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Reglamento nuostatos dėl vertinimo 

• Vertinimo tikslas – prisidėti prie kokybiškesnio 
veiksmų programos parengimo ir įgyvendinimo, 
įvertinant jos efektyvumą, veiksmingumą ir poveikį 

• 2014-2020 m. vertinimo planas  - privalomas, 
tvirtinamas Stebėsenos komitete; 

• Bent kartą per programavimo laikotarpį turi būti 
įvertinta, kaip struktūriniai fondai prisidėjo prie 
kiekvieno prioriteto tikslų įgyvendinimo.  

• Reikalavimai įgyvendinimo bei pažangos 
ataskaitoms, kuriose turi būti pateikti vertinimo 
rezultatai, rengiamos vertinimų apžvalgos. 

 



Vertinimo sistema Lietuvoje 



Vertinimo planas  

• Strateginis dokumentas, kuris nustato 2014-
2020 m. vertinimo tikslus, uždavinius ir 
priemones jiems įgyvendinti. 

• Preliminarus biudžetas – 20 mln. Litų. 

• Atsakingos institucijos – VI ir ministerijos; 

• Preliminarus vertinimų sąrašas: 

Poveikio vertinimai; 

Įgyvendinimo vertinimai; 

Kitos priemonės (VGS, apžvalgos); 



Vertinimo plano naujovės 

• Privalomi 2014–2020 m. laikotarpio ES struktūrinių 
fondų investicijų prioritetų poveikio vertinimai ir 
vertinimo apžvalgos; 

• Vertinimo sistemiškumas („kiekvieno prioriteto 
įgyvendinimas įvertinamas bent kartą per 
programavimo laikotarpį“); 

• Vertinimo projektų tipai (poveikio ir įgyvendinimo 
vertinimai vietoj strateginių ir veiklos vertinimų); 

• Plane numatomi vertinimo požiūriai ir metodai;  

• Daugiau dėmesio duomenims (stebėsenos 
duomenys, administraciniai duomenys ir registrai, kiti 
duomenys).  

 



Planuojami vertinimai (I) 

• Poveikio vertinimai: 

 2007-2013 m. ES SF poveikio vertinimai (2015-2016 
m.) 

 2014-2020 m. ES SF  poveikio strateginiams tikslams 
ir horizontaliesiems prioritetams vertinimai (2018-
2023 m.) 

 2014-2020 m. ES SF veiksmų programos prioritetų 
poveikio vertinimai (iki 2018 m. pab. ir 2023 m. pab.)  

 2014-2020 m. ir būsimojo laikotarpio ES SF poveikio 
Lietuvos ūkio plėtrai ir atskiriems sektoriams 
vertinimai (2018-2023 m.) 



Planuojami vertinimai (II) 

• Įgyvendinimo vertinimai (2015-2017 m.): 

2014-2020 m. ES SF panaudojimo pažangos 
vertinimai (vertinamos probleminės sritys ar 
naujos finansavimo sritys/priemonės); 

2014-2020 m. ES struktūrinių fondų 
administravimo ir valdymo vertinimai 
(efektyvumas, tinkamumas, optimalumas ir kt. 
aspektai) 

• Kitos priemonės (vertinimo gebėjimų 
stiprinimo priemonės, vertinimų apžvalgos)     
( 2017-2023 m.) 



Vertinimo rezultatų naudojimas 

• Vertinimuose sukurtų naujų žinių 
naudojimas atsiskaitant Europos Komisijai ir 
Lietuvos valdžios institucijoms, rengiant įvairius 
strateginius ir vidinius dokumentus, ir kt.; 

• Vertinimo pateiktų įžvalgų ir pasiūlymų 
naudojimas sprendimams pagrįsti, pvz. keičiant 
lėšų paskirstymą tarp priemonių, naikinant 
nepasiteisinusias priemones ir pradedant naujas; 

•  Vertinimuose pateiktų rekomendacijų 
įgyvendinimas, tobulinant VP turinį ir procesą. 



Vertinimo rezultatų sklaida 

Vertinimo rezultatų sklaida – viena svarbiausių 
vertinimo rezultatų panaudojimo prielaida: 

• Suinteresuotų institucijų įtraukimas viso proceso 
metu (TS aptarimas, įvadinės, tarpinės ir 
galutinės ataskaitų aptarimai, rekomendacijų 
svarstymas); 

• Visos vertinimų ataskaitos skelbiamos viešai; 

• Vertinimo rezultatų sklaidos priemonės pagal 
tikslines grupes (trumpa santrauka, pranešimas 
spaudai, lankstinukas, konferencija ir kt.). 



Ačiū už dėmesį! 

 
 

   


