Partnerystės sutarties priedas Nr. 4
NEĮVYKDYTŲ BENDRŲJŲ EX ANTE SĄLYGŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Taikomos bendrosios ex
ante sąlygos, kurios yra
visiškai neįvykdytos arba
įvykdytos iš dalies
6. Aplinkos apsaugos srities teisės
aktai, susiję su poveikio aplinkai
vertinimu (PAV) ir strateginio
poveikio aplinkai vertinimu (SPAV)
7. Statistinės sistemos ir rezultatų
rodikliai

Neįvykdytas kriterijus

Planuojami veiksmai

Susitarimai dėl PAV ir SPAV
direktyvas
įgyvendinančių
darbuotojų
mokymo
ir
informavimo;
Susitarimai
dėl
duomenų
surinkimo laiku ir apibendrinimo,
apimantys šiuos elementus:
–
nustatyti
šaltiniai
ir
priemonės statistiniam duomenų
patvirtinimui užtikrinti;

Rekomendacijų instituciniams gebėjimams stiprinti
įvairiuose sektoriuose, įgyvendinant PAV ir SPAV
direktyvų reikalavimus, parengimas, mokymai (pagal
gerosios praktikos pavyzdžius). 1
Siekiant užtikrinti statistinį duomenų apie stebėsenos
rodiklių pasiekimus patikimumą, veiksmų programoje
planuojant stebėsenos rodiklius prie kiekvieno rodiklio
bus nurodytas konkretus duomenų šaltinis.
Siekiant užtikrinti savalaikį duomenų surinkimą iš
nurodytų šaltinių, kiekvienam stebėsenos rodikliui bus
parengtas stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašymas,
kuriame bus detalizuojama stebėsenos rodiklio
skaičiavimo metodika, duomenų šaltiniai, pasiekimą
pagrindžiantys dokumentai, duomenų rinkimo laikas ir
subjektai, atsakingi už duomenų rinkimą ir
apdorojimą.
Taip pat numatoma parengti bendras stebėsenos
rodiklių skaičiavimo rekomendacijas, kuriose būtų
nurodyti visiems stebėsenos rodikliams bendri
reikalavimai dėl duomenų surinkimo ir apdorojimo.

– numatyta
viešinimo tvarka;

skelbimo

ir

Tais atvejais, kai informacija apie stebėsenos rodiklių
pasiekimus renkama iš projekto vykdytojų, tai
atitinkamos procedūros bus integruotos visuose
valdymo ir kontrolės sistemos dalyse, kuriose
aprašoma projektų atrankos ir administravimo tvarka.
Visi duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimus
bus registruojami informacinėje sistemoje SFMIS2014,
kuri įgalins šiuos duomenis apdoroti ir analizuoti
įvairiais pjūviais.
SFMIS2014

1

Įvykdymo terminas

sukaupti

duomenys

bus

teikiami

Atsakingos
institucijos

2014 I pusmetis

LR Aplinkos ministerija

2013 m. gruodžio 31 d.

Finansų
ministerija,
ministerijos

Nuolat (2014 m. sausio 1
d. – 2023 m. gruodžio 31
d.)

Finansų ministerija

ir

Numatomas įgyvendinti Jaspers projektas „Pagalba AM, AAA ir kitoms aplinkosaugos institucijoms, dalyvaujančioms PAV/SPAV procesuose, siekiant atitikti ex ante sąlygas.
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Taikomos bendrosios ex
ante sąlygos, kurios yra
visiškai neįvykdytos arba
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Neįvykdytas kriterijus

Planuojami veiksmai

Įvykdymo terminas

Atsakingos
institucijos

analizuojami rengiant metines veiksmų programos
įgyvendinimo ataskaitas, kurios bus skelbiamos viešai
ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

–
nustatyta
veiksminga
rezultatų
rodiklių
sistema,
įskaitant:
–
kiekvienos
programos
rezultatų rodiklių, pagal kuriuos
gaunama
informacijos
apie
politikos veiksmų, finansuojamų
pagal
programą,
atrankos
motyvus;
– tų rodiklių tikslų nustatymą;
– kiekvieno rodiklio atitiktį
šiems reikalavimams: patikimumo
ir statistinio patvirtinimo, aiškumo
norminių reikalavimų atžvilgiu,
aktualumo politikai ir duomenų
rinkimo laiku;
– nustatytos procedūros,
kuriomis užtikrinama, kad visuose
programa
finansuojamuose
veiksmuose taikoma veiksminga
rodiklių sistema.

Šioje svetainėje taip pat numatoma skelbti nuolat
atnaujinamus duomenis apie stebėsenos rodiklių
pasiekimus, sukauptus SFMIS2014.
Siekiant užtikrinti veiksmingą rezultato rodiklių
sistemą, t.y. tinkamų, EK reglamente nurodytus
kokybinius reikalavimus atitinkančių, rezultato rodiklių
nustatymą ir pagrįstų siektinų reikšmių apskaičiavimą,
2013 m. sausio mėn. Finansų minsiterija parengė
rekomendacijas ministerijoms dėl rodiklių nustatymo
rengiant Lietuvos 2014–2020 m. veiksmų programą,
kuriose vadovaujamasi Europos Komisijos reglamentų
bei
metodinių
gairių
projektuose
pateiktais
reikalavimais rodiklių nustatymui. Be to, 2013 m.
sausio 31 d. buvo suorganizuoti mokymai ministerijų
atstovams,
atsakingiems
už
2014–2020
m.
intervencijų stebėsenai skirtų rodiklių pateikimą.
Vadovaujantis Finansų ministerijos parengtomis
rekomendacijomis, ministerijos, 2013 m. I-II pusm.
teikdamos pasiūlymus dėl konkrečių rodiklių
nustatymo, taip pat parengė preliminarius pasiūlytų
rodiklių skaičiavimo aprašymus, kuriuose pateikiami
rodiklio pasirinkimo argumentai, pagrindžiantys
rodiklio
tinkamumą
numatytos
intervencijos
įgyvendinimo stebesenai, bei siektinos reikšmės
apskaičiavimo principai, kuriais remiantis veiksmų
programos įgyvendinimo metu galima būtų vykdyti
integruotą skirtų lėšų ir rodiklio pažangos stebėseną.
Šių aprašymų pagrindu bus rengiami ir tvirtinami
detalūs stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymai.
Ministerijų pateikti stebėsenos rodikliai ir jų siektinos
reikšmės bus įvertinti atliekant išankstinį (ex-ante)
vertinimą, kurio metu išorės ekspertai įvertins pateiktų
stebėsenos
rodiklių
tinkamumą
intervencijų
stebėsenai ir veiklos peržiūrai atlikti, siektinų reikšmių

Įvykdyta.

Finansų
ministerija,
ministerijos

2013 m. spalio 31 d.

Page 2 of 3

Partnerystės sutarties priedas Nr. 4
Taikomos bendrosios ex
ante sąlygos, kurios yra
visiškai neįvykdytos arba
įvykdytos iš dalies

Neįvykdytas kriterijus

Planuojami veiksmai
apskaičiavimo pagrįstumą.
Siekiant užtikrinti, kad visi finansuojami projektai
prisidėtų prie rezultato rodiklių pasiekimo, veiksmų
programos administravimo ir finansavimo taisyklėse
yra įtrauktas reikalavimas, kad Ministerija ir (ar) kita
valstybės institucija, siekdama užtikrinti konkrečių
uždavinių ir rezultato rodikliais išreikštų rezultatų
pasiekimą, turi nustatyti atitinkamus specialiuosius
projektų atrankos kriterijus, kaip numatyta Bendrojo
reglamento 144 (3) (a) (i) str.

Įvykdymo terminas

Atsakingos
institucijos

Projektų
atrankos
kriterijus
ministerijos
nustatys prieš skelbiant
kvietimus teikti paraiškas
dėl projektų finansavimo.
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