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Tolesn ÷s diskusijos d ÷l Sanglaudos 
politikos ateities

• Konferencija „Įrodymais grįsta Sanglaudos politika“, 
2011 m. liepos 7 d. Gdanske:

Tikslas: 
• Parodyti, kaip vertinimo įrodymai gali pasitarnauti 

Sanglaudos politikos efektyvumui ir rezultatyvumui 
didinti.

• Aptarti į rezultatus orientuotos Sanglaudos politikos 
tobulinimo galimybes, geriau panaudojant  vertinimą ir 
atitinkamus rezultato rodiklius

• Aptarti Sanglaudos politikos krypčių koncentravimą  ES 
2020 tikslų kontekste



Rodikli ų sistema

• Dviejų lygi ų (supaprastinta) rodikli ų sistema:

- rezultat ų rodikliai, rodantys pažangą, teigiamus 
pokyčius ir gerovę žmon÷ms, d÷l kurių suplanuotos 
konkrečios intervencijos 

- produkto rodikliai, tame skai čiuje bendrieji ( common), 
parodantys tiesiogiai programos įgyvendinimo metu 
sukurtus produktus, kurie prisideda prie rezultatų 
pasiekimo
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Rodikli ų sistema
Rezultato rodikliai :
• Kiekvienam programos prioritetui nustatytas siektinas 

rezultatas (pokytis, kurio siekiama įgyvendinant 
intervencijas)

• Kiekvienam rezultatui – vienas ar keli rezultato rodikliai, 
kurie išreiškia tam tikrus pokyčių aspektus kiekybiškai

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

Produkto rodikliai:
• Produkto rodikliai nustatomi visoms programos 

intervencijoms
• Nustatomi kiekybiniai tikslai, pradin÷s reikšm÷s 

nebūtinos
• Bendrieji rodikliai – iš EK parengto sąrašo



Steb÷sena

• Steb÷senos metu stebima ir analizuojama:
- ar planuoti produkto rodikliai pasiekiami, ar 
įgyvendinimas vyksta kaip numatyta

- ar rezultat ų rodikliai kinta siektina kryptimi (daugiausia 
naudojami statistikos duomenys)

• ES lygio steb÷senai užtikrinti – produkto bendrieji
rodikliai , kurie leidžia agreguoti ir palyginti ES valstybių 
informaciją



Steb÷sena

• Pagrindinis steb÷senos elementas – metin ÷s veiksm ų 
program ų įgyvendinimo ataskaitos , kuriose turi būti ši 
informacija:
- finansinių ir produkto rodiklių pasiekimai 
- rezultato rodiklių pasiekimai
- kokybin÷ programos poveikio  rezultato rodiklių 

pokyčiams analiz÷, įskaitant ir vertinimų duomenis
- tikslų pasiekimo analiz÷, ar programos siekia iš 

anksto nustatytų tikslų



Vertinimas

Rezultato rodikli ų poky čiai    =  ES strukt ūrin÷s 
paramos intervencij ų ind÷lis + kiti faktoriai

Poveikio vertinimo tikslas – išskirti ir įvertinti ES 
struktūrin÷s paramos intervencijų  poveikį nuo kitų 
faktorių

Pagrindiniai vertinimo klausimai:
- Ar intervencijos turi poveikį, jei taip - kokio dydžio  
(teigiamą ar neigiamą)?

- Kod÷l intervencijos daro laukiamą/teigiamą ar  
nelaukiamą/neigiamą poveikį?



Vertinimas
Program ų rengimo pradžioje privalomas išankstinis ( ex-ante)

vertinimas
• Pagrindiniai ex-ante vertinimo uždaviniai :  

- įvertinti teminių prioritetų pagrįstumą ir jų suderinamumą su 
ES2020 strategija, Bendruoju Strateginiu dokumentu (CSF), 
partneryst÷s kontraktu ir kt. ES dokumentais.

- įvertinti siūlomų produkto ir rezultato rodiklių aiškumą ir 
tinkamumą;

- įvertinti rodiklių  kiekybin÷s išraiškos patikimumą, pagrindžiant 
produktų ind÷lį į siekiamus rezultatus;

- įvertinti finansinių išteklių ir produkto rodiklių kiekybin÷s išraiškos 
suderinamumą;

- įvertinti veiksmų programų administracinius ir valdymo geb÷jimus;

- įvertinti  steb÷senos sistemos kokybę  ir vertinimui reikalingų 
duomenų rinkimą.



Vertinimas

• Programų įgyvendinimo laikotarpiu einamieji vertinimai:
- poveikio vertinimai (kontrafaktiniai ir teorija  pagrįsti 
vertinimai)
- įgyvendinimo vertinimai (analizuojami valdymo 
aspektai)

• Vertinimai įgyvendinami pagal patvirtintą Vertinimo 
planą, kuriame nustatyta:
- preliminarus vertinimų sąrašas ir vertinimo metodai
- pasirengimas reikalingų duomenų rinkimui 
- žmogiškieji ir finansiniai ištekliai
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