas rezultato rodiklis turi tur÷ti nustatytą pradinę reikšmę
(baseline)

• Jeigu įmanoma, nustatomos siektinos reikšm÷s 2022 m.
• Kur tinkama naudojami ES bendrieji rodikliai – iš sąrašų

pateiktų atskirų fondų reglamentuose



NPP – Veiksmų programos rodiklių sąsaja

Užžžždaviniai

Programos tikslas (-ai)

Institucijos 
strateginis 

tikslas

EFEKTO 
KRITERIJAI

REZULTATO 
KRITERIJAI

PRODUKTO KRITERIJAI

Veiklos
Priemonėėėės

Intervencij ųųųų sritys

Prioritetas

REZULTATO 
RODIKLIAI

(VP ir Nacionaliniai)

PRODUKTO RODIKLIAI
(VP ir Nacionaliniai)

Úždaviniai
(Veiklos)

Tikslai

Prioritetas

EFEKTO 
KRITERIJAI

REZULTATO 
KRITERIJAI

PRODUKTO KRITERIJAI

LT VERTINIMO KRITERIJ Ų 
HIERARCHIJA VEIKSM Ų PROGRAMA NPP

Pažangos rodikliai



Rodiklių pavyzdys

Sumani
ekonomika

Inovacijoms ir 
investicijoms

palanki verslo aplinka

Integrali ir efektyvi
ekonomika

Inovacijų, 
MTTP skatinimas

LT2030

NPP prioritetai

NPP prioritetų 
sritys/uždaviniai

NPP veiklos

RODIKLIAI

EFEKTO

Suminis inovatyvumo
indeksas

REZULTATO

SVV įmonių diegiančių
inovacijas procentin÷ dalis

nuo visų SVV įmonių

PRODUKTO

Paremtų įmonių
skaičius



Ačiū už d÷mesį!


