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Įvadinis žodis

M ieli

bičiuliai,

Ana Stankaitienė

BPD vertinimų apžvalga

Greitai užversime paskutinį Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo puslapį. Lietuvai tai buvo pirmasis ES finansavimo laikotarpis, kuris
suteikė mūsų šalies socialinei-ekonominei plėtrai taip reikalingų lėšų ir praturtino naujomis žiniomis apie strateginių
dokumentų rengimą pagal partnerystės principą, apie efektyvų išlaidų-naudos analize grindžiamo projekto valdymą bei
numatomų ir pasiektų rezultatų vertinimą.
Džiaugiamės, kad per tokį trumpą laiką sukūrėme teisinį
vertinimo reglamentavimą, subūrėme ir vertinimo pagrindų
mokėme daugybę valstybės tarnautojų ir konsultavimo verslo atstovų, išleidome keletą metodinių
gairių. Atliktų vertinimų rezultatai konsoliduoja svarbiausias paramos įgyvendinimo problemas ir
pamokas. Jomis buvo pasinaudota kuriant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos vertinimo sistemą ir plėtojant vertinimo galimybes. Manome, kad vertinimo procese sukaupta patirtis bus aktuali ir ateityje, kadangi ES fondų finansuojamų programų vertinimo kaip valdymo priemonės
paskirtis ir nauda Lietuvoje dar nėra pakankamai suvokiama.
Siekdami išsaugoti ir efektyviau išnaudoti sukurtą vertinimo potencialą, parengėme BPD vertinimų apžvalgą, kurioje glaustai pristatomi pagrindiniai 2004–2009 m. atlikti vertinimai, skirti
2004–2006 m. BPD įgyvendinimo laikotarpio analizei.
Apžvalgoje pateikta 59 studijos, tyrimai ir vertinimai (toliau – vertinimai), kurie suskirstyti į
dvi pagrindines grupes. Pirmoje grupėje pateikiami programos lygio „horizontalūs“ vertinimai,
svarbūs visoms ES fondų paramą administruojančioms institucijoms, kuriuose nagrinėjami visiems
ūkio sektoriams aktualūs vertinimo klausimai. Antroji vertinimų grupė susijusi su siauresnio pobūdžio problemomis arba analizuoja poveikį tam tikriems ūkio sektoriams.
Tikimės, kad ši apžvalga bus naudinga ne tik ES struktūrinę paramą administruojančioms
institucijoms ir Europos Komisijai, bet ir kitoms suinteresuotoms institucijoms bei socialiniams‑ekonominiams partneriams leis plačiau susipažinti su ES fondų teikiama nauda.
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ES fondų finansuojamų programų vertinimas (toliau – vertinimas) yra svarbi sprendimų priėmimo dalis, naudojama šių programų valdymui tobulinti ir struktūrinės paramos veiksmingumui
didinti.
2004–2009 m. atliktų vertinimų apžvalga apima 2000–2006 m. ES finansinį laikotarpį, Lietuvai gavus ES struktūrinių fondų paramą pagal 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD) ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpio pradžią, kai parama gaunama
pagal keturias veiksmų programas.
Vertinimo nuostatas numato du pagrindiniai reglamentai. 1999 m. birželio 21 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1260/1999 nustatė, kad siekiant padidinti Bendrijos struktūrinės pagalbos
veiksmingumą turi būti atlikti išankstinis (angl. ex-ante), vidurinis (angl. mid‑term) ir baigiamasis
(angl. ex-post) vertinimai. Lietuvoje atliktas išankstinis BPD vertinimas, už kurį buvo atsakinga
Finansų ministerija. Į ES 2004 m. įstojusioms valstybėms, įskaitant ir Lietuvą, dėl trumpesnio
programavimo periodo vidurinis vertinimas nebuvo privalomas. Nepaisant to, už ES struktūrinių
fondų paramą atsakingos institucijos, siekdamos pagerinti ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą,
inicijavo teminius vertinimus. Privalomą baigiamąjį vertinimą organizuoja Europos Komisija.
Lietuvos institucijos, atsakingos už įvairius ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus ūkio
sektorius, atliko nemažai baigiamojo pobūdžio vertinimų, susijusių su BPD įgyvendinimo rezultatų įvertinimu ir atsiskaitymu Europos Komisijai už paramos panaudojimą.
2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, įtvirtino bendrąsias nuostatas dėl 2007–2013 m.
vertinimo ir nustatė valstybių narių ir Europos Komisijos atsakomybes. Pagal minėtą Reglamentą vertinimai gali būti atliekami siekiant strategiškai patikrinti, kaip kinta viena arba kelios programos pagal Bendrijos ir nacionalinius prioritetus, taip pat jie gali būti įgyvendinami veiklos
požiūriu norint paremti veiksmų programos stebėseną (vertinama prieš programavimo laikotarpį,
jo metu ir pasibaigus). Valstybės narės atskirai atlieka kiekvienos veiksmų programos išankstinę
analizę ir vertinimus, susijusius su veiksmų programų stebėsena, ypač paaiškėjus, kad buvo gerokai nutolta nuo pirminių tikslų, arba siūlant peržiūrėti veiksmų programas. Europos Komisija
atlieka kiekvieno tikslo baigiamąjį vertinimą.
Vertinimų apimtis, dinamika ir struktūra

BPD įgyvendinimo laikotarpiu vertinimai buvo finansuojami techninės paramos lėšomis pagal
BPD 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas“ (toliau – BPD 5.2 priemonė). 2004–2008 m.
Įvadas
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Vertinimų, studijų ir tyrimų, 2004–2008 m. finansuotų pagal BPD 5.2 priemonę, sąrašas skelbiamas internete http://www.esparama.lt/
lt/bpd/vertinimas
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Rekomendacijų įgyvendinimo apklausos, atliktos 2008 m. kovo mėn. (informacija apie 32 vertinimus, studijas ir tyrimus, užbaigtus iki
2008-01-01), duomenys ir ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo galimybių studijos rengimo metu 2008 m. lapkritį
surinkti duomenys (informacija apie 46 vertinimus, studijas ir tyrimus).

BPD vertinimų apžvalga

pagal šią priemonę finansuota daugiau nei 60 įvairių vertinimų, studijų ir tyrimų1, kurių bendra
vertė – apie 8,5 mln. Lt, iš kurių didžiąją dalį – apie 6,4 mln. Lt – sudarė techninės paramos lėšos.
Vertinimams, studijoms ir tyrimams skirta 0,2 proc. visų BPD lėšų.
Prasidėjus 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui, 2008 m. Lietuvoje buvo parengtas pirmasis metinis ES struktūrinės paramos vertinimo planas, kuriame numatyti 12 su BPD įgyvendinimo rezultatais susijusių vertinimų, ir pasirengimas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
įsisavinimui.
Rengiantis BPD įgyvendinimui 2004–2005 m. Lietuvoje buvo atliktas BPD išankstinis vertinimas (2003 m.). Siekiant suaktyvinti vertinimo paklausą ir pasiūlą, 2005 m. Finansų ministerija inicijavo pirmąjį vertinimo galimybių (angl. evaluation capacities) stiprinimo projektą.
Nemažą dalį pagal BPD 5.2 priemonę finansuotų tyrimų ir studijų sudarė galimybių studijų rengimas, techninė pagalba, tačiau tik apie trečdalį jų galima priskirti „gryniesiems“ vertinimams, kuriuos sudaro ES struktūrinių fondų programos ar jos dalies administravimo vertinimai (29,4 proc.), tam tikrų temų vertinimai (9,8 proc.) ir vertinimo metodologijų rengimas
bei tobulinimas (5,9 proc.). Dauguma jų buvo mišrūs – turėjo tarpinio ir baigiamojo vertinimo
bruožų. Daugelis (43 proc.) pagal BPD 5.2 priemonę finansuotų vertinimų, studijų ir tyrimų
buvo skirti 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiams.
Pradėjus pasirengimą 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui,
(2006 m.), vertinimų poreikis išaugo. Vertinimus, studijas ir tyrimus atliko ne tik Finansų
ministerija, 2006 m. pradėjusi pagal ES reglamentų reikalavimus privalomą 2007–2013 m.
veiksmų programų išankstinį vertinimą, bet ir kitos ES struktūrinę paramą administruojančios
institucijos.
Dėl itin trumpo pirmojo programavimo laikotarpio (2004–2006 m.) pirmi vertinimo projektai (2006 m.) turėjo suteikti informacijos apie 2004–2006 m. BPD rezultatus ir pasitarnauti
programuojant 2007–2013 m. plėtros strategiją ir jos prioritetus. Kadangi tuometinis programų
rezultatų vertinimas galėjo remtis tik preliminariomis prielaidomis dėl BPD įgyvendinimo eigos
tam tikromis ekonominėmis sąlygomis, būsimų priemonių ir veiklų programavimo procesas tęsėsi ir 2007 m., kai buvo inicijuota daugiausia BPD vertinimų.
Finansų ministerija daugiausia inicijavo kompleksinius, horizontaliuosius, didesnės apimties
vertinimus, kitos institucijos – programos prioritetų ar priemonių vertinimus, analizavo atskirų
ūkio sektorių problemas ir t. t.
Esant ribotiems ištekliams ir specifinių kompetencijų stygiui, ES struktūrinių fondų paramą
administruojančios institucijos vertinimams, studijoms ir tyrimams atlikti naudojosi išorinėmis
šias paslaugas teikiančiomis įstaigomis, dauguma kurių yra Lietuvoje registruotos viešosios įstaigos
ir uždarosios akcinės bendrovės2.
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Vertinimų nauda
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Apibendrintas išvadas dėl atliktų vertinimų naudos ir rezultatų panaudojimo daryti sudėtinga.
Galima teigti, kad jų vertė priklauso nuo rezultatų pritaikymo priimant sprendimus. Vienas iš
būdų nustatyti vertinimo rezultatyvumą ir panaudojimą – pateikti rekomendacijų įgyvendinimo
laipsnį. Finansų ministerijos užsakymu 2008 m. atliktos apklausos rezultatai2 parodė, kad iš
32 vertinimų, kurie buvo užbaigti iki 2008 m. sausio 1 d., rekomendacijos pateiktos 24 vertinimuose (arba 75 proc.), o įgyvendinama buvo apie 70 proc. visų ataskaitose pateiktų pasiūlymų.
Atlikti vertinimai suteikė galimybių parengti geresnes 2004–2006 m. ir (arba) 2007–2013 m. ES
fondų lėšomis finansuojamas programas ir tinkamai pasiruošti 2007–2013 m. veiksmų programų
įgyvendinimui, bei prisidėjo prie struktūrinių fondų (pagal BPD) administravimo tobulinimo,
įvertino struktūrinių fondų poveikį Lietuvos ekonomikai ir atskiriems ūkio sektoriams, identifikavo administravimo problemas.
Nepaisant palyginti trumpos Lietuvos vertinimo patirties, galima išskirti sėkmingus pavyzdžius,
kurie buvo panaudoti ne tik vertinimo problemoms spręsti, bet ir kaip mokymosi bei žinių kūrimo
priemonės. 2007–2013 m. veiksmų programų išankstinis vertinimas (2005–2006 m.), kurio išvados
ir pasiūlymai buvo pateikti veiksmų programų rengimo metu, leido ne tik sudaryti geresnes veiksmų programas, bet ir organizuoti diskusijas dėl programų rodiklių tinkamumo. ES struktūrinių
fondų paramos, teikiamos pagal BPD poveikio užimtumui vertinimo metu (2008 m.) surengtas
mokymo seminaras apie vertinimo metodus (apklausos ir ekonometrinis modeliavimas) ir organizuota konferencija užimtumo politikos klausimus aptarti. Dar vienas mokymosi ir žinių kūrimo
aspektu sėkmingo vertinimo pavyzdys yra 2007 m. Finansų ministerijos atlikto horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo įsisavinant ES struktūrinę paramą vertinimo metu buvo vykdomos įvairios
priemonės suinteresuotųjų pusių žinioms apie horizontaliuosius prioritetus (darnusis vystymasis,
lygios galimybės, informacinė visuomenė ir regioninė plėtra) ir jų įgyvendinimą gilinti. ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimu, remiantis ekonometrinio modeliavimo rezultatais, buvo nustatytas BPD poveikis atskiriems ūkio sektoriams, jų pridėtinei vertei,
produktyvumui, BVP, užimtumui, prekybos balansui, bendrosioms investicijoms, kainų lygiui ir
kitiems makroekonominiams parametrams, taip pat organizuotas seminaras apie makroekonominių
modelių taikymą.
Apžvelgus 2004–2006 m. programavimo laikotarpio vertinimo patirtį, galima išskirti svarbiausią informaciją, į kurią atsižvelgus Lietuvoje buvo kuriama 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos vertinimo sistema: tikslesnis vertinimo veiklos planavimas, daugiau dėmesio skiriama kokybės
užtikrinimui, detalesnis vertinimo funkcijos reglamentavimas, glaudesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
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Įvadas

1.

Programos
lygio
vertinimai

1.1.

HORIZONTALIŲJŲ PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS
ĮSISAVINANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĘ
PARAMĄ
Užsakovas :
L R Finansų minis terija
Biu džetas : 290 700 L t
2007–2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti horizontaliųjų prioritetų (informacinės visuomenės, darniojo vystymosi, lygių
galimybių ir regioninės plėtros) įgyvendinimo efektyvumą BPD vykdymo laikotarpiu, siekiant
efektyvesnio horizontaliųjų prioritetų realizavimo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
Uždaviniai:
• Įvertinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo efektyvumą 2004–2006 m. programavimo
laikotarpiu;
• Identifikuoti geros ir blogos praktikos projektų pavyzdžius horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo srityje 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu;
• Įvertinti pasirengimą (administravimo struktūra, priežiūros rodikliai, projektų atrankos
kriterijai ir pan.) efektyviai įgyvendinti horizontaliuosius prioritetus 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ir parengti rekomendacijas dėl efektyvesnio įgyvendinimo.
Apimtis: horizontalieji prioritetai buvo vertinami tinkamumo, efektyvumo ir rezultatyvumo aspektais.
Atliekant vertinimą tirti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą skatinantys veiksniai visuose ES struktūrinės paramos programų ciklo etapuose (programavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir vertinimo).
Trumpa informacija apie vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“.
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Naudoti metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas (ES struktūrinių fondų
paramą administruojančių institucijų darbuotojų apklausa), užsienio šalių patirties analizė (Škotija ir Suomija), SMART analizė, kokybinis tyrimas (pagilinto interviu metodas), loginio modelio
analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• 2004–2006 m. programavimo dokumentuose apibrėžti tikslai ir uždaviniai ES strateginių
dokumentų tikslus ir uždavinius atitiko mažai arba iš dalies. 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu iškeltų tikslų ir uždavinių rodikliai geriau atitinka ES strateginius dokumentus,
Programos lygio vertinimai

•

•

•

•

•

•
•

ypač lygių galimybių, darnaus vystymosi ir regioninės plėtros. Informacinės visuomenės
srities atitikimas yra vidutinis;
Suinteresuotų grupių poreikius programavimo dokumentuose iškelti tikslai ir uždaviniai
BPD įgyvendinimo laikotarpiu atitiko iš dalies. Nors programavimo dokumentuose keliami
tikslai ir uždaviniai geriau atitinka jų poreikius nei BPD įgyvendinimo laikotarpiu, vis
dėlto ir 2007–2013 m. ekvivalentiškumas yra vidutinis;
Vertinant 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu su horizontaliaisiais prioritetais susijusius kiekybinius tikslus ir rodiklius, nustatyta, kad pastarieji naudojami mažai, o jų kokybė
prasta. 2007–2013 m. veiksmų programos yra kokybiškesnės horizontaliųjų prioritetų aspektu: apibrėžti jų tikslai, labiau detalizuoti uždaviniai, horizontalieji prioritetai geriau
atitinka nacionalinių ir ES strateginių dokumentų nuostatas;
Tiriant horizontaliesiems prioritetams įgyvendinti taikomas priemones nustatyta, kad dažniausiai juose pasitaikanti priemonė buvo projekto viešinimas. Tai rodo supaprastintą ir
siaurą horizontaliųjų prioritetų taikymą projektuose;
Įvertinus horizontaliųjų prioritetų valdymą nustatyta, kad 2004–2006 m. laikotarpiu jis buvo
nepakankamai efektyvus. Didžiausią įtaką šių prioritetų įgyvendinimui darė specifiniai atrankos
kriterijai ir vertinimo metu gauti balai (ypač regioninės plėtros), bet jie buvo retai taikomi;
2004–2006 m. BPD įgyvendinimo priežiūrai buvo sudarytas Priežiūros komitetas, tačiau
horizontaliųjų prioritetų klausimai svarstyti mažai. Be to, palyginus su 2007–2013 m.
Stebėsenos komitetu, jį sudarė mažiau horizontaliųjų prioritetų atstovų;
Įgyvendinančioms ir kitoms atsakingoms institucijoms trūko priežiūros rodiklių ir informacijos siekiant vykdyti efektyvią horizontaliųjų prioritetų priežiūrą;
Horizontaliųjų prioritetų atžvilgiu partnerystė buvo geriau išvystyta projektų nei programos
lygiu.

Vertinimo rezultatai naudoti metinėje BPD įgyvendinimo ataskaitoje, teikiamoje Europos
Komisijai, kuri teigiamai įvertino šiame dokumente pateiktą išsamią informaciją apie horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą Lietuvoje įsisavinant ES struktūrinių fondų paramą.
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupė Vertinimo ataskaitą naudoja
kaip naudingą metodinį dokumentą, kuriame ne tik pateikta išsami analizė, bet yra žinių apie
horizontaliuosius prioritetus.
Svarbiu šio vertinimo proceso elementu buvo mokymasis, informacijos apie vertinimo objektą
kaupimas ir sklaida. Rezultatai ir geros praktikos pavyzdžiai buvo pristatyti konferencijoje, seminare
ir baigiamajame vertinimo renginyje: juose dalyvavo projektų vykdytojai, regionų atstovai, kiti socia
liniai-ekonominiai partneriai. Vertinimo ataskaita buvo išleista ir išplatinta tarp tikslinių grupių.
Vertinime pateiktos rekomendacijos dėl prioritetų įgyvendinimo tobulinimo 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu. Dalies rekomendacijų vykdymo periodas yra tęstinis ir bus įgyvendinamas visu programavimo laikotarpiu, kiti pasiūlymai jau įvykdyti arba įgyvendinami.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.
Programos lygio vertinimai

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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1.2.	ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS PAGAL

LIETUVOS
2004–2006 METŲ BENDRĄJĮ PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ 		
ĮGYVENDINIMO SUDERINAMUMO VERTINIMAS
Užsakovas :
L R Finansų minis terija
Biu džetas : 142 800 L t
2009 m.

Apžvalga
Projekto tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti tęstinį vidinį ir išorinį ES struktūrinių fondų paramos pagal Lietuvos 2004–2006 m.
BPD įgyvendinimo suderinamumą.
Uždaviniai:
• Apžvelgti bendrųjų sąlygų pokyčius ir ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo laikotarpio 2004–2008 m. pasiektus rezultatus;
• Įvertinti bendrųjų sąlygų pokyčių poveikį 2004–2008 m. ES struktūrinių fondų paramos
pagal BPD įgyvendinimo tęstiniam vidiniam ir išoriniam suderinamumui;
• Pateikti rekomendacijas ir metodinius nurodymus dėl ES struktūrinės paramos priemonių
tobulinant stebėsenos ir vertinimo suderinamumą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
Apimtis: Vertinime pateiktas BPD paramos tęstinis suderinamumas su socialiniais-ekonominiais
pokyčiais, suderinamumas su ES ir nacionalinėmis strategijomis, apžvelgtas finansinių priemonių
koordinavimas (vidinis ir išorinis suderinamumas tarp paramos iš įvairių fondų), analizuojamas
papildomumas (sinergiją skatinantis suderinamumas).
Trumpa informacija apie projektą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.
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Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė,
ekspertinis vertinimas, kiekybinis tyrimas (pagilintas interviu su ES struktūrinių fondų paramą
administruojančių institucijų darbuotojais), atvejo studijos.
Pagrindiniai tyrimo rezultatai
• BPD prioritetai ir priemonės buvo tarpusavyje suderinti (užtikrintas paramos vidinis suderinamumas) su nacionaline ir ES politika bei atitiko svarbiausius strateginius dokumentus (užtikrintas paramos išorinis suderinamumas). Šio vertinimo metu atlikta analizė patvirtino, kad programiniuose dokumentuose pirminis BPD suderinamumo lygis buvo
aukštas;
Programos lygio vertinimai

• Prastesnis pirminis išorinis BPD paramos suderinamumas, atsižvelgiant į nacionalinių strategijų dokumentų tikslus. Taip pat išaiškinta, kad bendrųjų sąlygų pokyčiai neturėjo įtakos
BPD įgyvendinimo rezultatų suderinamumui su Bendrijos politika;
• BPD finansavimas nepakankamai derėjo su nauju regioninės politikos įgyvendinimo mechanizmu.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Vertinimo rezultatai naudoti teikiant Europos Komisijai metines BPD įgyvendinimo ataskaitas,
rengiant baigiamąją BPD įgyvendinimo ataskaitą. Tai pirmasis tokio pobūdžio tyrimas, padėjęs
išaiškinti suderinamumo trūkumus ir atitikimus; pateiktos aktualios rekomendacijos.
Dalis vertinime pateiktų rekomendacijų įgyvendinamos, į kitus pasiūlymus bus atsižvelgta
ateityje.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

1.3.	VEIKSMŲ PROGRAMŲ

LIETUVOS 2007–2013 METAIS
	EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS
PANAUDOJIMO STRATEGIJAI ĮGYVENDINTI
	IŠANKSTINIS (EX–ANTE) VERTINIMAS
Užsakovas :
L R Finansų minis terija
Biu džetas : 931 900 L t
2006 m.

Apžvalga

Uždaviniai:
• Įvertinti, ar veiksmų programa yra tinkama priemonė sprendžiant problemas, su kuriomis
susiduria konkreti sritis (tikslinė grupė);
• Patikrinti veiksmų programos loginį pagrindimą ir nuoseklumą; nustatyti ryšį tarp veiksmų
programos ir nacionalinių bei Europos Bendrijos strategijų;

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Programos lygio vertinimai
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Tikslas: optimizuoti ES struktūrinės paramos išteklius; pagerinti programavimo kokybę.

• Įvertinti veiksmų programos tikslų ir priemonių kiekybinę išraišką; nustatyti veiksmų programos įgyvendinimo ir priežiūros mechanizmų tinkamumą.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: „Centre for Strategy and Evaluation Services“ ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.
Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, SSGG analizė, ankstesnių
veiksmų programų dokumentų analizė, loginė analizė ir sintezė, strategijų išorinio ir vidinio suderinamumo vertinimas.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Išanalizuota konkrečios srities (tikslinės grupės) socialinė-ekonominė situacija, patikrintas kiek
vienos veiksmų programos strategijos loginis pagrindimas, nuoseklumas ir identifikuotų problemų
prioritetizavimas, patikrintas visų veiksmų programų ir jų strategijų nuoseklumas kitų nacionalinių ir Bendrijos strategijų požiūriu, įvertinta laukiamų rezultatų ir poveikio kiekybinė išraiška,
išanalizuota veiksmų programų įgyvendinimo sistema.
Vertinimo metu kiekvienam uždaviniui buvo parengti 5 darbo dokumentai, pagal kiekvieną
veiksmų programą pateiktos išankstinio vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
ataskaitos, parengta integruota galutinė vertinimo ataskaita.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Pateiktos bendros ir konkrečios rekomendacijos pagal kiekvieną veiksmų programą, iš kurių į
daugiau kaip 2/3 buvo atsižvelgta jas tobulinant. Galutinių rekomendacijų lentelės ir jų įgyvendinimo statusas yra pateiktas kiekvienoje veiksmų programoje (prieduose).
Išankstinis vertinimas buvo reikšmingas gerinant veiksmų programų kokybę. Veiklos programų
išankstinio vertinimo ataskaitos kartu su kitais programavimo dokumentais buvo pateiktos Europos Komisijai.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Problemų nenustatyta.
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Programos lygio vertinimai

1.4.	VIEŠUMO IR

INFORMAVIMO APIE ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ
PARAMĄ 2004–2006 METAIS VERTINIMAS
Užsakovas :
L R Finansų minis terija
Biu džetas : 201 600 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: nustatyti informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą Lietuvoje 2004–2006 m. laikotarpiu ir suteiktos paramos viešinimo sistemos tinkamumą, našumą, efektyvumą ir naudingumą
BPD programoms, priemonėms ir projektams.
Uždaviniai:
• Įvertinti 2004–2006 m. BPD priede bei Informavimo ir viešinimo strategijoje įtvirtintos
informavimo apie struktūrinių fondų paramą ir suteiktos paramos viešinimo sistemos našumą, efektyvumą, naudingumą bei tinkamumą;
• Remiantis atliktu tinkamumo, našumo, efektyvumo ir naudingumo vertinimu išskirti svarbiausias 2004–2006 m. programavimo laikotarpio informavimo ir viešinimo veiklos planavimo, administravimo bei poveikio (rezultatų) pamokas;
• Remiantis vertinimu ir gerosios praktikos pavyzdžiais pateikti praktines rekomendacijas,
kaip iki BPD įgyvendinimo pabaigos pagerinti viešinimo ir informavimo veiklą.
Apimtis: vertinimas apima tinkamumo, našumo, efektyvumo ir naudingumo kriterijus.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Strategijoje iškelti tikslai atitinka ES lygmens reikalavimus, tačiau joje nebuvo deramai
atsižvelgta į Lietuvos gyventojų nepalankią nuomonę dėl ES paramos procesų skaidrumo;
kai kurie uždaviniai dubliavosi, nebuvo nustatyti priemonės viešinimo ir informavimo
proceso efektyvumo matavimo uždaviniai;
Programos lygio vertinimai

BPD vertinimų apžvalga

Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, komunikacijos auditas, kiekybinis tyrimas (tikslinių grupių apklausa), SSGG analizė, atvejo studijos, kokybinis analizės
metodas.
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• Kai kada tikslinės grupės buvo išskirtos per plačiai, nekonkretizuotos;
• Programos lygmeniu tinkamiausios yra televizijos, radijo, nacionalinės spaudos informavimo
priemonės, o priemonės lygmeniu – renginiai (tiesioginis kontaktas su tiksline grupe) ir
informacinės technologijos, iš kurių svarbiausi – institucijų tinklalapiai;
• Administravimo mechanizmas neveikė optimaliai, nebuvo efektyvus institucijų bendradarbiavimas, nepakankamai veiksmingas koordinavimas;
• Šiuo programavimo laikotarpiu įgyvendintos viešinimo ir informavimo priemonės teigiamai
prisidėjo prie visuomenės susidomėjimo ES struktūrinių fondų paramos nauda, potencialius
pareiškėjus skatino pasinaudoti šios paramos teikiamomis galimybėmis.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Atliktas vertinimas buvo reikšmingas tobulinant 2007–2013 m. programavimo laikotarpio
viešumo ir informavimo sistemas.
Pateiktos rekomendacijos dėl ES paramos viešinimo ir informavimo proceso:
• Kuo greičiau pradėti 2007–2013 m. laikotarpio ES paramos viešinimo ir informavimo
procesą, deramą dėmesį skirti aiškiam naujos Strategijos, veiksmų programų ir paramos
administravimo mechanizmo išaiškinimams visoms tikslinėms grupėms;
• Viešinimo ir informavimo procese prioritetu laikyti ES paramos skirstymo skaidrumą;
• 2007–2013 m. laikotarpiu strategijos projekte aiškiai apibrėžti atsakingų institucijų viešinimo ir informavimo veiklų planavimą, derinimą, įgyvendinimą, koordinavimą, vertinimą
ir priežiūrą;
• Efektyviau užtikrinti institucijų bendradarbiavimą planuojant ir įgyvendinant viešinimo ir
informavimo veiklas, tęstinį administracinių gebėjimų stiprinimą ir dalijimąsi patirtimi;
• Į viešinimo ir informavimo administracinį mechanizmą įtraukti regioninius vykdytojus;
• Gerinant ES struktūrinės paramos administravimo įvaizdį organizuoti mokymus ir tobulinti institucijų darbuotojų komunikacinius įgūdžius, paskirti atsakingus darbuotojus veiklai
su konkrečiomis tikslinėmis grupėmis;
• Viešinant tam tikrus (ypač nacionalinės svarbos) projektus į šį procesą įtraukti įgyvendinančias institucijas.

BPD vertinimų apžvalga

Į daugelį šiame vertinime pateiktų rekomendacijų buvo atsižvelgta tobulinant 2004–2006 m.
BPD viešinimą ir rengiant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos informavimo strategiją.
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Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

Programos lygio vertinimai

1.5.	ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ POVEIKIO
BENDRAJAM VIDAUS PRODUKTUI VERTINIMAS
Užsakovas :
L R Finansų minis terija
Biu džetas : 239 991 L t
2009 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti ES struktūrinių fondų poveikį BVP įsisavinant ES struktūrinę paramą Lietuvoje 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu ir parengti rekomendacijas dėl ES struktūrinių fondų poveikio BVP didinimui 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
Uždaviniai:
• Įvertinti Lietuvos socialinės-ekonominės situacijos pokyčius nuo BPD įgyvendinimo pradžios,
palyginant su pradine situacija ir prielaidomis, pateiktomis BPD lygmens rodiklio „Realus
BVP padidėjimas pagal pradinį scenarijų“ pasiekimo lygį;
• Nustatyti BPD poveikį pridėtinei vertei pagal skirtingus ūkio sektorius;
• Pateikti rekomendacijas dėl ES struktūrinės paramos poveikio BVP didinimo 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu.
Apimtis: ES paramos vertinimas pagal tinkamumą, rezultatyvumą, poveikį ir efektyvumą.
Trumpa informacija apie vertinimą

Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, lyginamoji analizė, ekspertų
grupės metodas (vertinimo metu sudarytos ekspertų grupės, sprendusios specifinius ūkio sektoriaus
raidos analizės klausimus ir atlikusios makroekonominių veiksnių ir jų kaitos poveikio BPD tikslams
analizę), ekonometrinis modeliavimas ir Lietuvos makroekonominės politikos modelis HERLIT –
specialiai šiam vertinimui pagrindinio eksperto dr. Johno Bradlio sukurtas ekonometrinis makromodelis Lietuvai, atitinkantis HERMIN modelio teorinius ir metodologinius principus.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai
• Vertinime atlikta išsami Lietuvos makroekonominės situacijos analizė, nustatytas ES paramos
poveikis šalies BVP, pateikti gretinimai su kitomis šalimis ir ekonominės situacijos palyginimas su ES struktūrine parama ir be jos;
Programos lygio vertinimai

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: UAB „BGI Consulting“, bendradarbiaudama su dr. Johnu Bradliu (John Brad
ley), EMDS („Economic Modelling and Development Strategies“).
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• Didžiausias BPD poveikis realaus BVP lygiui buvo 2008 m., kai dėl struktūrinių fondų
investicijų padidėjo apie 2,1 proc. HERLIT modeliu gauti BPD poveikio BVP lygiui rezultatai, lyginant su ex-ante vertinimu gautais duomenimis, rodo 0,3 proc. punkto didesnį
poveikį ir siekia 1,8 proc. kiekvienais BPD įgyvendinimo laikotarpio metais;
• Didžiausia BPD įtaka buvo statybų sektoriui, kuriame realaus BVP lygio padidėjimas
2008 m. siekė 7 proc., tačiau pasibaigus BPD įgyvendinimui poveikio nebebuvo. Pasikeitimai paslaugų sektoriuje taip pat gana žymūs – 2008 m. siekė 2,3 proc., bet vėliau staiga
sumažėjo. Reikšmė gamybos sektoriaus kuriamam BVP matoma ne iš karto, bet didėja
pasibaigus programai. Pavyzdžiui, 2010 m. poveikis gamybos sektoriui sieks apie 0,75 proc.
ir tęsis vidutiniu laikotarpiu. Įtaka viešajam sektoriui nereikšminga, nulemta nežymių kainų ir darbo užmokesčio lygio pokyčių. BPD poveikis visos ekonomikos darbo našumui
labiausiai pasireiškė 2008 m. ir siekė 0,35 proc. (t. y. produktyvumas buvo 0,35 proc.
didesnis lyginant su scenarijumi, kuriame nėra BPD investicijų). Gamybos sektoriaus darbo našumas dėl BPD investicijų 2008 m. išaugo 0,8 proc. punkto, paslaugų sektoriaus –
0,53 proc. punkto;
• Analizuojamu laikotarpiu (2004–2008 m.) labai sumažėjo vienam gyventojui tenkančio
BVP ir darbo našumo (vienam užimtajam tenkančio BVP) skirtumai tarp Lietuvos ir ES
vidurkio;
• Lyginant su ES vidutine verte, itin sulėtėjo Lietuvos vienetinių darbo jėgos sąnaudų augimas. Atsižvelgus į Lietuvos tarptautinio konkurencingumo išlaikymo svarbą recesijos metais,
šis skirtumas laikytinas pranašumu;
• Lietuvos bendrojo užimtumo lygis, matuojamas dirbančių asmenų dalimi visoje 15–64 metų
amžiaus gyventojų grupėje (proc.), analizuojamu laikotarpiu augo, tačiau nepasivijo ES
vidurkio, kuris analogišku periodu taip pat didėjo;
• Nors skirtumas tarp esminių valstybės ekonominį lygį apibūdinančių rodiklių (BVP vienam
gyventojui ir darbo našumo (vienam užimtajam tenkančio BVP) sparčiai mažėjo (Lietuva
artėjo prie ES vidurkio), skirtumas išlieka ženklus ir dar gali išaugti dėl didesnio Lietuvos
ūkio nuosmukio, lyginant su ES;
• Lietuvos transporto sektorius, ypač sausumos krovinių pervežimai nuo įstojimo į ES dinamiškai kilo. Buvo tobulinama infrastruktūra, didėjo krovinių vežimo keliais ir geležinkeliais
apimtys, augo darbo našumas ir sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė;
• BPD įgyvendinimo laikotarpiu informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje vyko gana sėkmingai. Tai lėmė daugelis veiksnių, pirmiausia informacinių ir ryšių technologijų horizontaliojo pobūdžio ir pritaikomumo galimybių visose visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus
srityse;
• Lietuvos energetikos ūkis yra pakankamai gerai išplėtotas, todėl pastaraisiais metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas kokybiniam jo vystymui. Svarbu atkreipti dėmesį į nepakankamą atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, didelę priklausomybę nuo naftos ir
gamtinių dujų, kuri dar labiau išaugo uždarius Ignalinos atominę elektrinę;
• Daugelyje aplinkos apsaugos sričių įvyko teigiamų pokyčių: sumažėjo vandens tarša, pagerėjo vandens valymo kokybė, išaugo perdirbamų atliekų dalis, padidėjo saugomų teritorijų
skaičius ir plotas;
Programos lygio vertinimai

• Sveikatos apsaugos infrastruktūroje didėjo privačių sveikatos įstaigų, o ligoninių ir medicinos punktų skaičius mažėjo, tačiau viešasis sveikatos apsaugos finansavimas santykinai didėjo. Bendras gydytojų skaičius buvo stabilus;
• Apibendrinant MTTP, inovacijų statistinius ir palyginamuosius duomenis matyti, kad MTTP
ir inovacijų sektorius Lietuvoje nepadarė akivaizdžios pažangos, o kai kuriais parametrais
Lietuvos MTTP ir inovacijų potencialas sumažėjo;
• Švietimo ir profesinio mokymo sritys vystosi nuosekliai. Visu analizuotu laikotarpiu
valstybės išlaidos švietimui didėjo, tačiau jos atsiliko nuo BVP augimo, o didžiausia jų
dalis skiriama darbuotojų atlyginimams, mokesčiams už komunalines paslaugas ir kitoms
išlaidoms;
• Pastarojo dešimtmečio Lietuvos žemės ūkio raida priartėjo prie ES senbuvių rodiklių;
• 2001–2007 m. Lietuvos kaimas vystėsi stabiliai. Kaimo gyventojų dalis išliko beveik nepakitusi, nedarbas kaime mažėjo, gyventojų pajamos augo;
• Remiantis statistiniais duomenimis, atvykstamojo ir vietinio turizmo šakoms integracija į
ES buvo naudinga: padaugėjo atvykstančių turistų, Lietuvos gyventojų pajamų augimas
skatino aktyviau naudotis vietinio turizmo įmonių paslaugomis;
• Remiantis atliktos analizės (pagal SMART rodiklių įvertinimo metodiką) rezultatais, nustatyta, kad 2004–2006 m. BPD priede suformuotas rodiklis „Realaus BVP padidėjimas pagal
pradinį scenarijų“ yra tinkamas ir vienas svarbiausių vertinant sanglaudos politikos programų poveikį visose pirmojo tikslo ES valstybėse narėse.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Aptariant rezultatus buvo organizuotas seminaras „Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikis Lietuvos ekonomikai: vertinimo galimybės ir rezultatai“ institucijoms, ekspertams, žurnale
„Valstybė“ parengtas ir publikuotas straipsnis apie šio vertinimo rezultatus. Taip pat vertinimas
panaudotas atsiskaitant Europos Komisijai.
Vertinimo pagrindu buvo suformuotos ir pateiktos rekomendacijos dėl struktūrinių fondų
poveikio BVP didinimui. Siūloma stiprinti struktūrinių fondų programavimo etapą naudojant
detalius prognozavimo ir esamos ekonominės situacijos analizės metodus, stiprinti struktūrinių
fondų įgyvendinimo efektyvumą, nacionalinį ir regioninį strateginį planavimą, išskiriant svarbiausius ekonominės plėtros poreikius.

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

Programos lygio vertinimai
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1.6.	EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ POVEIKIO
	UŽIMTUMUI ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2004–2006 METŲ
BENDRĄJĮ PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ VERTINIMAS
Užsakovas :
L R Finansų minis terija
Biu džetas : 199 900 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti ES struktūrinių fondų poveikį užimtumui įgyvendinant 2004–2006 m. Lietuvos
bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) ir parengti rekomendacijas dėl užimtumo rodiklių
priežiūros ir matavimo tobulinimo.
Uždaviniai:
• Įvertinti, kaip pasikeitusi Lietuvos socialinė-ekonominė situacija turėjo įtakos BPD suformuluotiems tikslams ir nustatytiems kiekybiniams užimtumo rezultatams;
• Išanalizuoti BPD priede nustatytų užimtumo rodiklių tinkamumą, jų pasiekimo laipsnį ir
BPD priemonių poveikį užimtumui;
• Identifikuoti gerą ir blogą patirtį vykdant BPD priemones, susijusias su užimtumo didinimu 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu.
Vertinimas apėmė tinkamumo, rezultatyvumo, poveikio, efektyvumo ir stebėsenos sistemos
analizę.
Apimtis: vertinimo metu buvo išanalizuoti BPD įgyvendinimo poveikio ir kiti su užimtumu
susiję rodikliai programos, prioritetų, priemonių lygiu. Tuo pačiu buvo nustatyta, kaip BPD lėmė
užimtumą skirtinguose ūkio sektoriuose.
Trumpa informacija apie vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“.
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Naudoti metodai: ekonometrinis modeliavimas, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė,
SMART, lyginamoji analizės, kokybinis tyrimas (giluminio interviu metodas), empirinio vertinimo metodas.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Panaudojus BPD lėšas buvo sukurta apie 26,8 tūkst. darbo vietų (planuota 18,7 tūkst.), iš
kurių 13,1 tūkst. – ilgalaikės darbo vietos;
Programos lygio vertinimai

• Dėl paramos efekto planuotas nedarbo lygio sumažėjimas viršytas 1,5 procentinio punkto.
Parama reikšmingai prisidėjo prie nedarbo lygio mažinimo tose apskrityse, kuriose BPD
įgyvendinimo pradžioje bedarbystės lygis buvo aukštesnis nei vidutiniškai šalyje;
• Apie 54 proc. visų (laikinų ir nuolatinių) darbo vietų sukūrė investicijų į infrastruktūrą
priemonės, apie 26 proc. – investicijų į žmogiškąjį kapitalą priemonės ir apie 20 proc. –
lėšų investavimas į įmonių fizinį kapitalą. Daugiausia grynųjų darbo vietų buvo sukurta
statybų, viešojo valdymo ir gynybos, švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo ekonominiuose sektoriuose;
• Didžiausia vienos darbo vietos sukūrimo kaina buvo investicijų į įmonių fizinį kapitalą –
vidutiniškai apie 122 tūkst. Lt. Vidutinė vienos darbo vietos kaina investuojant į infrastruktūrą siekė apie 116 tūkst. Lt, o mažiausiai kainavo darbo vieta investuojant į žmogiškąjį kapitalą – vidutiniškai apie 104 tūkst. Lt. Investicijos į infrastruktūrą pasižymėjo stip
resniu multiplikavimo efektu, todėl vidutinė vienos ilgalaikės darbo vietos kaina čia buvo
truputį mažesnė lyginant su kitais lėšų paskirstymo tipais.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Tai išsamus kompleksinis užimtumo programos vertinimas, kurio metu identifikuoti užimtumą stiprinantys ir bedarbystę mažinantys veiksniai, nustatytas programos (BPD) poveikis šiems
rodikliams:
• Apskaičiuotas kiekvienos BPD priemonės poveikis užimtumui (laikinos ir nuolatinės darbo
vietos);
• Numatyta vienos darbo vietos skirtinguose sektoriuose sukūrimo kaina;
• Apskaičiuotas BPD intervencijų poveikis užimtumui ir produktyvumui;
• Parengta metodika, kurią galima taikyti vertinant, kiek konkreti vieša intervencija sukurs
darbo vietų (laikinų ir ilgalaikių);
• Pateiktos rekomendacijos dėl stebėsenos rodiklių tobulinimo.

Ekonometriniam modeliui, kuris turėjo apimti 3 lygius (makro, sektorinį ir mikro) buvo sudėtinga surinkti pakankamai duomenų, nes tokios informacijos nekaupė nei SFMIS, nei oficiali
statistika, be to, dėl skirtingų rodiklių skaičiavimo metodikų kai kurie duomenys agentūrose buvo
nepalyginami ir neleido tiksliai įvertinti vienos ar kitos priemonės svarbos užimtumo augimui.

BPD vertinimų apžvalga

Šio vertinimo rezultatai svarbūs rengiant galutinę BPD įgyvendinimo ataskaitą, tobulinant
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos užimtumo rodiklius ir planuojant intervencijas nauju
programavimo laikotarpiu.
Vertinimo ataskaitoje pateiktos 5 pagrindinės rekomendacijos ES struktūrinės paramos įgyvendinimo lankstumui tobulinti (reaguojant į socialinius-ekonominius pokyčius), užimtumo rodiklių
matavimo ir stebėsenos sistemai gerinti. Atsižvelgiant į rekomendacijas 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo tobulinama SFMIS, teikiant mokėjimo prašymus pristatomi tarpiniai
pasiekimų ir rezultatų rodikliai.
Kitų rekomendacijų įgyvendinimas dar nenustatytas.

Programos lygio vertinimai
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Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

2.

BPD įgyvendinimo
administravimas

2.1.	DAŽNIAUSIAI

ESF PROJEKTUOSE NUMATOMŲ PREKIŲ
	IR PASLAUGŲ KAINŲ RINKOS ANALIZĖ
Užsakovas :
Eu ropos s ocialinio fondo agentū ra
Biu džetas : 99 800 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: sukurti ESF projektuose naudojamų prekių ir paslaugų vidutinę įkainių bazę.
Uždaviniai: parengti administracinių išlaidų vidutinių rinkos kainų apskaičiavimo metodiką.
Apimtis: tyrime buvo analizuojamas projektų vadovo, administratoriaus ir projektų finansininko
vidutinis darbo užmokesčio lygis privačiame, valstybiniame ir NVO sektoriuose.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „U. Savickas ir partneriai“.
Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, kokybinis tyrimas (pagilinto interviu metodas),
autorių sudarytas specialus modelis, kuriame analizuojama išlaidų struktūra (remiantis LR teisės
aktais, administraciniais, operaciniais kaštais ir turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodika).
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Pateikta dažniausiai perkamų prekių ir paslaugų kainų duomenų analizė, parengta administracinių išlaidų kainų apskaičiavimo metodika.

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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Pateiktos rekomendacijos, kaip tam tikroms prekėms tiksliai ir pagrįstai nustatyti kainas, pasiūlyta tinkama kainų analizė. Tyrimas padėjo ESFA darbuotojams tiksliau vertinti siūlomas pareiškėjų paslaugų kainas, pagerino projektų priežiūros ir vertinimo kokybę.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Apskaičiuotos kainos preliminarios ir rekomendacinio pobūdžio. Daugelio nagrinėtų paslaugų
įkainiai Lietuvos apskrityse skyrėsi labai nežymiai, todėl visos kainos pateikiamos neišskiriant
regiono kaip kriterijaus (to prašė Perkančioji organizacija).
BPD įgyvendinimo administravimas

2.2.	IŠ EUROPOS SOCIALINIO

FONDO FINANSUOJAMŲ
PROJEKTŲ DEKLARUOJAMŲ IŠLAIDŲ KONTROLĖS TYRIMAS
Užsakovas :
Eu ropos s ocialinio fondo agentū ra
Biu džetas: 117 000 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: sukurti tikrinimo metodikos projektą, kuris leistų efektyviau nustatyti deklaruojamas
išlaidas ir užtikrintų jų teisingumą.
Uždaviniai: išanalizuoti atsitiktinai pasirinktus projektus ir tobulinti projektų teikimo procedūras.
Apimtis: atsitiktine tvarka pasirinktų projektų analizė, tobulinimo galimybių paieška.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „Pricewaterhouse Coopers“.
Naudoti metodai: tuo metu taikytos metodikos analizė, kokybinis tyrimas (pagilintas interviu).
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Tyrimo metu buvo išanalizuotos ESFA patvirtintos procedūros ir tvarka, susijusi su mokėjimo
prašymais, patikromis, rizikos valdymu; pateiktos rekomendacijos tobulinant agentūros naudojamą
tvarką.

Pateiktos rekomendacijos dėl mokėjimo prašymų tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, projektų
rizikos įvertinimo ir mokėjimo prašymų tikrinimo procedūrų apimties, statistinės informacijos
apie įvykdytus atrankos patikrinimus rinkimo ir susiejimo, mokėjimo prašymų tikrinimo ir vietoje atliekamų patikrų procedūrų.
Tyrimas padėjo tobulinti paraiškų vertinimo ir rizikos valdymo tvarką.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.
BPD įgyvendinimo administravimas

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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2.3.

BPD TEMINIS VERTINIMAS
	IR VERTINIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
Užsakovas :
L R Finansų minis terija
Biu džetas : 729 945 L t
2005–2006 m.

Apžvalga
Vertinimo ir vertinimo gebėjimų stiprinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: BPD teminis vertinimas, siekiant užtikrinti efektyvų investicijų panaudojimą, vertinimo
gebėjimų stiprinimas.
Uždaviniai: įvertinti, kaip efektyviai veikia BPD įgyvendinimo sistema; identifikuoti būsimų struktūrinių fondų paramos sritis; sustiprinti ES struktūrinių fondų vertinimo gebėjimus Lietuvoje.
Įgyvendinant projektą buvo atlikti du teminiai vertinimai:
• Lietuvos 2004–2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas;
• Būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių vertinimas.
Įgyvendintos vertinimo gebėjimų stiprinimo veiklų grupės:
• Atsakingų institucijų darbuotojų ir potencialių vertintojų mokymai;
• Metodinės medžiagos parengimas;
• Vertinimo sklaidos priemonių įgyvendinimas.
Trumpa informacija apie vertinimą ir vertinimo gebėjimų stiprinimą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: BPD teminius vertinimus atliko UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir
VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“. Vertinimo gebėjimų stiprinimo veiklą
įgyvendino VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ kartu su „Centre for
Strategy & Evaluation Services“ (Jungtinė Karalystė).
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Naudoti metodai: makroekonominis modeliavimas, kokybinis tyrimas (pagilinto interviu metodas),
ekspertinis vertinimas, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė ir kt.
Pagrindiniai vertinimo ir vertinimo gebėjimų stiprinimo rezultatai

1. Lietuvos 2004–2006 m. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimo ataskaitoje pateiktos išvados
pagal vertinimo kriterijus.
BPD tinkamumas įvertintas palankiai, tačiau pažymėta, kad daugiausia sunkumų kilo dėl
nustatytų atrankos kriterijų taikymo.
BPD įgyvendinimo administravimas

BPD įgyvendinimo našumas. Viena svarbiausių vertintojų pastabų dėl BPD valdymo sistemos
susijusi su prielaidų BPD įgyvendinimo politizavimu arba šios rizikos mažinimu BPD programavimo ir sistemos administravimo kūrimo metu. Taip pat pažymėti nepakankami atsakingų institucijų administraciniai gebėjimai, užsitęsę projektų atrankos procesai, nepakankamai veikiantis
partnerystės principas. Ataskaitoje pažymima, kad sukurta iš dalies tinkama priežiūros sistema.
BPD priežiūros komiteto veikla užtikrina pakankamai operatyvią BPD įgyvendinimo pažangos
priežiūrą ir BPD koregavimą.
BPD efektyvumo tikimybė. Pažymėtas lėtas lėšų įsisavinimas, nekokybiškai ir ne laiku pateikiama informacija SFMIS, didelė paramos koncentracija Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose. Tačiau tikėtina, kad programos ir atskirų priemonių rodikliai bus pasiekti sėkmingai.
BPD įgyvendinimo sistemos tęstinumas. Pažymima, kad būtina išsaugoti sukauptą patirtį
administruojant SF lėšas. Siekiant ES SF paramą panaudoti kuo efektyviau Lietuvos ekonominiams-socialiniams poreikiams tenkinti, rekomenduojama BPD įgyvendinime užtikrinti veikiančius
mechanizmus strateginiam ir koordinuotam ES lėšų panaudojimui.
2. Būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo ataskaitoje pateiktos išvados pagal
vertinimo dalis:
• Apžvelgti BPD išankstinio vertinimo rezultatai;
• Atlikta ekonominių pokyčių apžvalga;
• Atlikta išorinių ir vidinių veiksnių, galinčių turėti įtakos Lietuvos augimui 2007–2013 m.,
analizė;
• Išanalizuota pagrindinių poreikių ilgalaikė perspektyva;
• Nustatyti būsimi investavimo prioritetai, atsižvelgus į struktūrinių fondų teikiamas galimybes.
Vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonės:
• Pateiktos išsamios gairės skirtos ES programų vertinimui ir priežiūrai „ES programų Lietuvoje priežiūros gairės“ ir „ES programų Lietuvoje vertinimo gairės“;
• Paruoštos ir patvirtintos vertinimo mokymų programos (52 ak. val.), parengti dėstytojai,
apmokyti struktūrinių fondų administravimo darbuotojai ir potencialūs vertintojai (59 dalyviai).

Vertinimo ir vertinimo gebėjimų stiprinimo rekomendacijos ir nauda
BPD įgyvendinimo sistemos vertinimo ataskaitoje pateikta daugiau kaip 20 įvairaus pobūdžio
rekomendacijų, suskirstytų į 2 grupes: trumpojo ir ilgojo įgyvendinimo laikotarpio.
Vadovaujančios institucijos atsakingi padaliniai išnagrinėjo rekomendacijas dėl BPD įgyvendinimo sistemos ir parengė jų įvykdymo lentelę. Dalis trumpojo laikotarpio rekomendacijų buvo
įgyvendintos vertinimo metu, kitos prarado aktualumą, nes kai kurios BPD įgyvendinimo procedūros buvo baigtos ar baigiamos. Į dalį rekomendacijų atsižvelgta 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu.

BPD vertinimų apžvalga

Įgyvendintos 5 vertinimo sklaidos priemonės, kurių pagrindinė – tarptautinė vertinimo konferencija, kurioje dalyvavo 88 dalyviai iš 12 užsienio šalių.
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Būsimų struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo ataskaitoje nebuvo konkrečių rekomendacijų, jos pateiktos kartu su išvadomis ir gana bendro pobūdžio. Į daugelį išvadų ir rekomendacijų buvo atsižvelgta rengiant 2007–2013 m. programavimo dokumentus.
Vertinimo rezultatai buvo panaudoti ruošiantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui.
Vertinimo tikslinės grupės (vertintojai, ES finansuojamų programų administravime dalyvaujančios institucijos, mokslo ir studijų institucijų darbuotojai) įgijo daugiau kompetencijų ir žinių
apie ES programų vertinimą, priežiūros specifiką ir praktiką, metodiniai dokumentai paskelbti
interneto puslapyje (www.esparama.lt) ir jais gali naudotis visi suinteresuoti asmenys. ES struktūrinės paramos mokymų programa akredituota Finansų ministerijos mokymų centre, pirmoji
tarptautinė vertinimo konferencija, sulaukusi didelio teigiamo atgarsio, organizuojama reguliariai
ir prisideda prie vertinimo kultūros plėtros Lietuvoje.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą
ir vertinimo gebėjimų stiprinimą

BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas buvo atliekamas pastarajai jau veikiant, kai kurios BPD
įgyvendinimo procedūros buvo įpusėtos ar pasibaigusios, todėl dalis pasiūlymų dėl pakeitimų
buvo pavėluoti (pvz. projektų atrankos kriterijų keitimas). Atliekant būsimų ES struktūrinių
fondų paramos sričių vertinimą buvo susidurta su duomenų stygiumi, nes BPD priemonių įgyvendinimas buvo tik prasidėjęs.
Viena pagrindinių problemų įgyvendinant vertinimo gebėjimų stiprinimo priemones buvo
metodinių dokumentų parengimas – juos ruošė užsienio ekspertai anglų kalba, todėl užtruko
dokumentų derinimas, vertimas į lietuvių kalbą ir redagavimas.

2.4.

CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS
	REGIONINIO TINKLO KŪRIMO GALIMYBIŲ
	ANALIZĖS ATLIKIMAS

BPD vertinimų apžvalga

Užsakovas :
Centrinė projektų valdymo agentū ra
Biu džetas : 58 000 L t
2009 m.
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Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: atlikti decentralizacijos poreikio pagrindimą remiantis pareiškėjų interesų ir patirties vertinimu, teisės aktų reikalavimų analize, keisti programavimo tvarką, orientuotis į naujo laikotarpio struktūrinių fondų administravimą mažinant administracinę naštą vartotojui.
BPD įgyvendinimo administravimas

Uždaviniai: vadovautis ES paramos administravimo principais, kuriais siekiama supaprastinti ES
struktūrinės paramos valdymo, kontrolės sistemas ir iš ES struktūrinės paramos finansuojamų
projektų administravimo proceso reglamentavimą, suteikti ES struktūrinės paramos valdymo ir
kontrolės sistemos institucijoms galimybę pasirinkti efektyviausią veiklos organizavimo formą,
užtikrinti vienodą veiklos kokybę.
Vertinime buvo vadovaujamasi ES paramos administravimo principais ir kitų institucijų sukurtais regioniniais tinklais, lyginami šių institucijų regioniniai tinklai ir ieškoma optimalaus
varianto.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“.
Naudoti metodai: institucijų regioninių tinklų struktūrinė analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Remiantis praėjusio programavimo laikotarpio patirtimi galima teigti, kad Lietuvoje buvo
sukurta perdėm sudėtinga ES struktūrinių fondų valdymo sistema (ypač pareiškėjų atžvilgiu).
Pareiškėjai kaip sudėtingas valdymo sistemos dalis įvardino nebūtinos informacijos rinkimą, nepakankamai aiškų gairių ar dokumentų turinį. Kitų įgyvendinančių institucijų sukurti regioniniai
tinklai išsidėstę didžiuosiuose miestuose ir apskrityse, struktūrine prasme sudaro atskirus skyrius
prie departamentų, o funkcine prasme jų veikla apima gana platų diapazoną – taip pareiškėjams
suteikiamas ir palengvinamas informacijos gavimas.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Vertinimo metu pateiktos rekomendacijos dėl regioninių tinklų steigimo.
Kelių įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimas ir CPVA priklausančio regioninio tinklo
kūrimas paskatino persvarstyti prioritetus ir pradėti ieškoti realių alternatyvų, leisiančių padidinti darbo efektyvumą.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Problemų nenustatyta.

BPD įgyvendinimo administravimas
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2.5.

CPVA STRUKTŪRINIŲ FONDŲ VALDYMO
	IR KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMAS
Užsakovas :
Centrinė projektų valdymo agentū ra
Biu džetas : 167 600 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti CPVA struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemą.
Uždaviniai: atlikti struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės vertinimą, pateikti išvadas ir rekomendacijas.
Apimtis: vertinime buvo analizuojami spontaniško bendradarbiavimo tarp pareiškėjų ir CPVA
ypatumai. Pateikti vertinimo rezultatai ir rekomendacijos.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „TNS gallup“.
Naudoti metodai: kokybinis tyrimas (pagilinto interviu metodas) ir kiekybinis tyrimas (projektų
vykdytojų internetinė apklausa).

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindiniai vertinimo rezultatai
Paaiškėjo, kad dauguma apklaustųjų bendradarbiavimą su CPVA vertina teigiamai. Darbuotojų veikla, darbo santykiai su respondentais taip pat buvo įvertinti palankiai. CPVA priimamus
sprendimus daugelis apklausoje dalyvavusiųjų apibūdino kaip skaidrius. Tobulintinomis sritimis
respondentai įvardino paraiškų rengimą, jų vertinimą, pirkimų vykdymą ir lėšų apmokėjimą išlaidų deklaravimo etapuose.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda
Tyrime pateiktos gana tikslios veiklos tobulinimą apibrėžiančios rekomendacijos, kurios jau
įvykdytos arba numatytos įgyvendinti. Rekomendacijos apėmė paraiškų struktūrą, informacijos
sklaidą, ataskaitų pateikimo formas ir procedūrinius patobulinimus.
Įvykdžius vertinime pateiktas rekomendacijas, išaugo įgyvendinančios institucijos veiklos efektyvumas, pokyčius pajuto ir pareiškėjai.
Tyrimo metu gauta informacija atskleidė bendrą respondentų nuomonę apie CPVA struktūrinių fondų valdymą. Atliktas vertinimas ir gautos išvados tiesiogiai buvo pritaikytos vystant
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tolesnę CPVA veiklą, vertinant darbuotojų darbo efektyvumą. Toks tyrimas per trumpą laiką
institucijai padėjo veiksmingai paskirstyti išteklius ir padidinti veiklos efektyvumą.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

2.6.

PARAMOS GAVĖJŲ POŽIŪRIO Į MOKYMUS,
PARAIŠKŲ RENGIMĄ IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ
BEI INFORMACIJOS POREIKIO ĮVERTINIMO TYRIMAS
Užsakovas :
Centrinė projektų valdymo agentū ra
Biu džetas : 21 800 L t
2005 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: ištirti paramos gavėjų požiūrį į mokymus, paraiškų rengimą, projekto įgyvendinimo ir
informacijos poreikį.
Uždaviniai:
• Įvertinti pasitenkinimo mokymais informaciją;
• Išanalizuoti paraiškų rengimo pagrindines problemas ir nuostatas konsultantų atžvilgiu;
• Įvertinti pagrindines projekto įgyvendinimo problemas.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „Sprinter tyrimai“.

Pagrindiniai vertinimo rezultatai
• Gautos informacijos vertinimas. Daugumos (84 proc.) apklaustų paramos gavėjų teigimu,
jie gauna aiškią ir suprantamą projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją. Nepaisant to,
daugiau nei pusė nurodė, kad informacija ne visuomet savalaikė. Daugiau dėmesio turėtų
būti skiriama tam, kad paramos gavėjus reikalingos žinios pasiektų laiku, dar nepraradusios

BPD vertinimų apžvalga

Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas (telefoninė paramos gavėjų apklausa, imtis – 50 respondentų).

BPD įgyvendinimo administravimas
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•

•

•

•

aktualumo. Paramos gavėjams priimtiniausi duomenų gavimo būdai yra elektroninis paštas,
kiek mažiau patrauklūs, tačiau priimtini individualūs seminarai ir konsultacijos;
Pasitenkinimas mokymais, seminarais. Vertindami Struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo pasitenkinimą mokymais, tyrimo dalyviai geriausiai įvertino jų kokybę ir tematiką; kiek
mažiau tenkina tokių mokymų, seminarų skaičius – jis nepakankamas. Kalbant apie tematiką, pageidauta daugiau mokymų apie ataskaitų rengimą, projektų apskaitą ir dokumentų
forminimą, mokėjimo prašymus ir projektų valdymą;
Paraiškų rengimo proceso vertinimas. Didžioji dalis apklausos dalyvių nurodė, kad paraiškų
formose reikalaujamos informacijos apimtis nėra optimali – respondentų manymu, galėtų
būti mažesni reikalavimai. Pagrindiniai sunkumai rengiant paraiškas kyla dėl kompetencijų
trūkumo pradinę idėją apipavidalinti paraiškos forma, finansinės paraiškos dalies pildymo
ir būtinybės surinkti reikalingą informaciją, dokumentus, laiko trūkumas;
Įgyvendinant projektus paraiškos gavėjams sunkiausia parengti pirkimo dokumentus,
užpildyti mokėjimo prašymą ir paruošti ataskaitą, todėl trūkstamiausia įvardino atitinkamą informaciją, susijusią su ataskaitų rengimu, mokėjimo prašymų pildymu ir projektų
apskaita;
Nuostatos dėl prevencinės pirkimų priežiūros. Prevencinė CPVA atliekamų pirkimų priežiūra vertinta kaip reikalinga (dažniau – atviriems; atviriems tarptautiniams; viešiesiems,
išskyrus pirkimus įprasta praktika). Dauguma apklaustųjų nurodė esą pajėgūs patys vykdyti pirkimus – dažniausiai įprasta komercine praktika ir supaprastintus atvirus konkursus.
Respondentų nuomonė dėl patikrų vietose išsiskyrė – pusė mano, kad patikros pajėgios
atsverti pirkimų kontrolę; kiti laikosi priešingos nuomonės. Visgi pripažįstama, kad jos
būtų naudingos.

Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Atlikus vertinimą buvo išaiškintos paraiškų rašymo ir projektų įgyvendinimo problemos. Tyrimas leido geriau suprasti pareiškėjų sunkumus ir galimas sprendimo priemones. Remiantis tyrimo rezultatais buvo supaprastinta paraiškų teikimo ir administravimo sistema.

Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Problemų nenustatyta.
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2.7.	STUDIJA

DĖL GALIMŲ KRIZINIŲ SITUACIJŲ
ĮSISAVINANT PARAMĄ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIUI PAGAL BPD
Užsakovas :
Nacionalinė mokėjimo agentū ra
Biu džetas: 28 300 L t
2006 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: veiksmingai padėti NMA darbuotojams ir vadovams krizinių situacijų metu priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.
Uždaviniai: apžvelgti krizines situacijas, susijusias su ES paramos įsisavinimu, pateikti krizės charakteristikas, jų kilmę, prognozavimą ir prevencijos programą ar planą.
Vertinime analizuotos krizių atsiradimo priežastys, sprendimo būdai ir jų prevencija.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“.
Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Atliktas tyrimas suteikė pakankamai informacijos apie krizinių situacijų identifikavimą, sprendimą ir valdymą. Pateikti tikslūs ir išsamūs tokio pobūdžio problemų sprendimo žingsniai, siūlymai, kaip efektyviai tokių situacijų išvengti, o joms susidarius, kaip jas eliminuoti patiriant
mažiausius nuostolius.

Susidarius tokio pobūdžio krizinėms situacijoms pristatytos rekomendacijos dėl visuomenės
informavimo ir bendradarbiavimo su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis. Pateikti siūlymai ir
pagrindimai, kokio pobūdžio, kaip turėtų būti saugoma informacija ir dokumentai. Tokie tyrimai
itin naudingi ieškant prevencinių sprendimų norint išvengti krizinių situacijų.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.
BPD įgyvendinimo administravimas

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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2.8.	APKLAUSA APIE 2004–2006

METŲ EUROPOS SĄJUNGOS
	STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS VIEŠINIMĄ
(PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS
	UŽSAKYMĄ)
Užsakovas :
L R Ūkio ministerija
Biu džetas : 21 400 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas ir uždaviniai:
• Įvertinti informacijos apie Ūkio ministerijos teikiamą 2004–2006 m. ES struktūrinių fondų paramą sklaidos kanalų atitiktį auditorijoms, tikslinių grupių pasiekiamumui, jų poreikių tenkinimui;
• Įvertinti pateikiamos informacijos turinį ir formą, pateikti rekomendacijas dėl informacijos
sklaidos būdų ir formų tobulinimo.
Apimtis: dalyvavo 15 atstovų iš įmonių, gavusių ES struktūrinių fondų 2004–2006 m. paramą
savo vykdomiems projektams, 5 konsultacinių įmonių, dirbančių tokių projektų rengimo srityje,
20 nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos (televizijos, radijo, spaudos, elektroninės žiniasklaidos
ir naujienų agentūrų) atstovų, rengiančių informaciją šiais klausimais. Respondentų atrankai
naudotos LVPA ir ŪM duomenų bazės.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „Baltijos tyrimai The GALLUP organization“.

BPD vertinimų apžvalga

Naudoti metodai: kokybinis tyrimas (pagilinto interviu metodas, tikslinių grupių atstovų apklausa).
Pagrindiniai vertinimo rezultatai
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Apie galimybę pasinaudoti ŪM 2004–2006 m. administruota ES struktūrinių fondų parama
tyrimo dalyviai sužinojo iš įvairių šaltinių, dažniausiai (mažėjimo tvarka):
• Įmonių atstovai – LVPA interneto svetainė, ŪM interneto svetainė, skambučiai į ŪM ir
LVPA, saitynuose internete, lankymasis LVPA skyriuose, seminarai, konferencijos, verslo
partneriai, nacionaliniai laikraščiai. Rečiau minėti šaltiniai – LTV, komercinės TV stotys,
regioninės TV stotys, radijas, regioninė spauda, specializuoti leidiniai / bukletai;

• Žiniasklaidos atstovai – LTV, nacionaliniai laikraščiai, saitynai internete, ŪM interneto
svetainė, teminė spauda, radijas, komercinės TV stotys. Rečiau minėti šaltiniai – regioninės
TV stotys, lankymasis LVPA skyriuose, specializuoti leidiniai / bukletai.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas padėjo racionaliau panaudoti turimus išteklius informacijos sklaidai ir viešinimui, geriau pasiekti tikslines auditorijas ir pateikti informacijos tikslinių
grupių poreikius geriausiai atitinkančia forma ir būdais.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Ne visi kandidatai į respondentus sutiko dalyvauti apklausoje. Respondentų imtis galėjo būti
didesnė, bet atsižvelgiant į mažą tyrimo apimtį ir didelį užduočių laiko imlumą (vienas interviu
vidutiniškai truko 45 min.) pasinaudota turima imtimi.

2.9.

PROBLEMŲ, SU KURIOMIS SUSIDURIAMA ĮGYVENDINANT
BPD PROJEKTUS, IDENTIFIKAVIMAS, ŠIŲ PROBLEMŲ
	IŠVENGIMO GALIMYBIŲ STUDIJA
Užsakovas :
Nacionalinė mokėjimo agentū ra
Biu džetas: 39 700 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Uždaviniai:
• Identifikuoti ir įvertinti problemas, su kuriomis susiduriama įgyvendinant BPD projektus;
• Apibrėžti projektų administravimo proceso metu iškilusių problemų specifiką, nustatyti jų
neigiamą poveikį projektų įgyvendinimui ir administravimui;
• Pateikti siūlymus, kaip išvengti iškilusių problemų;
• Pristatyti apibendrinančias išvadas, kaip nustatytų problemų eliminavimas padės pasirengti
kokybiškam EŽŪFKP priemonių įgyvendinimo administravimui 2007–2013 m. laikotarpiu.

BPD vertinimų apžvalga

Tikslas: ateityje studijos rezultatus panaudoti EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų administravimo tobulinimui, užtikrinti efektyvų EŽŪFKP priemonių įgyvendinimą, gerinti visuomenės
informavimą apie EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų paramą.

BPD įgyvendinimo administravimas
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Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“.
Naudoti metodai: NMA personalo apklausa ir paramos valdymo dokumentų, paramos gavėjų
nusiskundimų, NMA, ŽŪM ir FM posėdžių dėl paramos priemonių reglamentavimo ir keitimo
protokolų analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Vertinimo metu buvo identifikuoti programos administravimo trūkumai ir pateikti siūlymai
juos eliminuoti. Kartais efektyvų sprendimų priėmimą ribojo paramos valdymo taisyklių tvirtinimo hierarchija, pakeitimų visais lygiais suderinimas ir pan. Kai kada paramos gavėjų pastabos ir
pasiūlymai prieštaravo principinėms ES paramos taisyklėms dėl tinkamų išlaidų, vykdomų veiklų,
pirkimų tvarkos, skaidrumo ir pan. Tokiais atvejais ne visuomet galima priimti tik paramos gavėjų interesus atitinkančius sprendimus.
Visos valstybinės institucijos yra suinteresuotos, kad Europos Sąjungos parama būtų panaudota naudingai ir laiku, teiktų didžiausią efektyvumą konkrečiam paramos gavėjui ir Lietuvos kaimo
plėtrai apskritai. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra sėkmingo ir efektyvaus iškylančių problemų identifikavimo, analizės ir sprendimo pagrindas.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas buvo atlikta daug administravimo patobulinimų, palengvinusių paraiškų pateikimo ir lėšų administravimo procesą. Tokių pakeitimų pavyzdžiu gali
būti paminėta supaprastinta KPP priemonių paraiškų forma. Atsižvelgiant į paramos administravimo praktiką imtasi veiksmų siekiant išvengti paraiškų pildymo klaidų (detalizuotos paraiškų
pildymo instrukcijos; organizuoti susitikimai su pareiškėjais, konsultavimo institucijų atstovais ir
kitais socialiniais partneriais; informacija platinama spaudoje; pakoreguoti Agentūros kontrolės
departamento teritorinių skyrių (KDTS) tarnautojų darbo grafikai).
Vertinimo rezultatai buvo panaudoti ruošiantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui.

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą
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Vertintojų nuomone, pagrindinė šios studijos problema susijusi su tuo, kad daugelis projektų
pagal pasirinktas priemones yra pasibaigę, kai kurie NMA darbuotojai, buvę atsakingi už tų
priemonių koordinavimą, pasikeitę, įstaigoje likę paskutiniai galiojantys dokumentai, pagal kuriuos
sunku rasti ankstesnius dokumentus ir pamatyti pakeitimus, kurie atsirado reaguojant į iškilusias
projektų valdymo problemas ir paramos gavėjų nusiskundimus.

BPD įgyvendinimo administravimas

3.

Aplinkosauga

3.1.	EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS
PANAUDOJIMO POVEIKIO IR REZULTATYVUMO
	APLINKOS SEKTORIUJE VERTINIMAS
Užsakovas:
LR Aplinkos ministerija
Biu džetas: 259 000 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti paramos, teiktos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ (toliau – BPD 1.3
priemonė), panaudojimo poveikį ir rezultatyvumą aplinkos sektoriuje ir esamus bei prognozuojamus kokybinius pokyčius šioje srityje, pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl tikslingesnio ir
efektyvesnio 2007–2013 m. finansinės paramos paskirstymo tarp aplinkosaugos veiklų grupių.

BPD vertinimų apžvalga

Uždaviniai:
• Išanalizuoti bendrą Lietuvos socialinę-ekonominę situaciją ir pasikeitimus, susijusius su ES
struktūrinių fondų paramos įgyvendinimu: socialinės-ekonominės, aplinkosaugos sektorių
situaciją, t. y. kokią reikšmę priemonės įgyvendinimui turėjo bendrų sąlygų pokyčiai (svarbios socialinės-ekonominės tendencijos, valstybiniai, regioniniai ir sektoriaus politikos pokyčiai) ir kaip priemonės įgyvendinimas lėmė socialinę-ekonominę aplinką;
• Įvertinti BPD 1.3 priemonės įgyvendinimo rezultatyvumą;
• Nustatyti BPD 1.3 priemonės atitikimą horizontaliajai politikai;
• Identifikuoti geros praktikos projektų pavyzdžius pagal toliau išvardytas sritis;
• Įvertinti ES struktūrinės paramos panaudojimo poveikį ir rezultatus aplinkos sektoriuje
įgyvendinus BPD 1.3 priemonės finansuojamus projektus geriamojo vandens ir nuotekų
tvarkymo, užterštų teritorijų tvarkymo ar išvalymo, saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo,
aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo, informavimo apie aplinką ir
gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimo srityse;
• Įvertinti suderinamumą su kitomis BPD priemonėmis ar kitais Europos Bendrijos finansiniais instrumentais.
Apimtis: vertinimo metu detaliai išanalizuoti visi BPD 1.3 priemonės uždavinių įgyvendinimo
aspektai: rezultatyvumas, tinkamumas, efektyvumas, atitikimas horizontaliajai politikai, suderinamumas su kitomis BPD priemonėmis ir Bendrijos finansiniais instrumentais, poveikis aplinkos
sektoriui ir rezultatai, reikšmė socialiniam-ekonominiam vystymuisi. Taip pat identifikuoti geros
praktikos projektų pavyzdžiai, apklausti projektų vykdytojai. Vertinimo metu įvardintos kelios
problemos ir rizikos, kurioms spręsti pateiktos rekomendacijos.

40

Aplinkosauga

Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“.
Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, statistinė analizė, kokybinis
tyrimas (pagilinto interviu metodas), gerosios praktikos projektų atranka ir kt.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Vertinimo ataskaitoje konstatuojama, kad BPD 1.3 priemonės projektų įtaka aplinkosaugai
yra teigiama. Iš visų aplinkosaugos veiklos sričių didžiausias poveikis deklaruotas užterštų
teritorijų valymo projektuose. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo projektai turėjo
didžiausią teigiamą reikšmę namų ūkiams, pagerindami jiems teikiamų vandens paslaugų
kokybę arba didindami jų prieinamumą. Tiesioginę socialinę-ekonominę įtaką rekreacijos
plėtrai turėjo užterštų teritorijų valymo, saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo projektai.
Tai patvirtina nuolat didėjantys lankytojų srautai;
• Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo projektai turėjo netiesioginį
aplinkosaugos ir socialinį-ekonominį poveikį mažindami aplinkos žalą ir jos riziką;
• Palyginus su kitomis veiklomis informavimo ir švietimo projektams buvo skiriama sąlyginai
nedaug lėšų. Tačiau jos buvo nukreiptos į svarbius netiesiogiai aplinkos kokybę sąlygojančius
veiksnius, kuriems kitos veiklos neturėjo įtakos. Šalutinis ilgalaikis paramos poveikis juntamas aplinkos srityje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios BPD 1.3 priemonės įgyvendinimo laikotarpiu galėjo toliau vykdyti savo veiklą. Šis potencialas svarbus
tolesniam visuomenės aplinkosaugos švietimui ir informavimui;
• Visų finansuotų veiklų projektų rezultatų tęstinumas priklausys nuo tolesnio finansavimo,
projektų vykdytojų ir sukurtų rezultatų naudotojų pajėgumo vystyti šiuos pasiekimus.

Vertinimo ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, susijusios su glaudesnio bendradarbiavimo
skatinimu su kitomis veiksmų programas ir finansinės paramos instrumentus administruojančiomis institucijomis, administravimo sistemos efektyvumo didinimu, paramos atskiroms veiklos
sritims paskirstymu, rodiklių rezultatams vertinti parinkimu. Į dalį rekomendacijų buvo suspėta
atsižvelgta rengiantis naujam 2007–2013 m. finansinės paramos teikimo etapui. Pavyzdžiui, atsisakyta kelių besidubliuojančių funkcijų, racionaliau parinkti rezultatų rodikliai.
Vertinimo rezultatai taip pat panaudoti atsiskaitant už BPD 1.3 priemonės įgyvendinimą
Europos Komisijai (rengiant galutinę BPD įgyvendinimo ataskaitą) ir viešinant BPD 1.3 priemonės projektų rezultatų naudą visuomenei (ruošiant apžvalgas, straipsnius, leidinius, pranešimus
spaudai ir kt.).
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

Aplinkosauga

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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4.

Informacinė
visuomenė

4.1.	INFORMACINĖS

VISUOMENĖS PLĖTROS
	LIETUVOS REGIONUOSE TYRIMAS

Užsakovas :
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie L ietu vos Respu blikos Vyriau sybės
Biu džetas : 26 600 L t
2005 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti svarbiausius informacinių technologijų panaudojimo rodiklius atskirose šalies
apskrityse.
Uždaviniai: tyrimo metu buvo įvertinti pagrindiniai kompiuterių ir interneto naudojimo rodikliai
10 šalies apskričių, t. y. kokia gyventojų dalis ir kaip dažnai naudojasi kompiuteriais ir internetu,
kiek jų tenka didiesiems Lietuvos miestams ir atskiroms apskritims, kokia yra vartotojų demografija pagal amžių, pajamas, išsimokslinimą, užimtumą, gyvenamąją vietą.
Apimtis: 10 šalies apskričių.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „TNS Gallup“.
Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas (Lietuvos gyventojų reprezentatyvi apklausa naudojant Omnibuso metodą, vykusi 2005 m. gegužės – birželio mėnesiais).

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindiniai vertinimo rezultatai
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• Lietuvoje tarp miesto ir kaimo vietovių vyrauja ženklūs skirtumai pagal svarbiausius informacinės visuomenės plėtros rodiklius;
• Tyrimo duomenimis, kompiuteriu daugiausia naudojasi Vilniaus apskrities gyventojai
(49,3 proc.), mažiausiai – Telšių apskrityje (32,9 proc.). Panašios tendencijos išlieka ir tarp
naudojančių internetą arba elektroninį paštą: Vilniaus apskrityje – daugiausia (40,2 proc.),
Telšių apskrityje – mažiausiai (28,1 proc.) vartotojų.
• 52,3 proc. apklaustųjų prisipažino niekada nesinaudoję kompiuteriu, 64,7 proc. teigė
niekada nesinaudoję internetu (el. paštu). Internetu (el. paštu) daugiau naudojasi vyrai –
35,9 proc., kiek mažiau moterys – 32,8 proc.
Informacinė visuomenė

Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Tai pirmas sociologinis tyrimas, kurio metu informacinės visuomenės plėtros rodikliai buvo
renkami atskiruose Lietuvos regionuose (apskrityse). Iki tol informacinės visuomenės plėtra buvo
stebima bendrai visos Lietuvos mastu. Tyrimo metu surinkti duomenys atskleidė informacinių
technologijų naudojimo situaciją ir netolygumus atskiruose šalies regionuose.
Tyrimo duomenys buvo panaudoti rengiant apžvalgas, ataskaitas apie informacinės visuomenės
plėtrą Lietuvoje ir atskiruose jos regionuose, atliekant šios srities būklės ir pažangos analizę. Su
tyrimo rezultatais buvo supažindintos visos Lietuvos apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijos. Rekomendacijų pateikta nebuvo.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

4.2.	INFORMACINĖS

VISUOMENĖS PLĖTROS
	LIETUVOS REGIONUOSE APŽVALGA

Užsakovas :
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie L ietu vos Respu blikos Vyriau sybės
Biu džetas : 50 800 L t
2006 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, apimtis

Tikslas: įvertinti svarbiausius informacinių technologijų panaudojimo rodiklius atskirose šalies
apskrityse, siekiant juos palyginti su 2005 m. atlikto tyrimo duomenimis.

Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas (Lietuvos gyventojų reprezentatyvi apklausa naudojant Omnibuso metodą, vykusi 2006 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais).

BPD vertinimų apžvalga

Apimtis: 10 šalies apskričių.

Informacinė visuomenė
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Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „TNS Gallup“.

Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Tyrimo metu buvo įvertinti pagrindiniai kompiuterių ir interneto naudojimo rodikliai 10
šalies apskričių, t. y. kokia gyventojų dalis ir kaip dažnai naudojasi kompiuteriais ir internetu, kiek jų tenka Lietuvos didiesiems miestams ir atskiroms apskritims, kokia yra vartotojų demografija pagal amžių, pajamas, išsimokslinimą, užimtumą, gyvenamąją vietą;
• Sulyginus 2005 m. ir 2006 m. duomenis akivaizdu, kad per metus kompiuterius ir internetą naudojančių Lietuvos gyventojų dalis smarkiai padidėjo: kompiuterių naudotojų – nuo
43 proc. iki 47,7 proc. šalies gyventojų, interneto (el. pašto) vartotojų – nuo 34,3 proc.
iki 41,3 proc. Tačiau Lietuvoje vis dar išlieka ryškūs skirtumai tarp miesto ir kaimo vietovių pagal svarbiausius informacinės visuomenės plėtros rodiklius;
• 2006 m. tyrimo duomenimis, didžiausia kompiuterius naudojančių gyventojų dalis yra
Klaipėdos apskrityje – 53,4 proc. (2005 m. daugiausia naudojosi Vilniaus apskrities gyventojų – 49,3 proc.), o mažiausiai – Telšių apskrityje, 35,8 proc. (2005 m. ši apskritis taip
pat pasižymėjo žemiausiu rodikliu – 32,9 proc.);
• Panašios tendencijos išlieka ir tarp interneto (el. pašto) vartotojų: Klaipėdos apskrityje
daugiausia – 49,1 proc. gyventojų (2005 m. pirmavo Vilniaus apskritis – 40,2 proc.);
Telšių apskrityje – mažiausiai 29,5 proc. (2005 m. – 28,1 proc.) gyventojų;
• 2006 m. ženkliai išaugo naudojimasis internetu (el. paštu) namuose – 2005 m. internetu
(el. paštu) naudojosi trečdalis, o 2006 m. – daugiau nei pusė respondentų (55 proc.).
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

BPD vertinimų apžvalga

Tai antrasis sociologinis tyrimas, kurio metu informacinės visuomenės plėtros rodikliai buvo
surinkti atskiruose Lietuvos regionuose (apskrityse; pirmasis atliktas 2005 m.). Iki tol informacinės visuomenės plėtra buvo stebima bendrai visos Lietuvos mastu. Tyrimo metu surinkti
duomenys atskleidė informacinių technologijų naudojimo būklę ir netolygumus atskiruose
šalies regionuose. Šiuos duomenis jau buvo galima palyginti su analogišku 2005 m. atliktu
tyrimu.
Tyrimo rezultatai buvo panaudoti rengiant apžvalgas, ataskaitas apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje ir atskiruose jos regionuose, atliekant šios srities būklės ir pažangos analizę. Su tyrimo rezultatais buvo supažindintos visos Lietuvos apskričių viršininkų ir savivaldybių
administracijos; joms ši informacija buvo ypač aktuali ruošiantis galimybėms pasinaudoti 2007–
2013 m. ES struktūrinių fondų parama informacinės visuomenės srityje. Rekomendacijų pateikta nebuvo.
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Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

Informacinė visuomenė

4.3.	ELEKTRONINĖS

VALDŽIOS RODIKLIŲ TYRIMAS

Užsakovas :
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie L ietu vos Respu blikos Vyriau sybės
Biu džetas: 8 900 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti Lietuvos elektroninės valdžios rodiklius.
Uždaviniai: ištirti Lietuvos gyventojų naudojimąsi viešojo sektoriaus institucijų elektroninėmis
paslaugomis pagal paslaugų grupes.
Apimtis: Lietuvos gyventojų tyrimas, 1000 respondentų.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „TNS Gallup“.
Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas (reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa naudojant Omnibuso metodą, apklausa vyko 2007 m.).
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Nustatyta, kad interneto vartotojai yra beveik pusė (45 proc.) Lietuvos gyventojų. Viešojo
sektoriaus institucijų interneto svetainėse per vertintus 6 mėnesius lankėsi 20 proc. Lietuvos
gyventojų, tarp besinaudojančių internetu jų buvo 44 proc. Svarbiausios priežastys, nulėmusios
žmonių nesilankymą viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse – jų nesidomėjimas šių
institucijų informacija ir paslaugomis. Daugiausia žmonių naudojosi tomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis, kurios susijusios su pajamų mokesčiu (44 proc.) ir darbo paieška (27
proc. žmonių, kurie per pastaruosius 6 mėnesius lankėsi viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse).

BPD vertinimų apžvalga

Tyrimo metu buvo surinkti statistiniai rodikliai apie Lietuvos gyventojų naudojimąsi viešojo
sektoriaus institucijų elektroninėmis paslaugomis:
• Interneto vartojimas;
• Lankymasis viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse;
• Lankymosi ir nesilankymo viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse priežastys;
• Naudojimasis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis, jų aktualumas.

Informacinė visuomenė
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Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Tyrimo metu surinkti duomenys buvo panaudoti rengiant apžvalgas, ataskaitas apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje, atliekant šios srities būklės ir pažangos analizę. Tyrimai, kurių
metu buvo renkami atitinkami rodikliai, taip pat vyko 2005 m. ir 2006 m. Rekomendacijų pateikta nebuvo.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

4.4.	INFORMACINIŲ

TECHNOLOGIJŲ, MOBILAUS RYŠIO
	IR INTERNETO RINKOS TYRIMAS

Užsakovas :
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie L ietu vos Respu blikos Vyriau sybės
Biu džetas: 7 400 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti informacinių technologijų panaudojimą Lietuvos įmonėse.
Uždaviniai: ištirti įvairių IT naudojimą ir perspektyvas šalies verslo įmonėse.
Apimtis: atlikta Lietuvos įmonių apklausa, respondentai – įmonių darbuotojai, atsakingi už informacinių technologijų diegimą ir priežiūrą, imties dydis – 670 įmonių.

BPD vertinimų apžvalga

Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „TNS Gallup“.
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Informacinė visuomenė

Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas: gyventojų apklausa naudojant Omnibuso metodą.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Tyrimo metu surinkti 2007 m. duomenys apie informacinių technologijų panaudojimą įmonėse lyginami su analogiškais 2003–2006 m. duomenimis. Tyrimo ataskaitoje pateikiama infor-

macija apie įmonių turimą techninę ir programinę įrangą, apie įmonių skirtų ir planuojamų
investicijų į informacines technologijas ir telekomunikacijas dydį, naudojimosi internetu, mobiliuoju ryšiu ir kiti rodikliai.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Tyrimo metu surinkti duomenys buvo panaudoti rengiant apžvalgas, ataskaitas apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje, atliekant šios srities būklės ir pažangos analizę. Tyrimai, kurių
metu buvo renkami atitinkami rodikliai, taip pat vyko 2005 m., 2006 m. ir 2008 m. Rekomendacijų pateikta nebuvo.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

4.5.

PAGRINDINIŲ VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ,
PASIEKIAMŲ INTERNETU, TYRIMAS

Užsakovas :
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie L ietu vos Respu blikos Vyriau sybės
Biu džetas: 5 900 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: atlikti internetu pasiekiamų Lietuvoje teikiamų viešojo administravimo paslaugų tyrimą.

Vertinimą atliko: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

BPD vertinimų apžvalga

Uždaviniai: ištirti 20 pagrindinių viešųjų paslaugų, iš kurių 12 skirtos piliečiams, 8 – verslui,
perkėlimo į elektroninę erdvę brandos lygį ir apskaičiuoti bendrą internetu pasiekiamų pagrindinių viešųjų paslaugų rodiklį Lietuvoje.

Informacinė visuomenė
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Apimtis: Europos Sąjungos programiniuose dokumentuose nustatytos 20 pagrindinių viešųjų
paslaugų, iš kurių 12 skirtos piliečiams, 8 – verslui.
Trumpa informacija apie vertinimą

Naudoti metodai: tiesioginio stebėjimo metodas. Atliekant tyrimą buvo vadovaujamasi Europos
Komisijos Informacinės visuomenės direktorato užsakymu atlikto tyrimo „Web-based Benchmark
on electronis Public Services“ metodologija.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Tyrimo metu buvo nustatytas bendras Lietuvos pagrindinių viešojo administravimo paslaugų
pasiekiamumo internetu lygis:
• Lietuvoje bendras viešųjų paslaugų pasiekiamumo rodiklis yra 63,1 proc.;
• Viešųjų paslaugų piliečiams pasiekiamumo vidurkis – 51,2 proc.;
• Viešųjų paslaugų verslui pasiekiamumo vidurkis – 75 proc.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Tyrimo metu surinkti duomenys buvo panaudoti rengiant apžvalgas, ataskaitas apie informacinės
visuomenės plėtrą Lietuvoje, atliekant šios srities būklės ir pažangos analizę. Tyrimai, kurių metu buvo
renkami atitinkami rodikliai, taip pat vyko 2005 m. ir 2008 m. Rekomendacijų pateikta nebuvo.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

4.6.	SAVIVALDYBIŲ

INSTITUCIJŲ TEIKIAMŲ
	VIEŠŲJŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TYRIMAS
Užsakovas :
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie L ietu vos Respu blikos Vyriau sybės
Biu džetas : 19 700 L t
2007 m.

BPD vertinimų apžvalga

Apžvalga
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Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: nustatyti, kokios yra pagrindinės galimos viešosios ir administracinės savivaldybių elektroninės paslaugos ir koks esamas šių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygis.
Uždaviniai:
• Parengti savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų paslaugų sąrašą;
• Nustatyti visų savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų lygį;
Informacinė visuomenė

• Išsiaiškinti atskirų savivaldybių technines galimybes teikti viešąsias elektronines paslaugas;
• Įvertinti atskirų savivaldybių institucijų tarnautojų gebėjimus teikti viešąsias elektronines
paslaugas;
• Viešąsias elektronines paslaugas teikiančiose savivaldybėse išanalizuoti gyventojų ir įmonių
naudojimosi šiomis paslaugomis suinteresuotumą;
• Parengti savivaldybių svarbiausių viešųjų elektroninių paslaugų sąrašą.
Apimtis: visos šalies savivaldybės.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo technologijų katedros mokslininkų grupė.
Naudoti metodai: kokybinis tyrimas (pagilinto interviu metodas), pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, tiesioginio stebėjimo metodas ir kt.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos savivaldybėse dominuoja I ir II viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę lygiai. Identifikuota vienintelė Vilniaus miesto savivaldybės siūloma IV
lygio perkelta viešoji paslauga – pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas.
Perkeliant viešąsias paslaugas į interneto lygį pažangiausios yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio miestų ir Druskininkų savivaldybės.
Nustatyta, kad tarp vartotojų paklausiausios viešosios elektroninės paslaugos yra šios:
• Socialinių išmokų skaičiavimas, mokėjimas, socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos
teikimas;
• Statinių naudojimo priežiūra, statinio projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka;
• Valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas;
• Prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgavietėse ir viešose vietose nustatymas, leidimų
(licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
• Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas;
• Archyvinių dokumentų tvarkymas.

Tyrimo metu surinkti duomenys buvo panaudoti rengiant apžvalgas, ataskaitas apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje, ypač elektroninės valdžios kontekste, atliekant šios srities būklės
ir pažangos analizę. Rekomendacijų pateikta nebuvo.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.
Informacinė visuomenė

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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4.7.

BPD 3.3 PRIEMONĖS „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
PASLAUGŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
POVEIKIO VERTINIMAS
Užsakovas :
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie L ietu vos Respu blikos Vyriau sybės
Biu džetas : 47 600 L t
2009 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonės
„Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ (toliau – BPD 3.3 priemonė) poveikį Lietuvos informacinės visuomenės raidai.
Uždaviniai:
• Išanalizuoti esminius procesus ir pokyčius Lietuvos informacinės visuomenės plėtros srityje
BPD įgyvendinimo laikotarpiu (2004–2008 m.);
• Įvertinti BPD 3.3 priemonės rezultatyvumą, naudingumą, poveikį ir tvarumą;
• Nustatyti gerosios ir blogosios praktikos projektų pavyzdžius.
Apimtis: visi Lietuvos 2004–2006 m. BPD 3.3 priemonės „Informacinių technologijų paslaugų
ir infrastruktūros plėtra“ projektai.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

BPD vertinimų apžvalga

Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, statistinių duomenų analizė,
kokybinis tyrimas (pagilinto interviu metodas), turinio analizė, atvejo studijos, lyginamoji analizė,
loginis modelis.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai
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Informacinė visuomenė

• Vertinant atskirų projektų poveikį ir naudą ataskaitoje konstatuojama, kad elektroninės
infrastruktūros projektai iš visų finansuotų BPD 3.3 priemonės projektų padarė didžiausią
teigiamą poveikį Lietuvos informacinei visuomenei, sukurdami trūkstamas prielaidas tolesnei jos plėtrai. Šie projektai padidino gyventojų galimybes naudotis internetu;
• Iš viso buvo įdiegtas 3791 km ilgio plačiajuostis duomenų perdavimo tinklas, kurio didžioji dalis buvo kaimo ir mažiau urbanizuotose vietovėse;

• BPD 3.3 priemonės lėšomis finansuotų elektroninių paslaugų projektų metu iš viso buvo
sukurta 17 viešųjų elektroninių paslaugų, iš kurių išskiriamos kelios reikšmingesnės, skirtos
verslui, gyventojams ir viešojo administravimo sektoriaus efektyvumui didinti;
• Apibendrinant atliktą vertinimą galima konstatuoti, kad nors neišvengta projekto įgyvendinimo lygmens problemų, BPD 3.3 priemonė reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos informacinės visuomenės problemų sprendimo ir sudarė prielaidas tolesnei plėtrai. Siekiant didinti BPD investicijų į el. paslaugų plėtrą naudą tikslinga įgyvendinti centralizuotą informacinę kampaniją, skatinančią gyventojus nuo tradicinių paslaugų naudojimo būdų pereiti prie elektroninių.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Vertinimo rezultatus (vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją ir rekomendacijas) numatoma
panaudoti tobulinant informacinės visuomenės plėtros projektų įgyvendinimą 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos laikotarpiu, taip pat jais bus remiamasi pateikiant ataskaitą už BPD 3.3
priemonės įgyvendinimą Europos Komisijai (rengiant galutinę BPD įgyvendinimo ataskaitą) ir
viešinant BPD 3.3 priemonės projektų rezultatų naudą visuomenei (rengiant apžvalgas, straipsnius,
leidinius, pranešimus spaudai ir kt.).
Vertinimo metu atlikta projektų analizė, gautos išvados ir rekomendacijos gali būti naudingos
BPD 3.3 priemonės projektų vykdytojams, siekiantiems tobulinti savo projektų metu sukurtų
rezultatų kokybę, naudojimą ir užtikrinti efektyvesnę jų plėtrą įsisavinant 2007–2013 m. struktūrinių fondų lėšas.
Vertinimo ataskaitoje pateikta 12 rekomendacijų dėl BPD 3.3 priemonės projektų rezultatų
tęstinumo ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio informacinės visuomenės plėtros
projektų įgyvendinimo.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Problemų nenustatyta.

Informacinė visuomenė
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5.

Žemės ūkis

5.1.	GYVULININKYSTĖS KRYPTIES

PAREIŠKĖJŲ DALYVAVIMO
	EFEKTYVUMAS LIETUVOS 2004–2006 METŲ BPD PRIEMONĖJE
„INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“
Užsakovas :
LR Žemės ūkio ministerija
Biu džetas : 53 900 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: nustatyti Lietuvos gyvulininkystės krypties pareiškėjų dalyvavimo efektyvumą 2004–
2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonėje „Investicijos į žemės ūkio valdas“, remiantis kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatais pateikti rekomendacijas dėl 2007–2013 m.
laikotarpio paramos politikos įgyvendinimo.
Uždaviniai:
• Išsiaiškinti BPD priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ populiarumą tarp gyvulininkystės ūkių savininkų;
• Nustatyti mažesnes gyvulininkystės ūkių savininkų aktyvumo priežastis, įvertinti šių ūkių
investicinių projektų dydį, investicijų struktūrą, parengimo kokybę;
• Išskirti investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo sunkumus nustatant investicinių
projektų tęstinumo poreikį ir išsiaiškinti, ar tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos
atitinka ūkio poreikius;
• Įvertinti projektų tinkamumo gauti paramą kriterijus, išskirti netinkamų finansuoti pripažintų projektų neigiamo vertinimo priežastis.
Apimtis: tyrimas apėmė visus gyvulininkystės krypties pareiškėjus, dalyvavusius įgyvendinant
2004–2006 m. BPD 4.1 priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“.

BPD vertinimų apžvalga

Trumpa informacija apie vertinimą
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Vertinimą atliko: VšĮ „Plėtros ir informacijos centras“.
Naudoti metodai: kokybinis (pagilinto interviu metodas), kiekybinis (gyvulininkystės krypties
pareiškėjų apklausa telefonu) tyrimai, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Respondentų nuomone, BPD priemonė „Investicijos į žemės ūkio valdas“ skirta ūkininkams
ir žemės ūkio bendrovėms buvo labai reikalinga, nes žemdirbiams suteikė galimybių pasiŽemės ūkis

naudoti ES paramos lėšomis modernizuojant ūkį, įsigyjant naują techniką, statant ar rekonstruojant pastatus ir tokiu būdu gerinant darbo bei gamybos sąlygas;
• Finansuoti pripažįstamų išlaidų atitikimą ūkio poreikiams apklaustieji įvertino kaip visiškai
tinkamą. Atlikus vertinimą paaiškėjo, kad respondentai mano, jog į tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą dar galėtų būti įtrauktos veislinių gyvulių įsigijimo, žemės pirkimo, veislinės /
sėklinės medžiagos įsigijimo investicijos ir naudotos technikos pirkimo išlaidos;
• Pagrindiniai sunkumai: biurokratiniai trukdžiai tvarkant dokumentus, informacijos apie
priemonių suderinamumą trūkumas, didelės investicinio projekto parengimo išlaidos;
• Apklaustieji ūkininkai teigė, kad investiciniai projektai, kuriems buvo suteikta ES parama,
turėtų būti tęsiami. Respondentai tikino, kad gyvulininkystės ūkiams, gavusiems paramą
modernizacijai, įgyvendinus vieną investicinį projektą neturėtų būti užkertamas kelias prašyti paramos kitoms veikloms. Didžioji dauguma atsakiusiųjų teigė, kad projekto tinkamumo kriterijai turi būti diferencijuoti pagal ūkio dydį ir specializaciją.
Atlikus vertinimą buvo galima išskirti keletą priežasčių, lėmusių mažesnį gyvulininkystės krypties pareiškėjų aktyvumą:
• Dėl produkcijos supirkimo kainų nepastovumo, didelės savikainos gyvulininkystės ūkių
savininkams investiciniame projekte sudėtingiau prognozuoti pinigų srautus;
• Gyvulininkystės ūkio savininkai investicinio projekto įgyvendinimo laikotarpiu sunkiau
pasiekė ūkio ekonominio gyvybingumo rodiklių;
• Gyvulininkystės ūkiams sudėtingiau parengti investicinius projektus, sugaišta daugiau laiko,
patirtos didesnės pridėtinės išlaidos;
• Gyvulininkystės ūkiams sunkiau įgyvendinti investicinius projektus;
• Stambiems gyvulininkystės ūkiams, ketinantiems investuoti į statybą ar rekonstrukciją, per
maža galimos paramos suma;
• Gyvulininkystės ūkiai yra smulkesni, todėl didžiulėje konkurencinėje kovoje dėl ES paramos
jie tebeturi didesnę tikimybę pralaimėti dėl mažesnio pelningumo.

Tyrimas padėjo sužinoti ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių valdytojų nuomonę apie BPD priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ reikalingumą, nustatyti gyvulininkystės ūkių mažesnio
aktyvumo priežastis, išsiaiškinti investicinių projektų rengimo ir vykdymo sunkumus, projektų
tęstinumo poreikį. Tyrimo išvados ir rekomendacijos padėjo suformuoti efektyvesnę gyvulininkystės krypties pareiškėjų rėmimo politiką 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
Rekomendacijos iš dalies įgyvendintos rengiant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą,
gyvulininkystei, laikomai 6 priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities
prioritetiniu sektoriumi, pradėtos taikyti supaprastintos procedūros prašantiems iki 43 443 EUR
(150 tūkst. Lt) paramos ir kt. Siūlymai dėl projekto paramos sumos padidinimo iki 579 240 EUR
(2 mln. Lt) buvo nerealūs, nes neatsižvelgta į biudžeto galimybes ir į kitų priemonių lėšų paramai
poreikį.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.
Žemės ūkis

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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5.2.	INOVACIJŲ

PLĖTRA MODERNIZUOJANT ŪKININKŲ ŪKIUS,
	DALYVAUJANČIUS LIETUVOS 2004–2006 METŲ BPD KAIMO
PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖSE
Užsakovas :
LR Žemės ūkio ministerija
Biu džetas : 29 000 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: išanalizuoti inovacijų plėtros procesus pagal atskiras BPD 4 prioriteto priemonių veiklos
sritis, pateikti inovatyvumo kriterijus ir jų vertinimo metodiką 2007–2013 m. KPP priemonėms.
Uždaviniai:
• Nustatyti inovatyvumo žemės ūkio sektoriuje sampratą ir parengti siūlymus inovatyvumo
kriterijams apibrėžti 2007–2013 m. KPP priemonėms: žemės ūkio valdų modernizavimui,
žemės ūkio produktų perdirbimui ir pridėtinės vertės didinimui, miškų ekonominės vertės
didinimui, dalyvavimui maisto kokybės schemose, kaimo turizmo veiklos skatinimui;
• Nustatyti inovacijų diegimo efektyvumą ir jų vertinimo metodiką;
• Parengti siūlymus inovacijas diegti pagal atskiras KPP 2007–2013 m. priemonių veiklos
sritis.
Apimtis: tyrime buvo analizuojama inovacijų plėtra modernizuojant ūkius, dalyvavusius 2004–
2006 m. BPD kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonėse.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: Lietuvos žemės ūkio universitetas.
Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, statistinių duomenų analizė.

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindiniai vertinimo rezultatai
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• Analizė parodė, kad dauguma ūkio subjektų, dalyvavusių BPD priemonėse, modernizavo
ūkius pagal minimalias inovacijoms keliamas sąlygas, pagal kurias technologijos arba proceso organizacinis metodas buvo naujas ūkininkui ar kitam ūkio subjektui. Dauguma jų
tik įsigijo ir pritaikė savo veikloje kitų įmonių sukurtą inovaciją (pvz., technines priemones),
bet nekūrė naujų produktų (ir nemodernizavo jų), nedalyvavo technologinėse platformose,
beveik netaikė iš kitų įmonių, valstybių ar privačių mokslinių tyrimų organizacijų įsigytų
ir adaptuotų mokslinių tyrimų, neskyrė lėšų personalo mokymams, skirtiems naujų ar
reikšmingai patobulintų produktų ar technologinių procesų plėtotei ir/ar įgyvendinimui,
Žemės ūkis

neįdarbino aukštos kvalifikacijos darbuotojų, nedalyvavo kooperaciniuose (mašinų rateliai,
kooperatyvai) dariniuose;
• Remiantis gautais vertinimo rezultatais galima teigti, kad didžioji dalis tyrime dalyvavusių
ūkio subjektų buvo priskiriami technologijų parėmėjų kategorijai. Tačiau projektuose nebuvo alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos ar naudojimo, tiksliosios (precizinės) ūkininkavimo sistemos naudojimo;
• Tyrimo metu išsiaiškinta, su kokiomis problemomis ūkio subjektai dažniausiai susidurdavo
vykdydami inovacinę veiklą. Didžiausias kliūtis kuriant naują produktą ir technologijas
respondentai įvardino nepakankamą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)
finansavimą ir tai, kad mokslas yra mažai orientuotas į konkretų vartotoją.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Šalies ūkio subjektų mokslinio darbo rezultatai, panaudoti rengiant savo veiklos modernizavimo projektus, taip pat pateikti valstybės institucijoms (pirmiausia NMA prie LR ŽŪM) vertinant
pateiktus projektus pagal atskiras KPP 2007–2013 m. priemonių veiklos sritis. Žemės ūkio sektoriuje inovacijų diegimas ir įvertinimas turi specifinių bruožų.
Visos rekomendacijos buvo įgyvendintos, nes metodinės inovatyvumo nuostatos išdėstytos
žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 17 d. įsakyme Nr. 3d–119 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities
„Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitime.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

5.3.

BPD 4 PRIORITETO KAIMO PLĖTROS PRIEMONIŲ BENDRIJŲ
	IR SPECIALIŲJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ VERTINIMAS

Tikslas: ištirti 2004–2006 m. BPD 4 prioriteto bendrųjų ir specialiųjų projektų atrankos kriterijų poveikį projektų vertinimui ir priemonių tikslų / uždavinių įgyvendinimui, pateikti rekomendacijas dėl atrankos kriterijų tobulinimo.

BPD vertinimų apžvalga

Užsakovas :
LR Žemės ūkio ministerija
Biu džetas: 139 500 L t
2008 m.

Žemės ūkis
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Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Uždaviniai:
• Atlikti bendrųjų ir specialiųjų 7 BPD priemonių (4.1–4.7), remiamų iš EŽŪOGF, atrankos
kriterijų tinkamumo analizę, įvertinant, ar BPD 4 prioriteto projektų atrinkimo procese
naudojamos taisyklės yra tinkamos ir pakankamos įgyvendinant BPD 4 prioritetą ir atitinka priemonės tikslus ir uždavinius;
• Įvertinti, ar pareiškėjams gairėse nustatyti prioritetiniai balai paraiškų vertinimo skalėje yra
orientuoti į atitinkamų BPD 4 prioriteto priemonių uždavinių ir remiamų veiklų tikslų
siekimą;
• Atlikus vertinimą pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl identifikuotų esminių vertinimo,
atrankos procesų trūkumų, problemų sprendimo, dėl paraiškų ES paramos žemės ūkiui,
kaimo plėtrai vertinimo ir atrankos procedūrų tobulinimo 2007–2013 m.
Apimtis: tyrimas apėmė septynių 2004–2006 m. BPD 4 prioriteto priemonių (4.1–4.7) naudojamų atrankos kriterijų vertinimą.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

BPD vertinimų apžvalga

Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, loginė analizė ir sintezė, pirminių ir antrinių šaltinių analizė, struktūrinė lyginamoji analizė, grafinis vaizdavimas žemėlapiuose ir kt.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai
• Beveik pagal visas BPD 4 prioriteto kaimo plėtros priemones (BPD 4.1–4.7) paklausa
lėšoms viršijo turimus paramos piniginius išteklius. Konkuruojant dėl lėšų atskiri paraiškų
vertinimo etapai ir kriterijai turėjo skirtingą reikšmę atrenkant finansuotinus projektus.
Administraciniame etape buvo atmesta tik apie 1 proc. paraiškų. Didžiausia paraiškų dalis – 13 proc. – buvo pripažinta netinkama projektų tinkamumo vertinimo etape;
• Vertinant vienas svarbiausių buvo ekonominio gyvybingumo kriterijus, taikomas privatiems
investiciniams projektams: jis pareikalavo daug vertintojų dėmesio ir laiko, lėmė žymios
dalies paraiškų, kaip netinkamų finansuoti, atmetimą;
• Vertinimo ataskaitos tekste, analizuojant prioritetinius kriterijus pagal kiekvieną kaimo
plėtros priemonę ir veiklą, buvo pateiktos pastabos konkrečioms prioritetinėms nuostatoms,
patikslinimai, identifikuotos rizikos, susijusios su tam tikrų požymių taikymu, pasiūlyti
galimi papildomi kriterijai ir priežiūros rodikliai;
• Siekiant įvertinti BPD kaimo plėtros priemonėms nustatytų prioritetinių kriterijų pakankamumą buvo atliekama projektų lygmens analizė, parodžiusi, kad ne visose BPD kaimo
plėtros priemonėse svarbiausi požymiai diferencijavo paraiškas. Kriterijai turėjo ribotą paskirstymo galią šiose priemonėse: „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Žemės ūkio vandentvarka“, „Miškų ūkis“. BPD priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo atvejis
parodė, kad nustatytų prioritetinių priemonių nepakanka norint atrinkti finansavimui prioritetiniais laikytus projektus, tad PAK posėdžio metu nustatė naujus pirmumo rodiklius.
• Analizuojant BPD 4 prioriteto kaimo plėtros priemonių priežiūros rodiklių įgyvendinimą
nustatyta, kad didelę dalį patvirtintų kiekybinių tikslų planuojama viršyti (remiantis sutar-
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čių duomenimis). Nepavykusių pasiekti rodiklių problemas sąlygojo ne netinkamų prioritetinių kriterijų nustatymas, o tokie veiksniai kaip vėluojantis priemonės įgyvendinimas
(BPD 4.4.2 atveju), lėšų veikloms / sektoriams neatskyrimas (BPD 4.5 ir 4.1 priemonių
atveju), mažas pareiškėjų aktyvumas pagal tam tikras veiklas (BPD 4.5 priemonės atveju)
ir pan.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Formuojant tyrimo išvadas ir rekomendacijas susiduriama su tyrimo „savalaikiškumo“ problema. Viena vertus, BPD atrankos procesai pasibaigę, o BPD įgyvendinimas artėja į pabaigą. Kita
vertus, 2007–2013 m. parama kaimo plėtrai skirstoma pagal naują tvarką ir taisykles; kvietimai
teikti paraiškas jau paskelbti. Vis dėlto šio tyrimo pastebėjimus dėl projektų, teiktų finansuoti
pagal BPD, atrankos aspektų galima vertinti kaip tam tikras naudingas pamokas.
Rekomendacijos dėl atrankos kriterijų tobulinimo iš dalies buvo įgyvendintos supaprastinta
paramos skyrimo administravimo tvarka. Siūlymai dėl gyvybingumo rodiklių gilesnio pagrindimo
tik patvirtino LR Žemės ūkio ministerijos nuostatą, kad jie turi būti lankstūs, nuolat stebimi ir
atnaujinami.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

5.4.	ES PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI

KAIMO PLĖTRAI

	EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS
Užsakovas :
LR Žemės ūkio ministerija
Biu džetas : 55 900 L t
2008 m.

Uždaviniai:
• Atlikti Lietuvos žemės ūkio, maisto sektoriaus ir kaimo plėtros raidos 2002–2008 m.
apžvalgą;

BPD vertinimų apžvalga

Apžvalga
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Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti žemės ūkio ir maisto pramonės veiklų raidos tendencijas ir makroekonominę
svarbą, ES paramos maisto sektoriui ir kaimo plėtrai efektyvumą ir poveikį šalies ūkiui.

• Įvertinti pasaulines žemės ūkio, maisto sektoriaus ir kaimo plėtros raidos perspektyvas,
pateikti prognozes;
• Sudaryti žemės ūkio ir maisto sektoriaus raidos ekonometrines prognozes, nustatyti priklausomybę nuo ES paramos. Ekonometrinio modelio pagalba gautus vertinimus ir prognozes
papildyti kokybiniais ekspertų vertinimais.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.
Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, kokybinis tyrimas (pagilinto interviu metodas),
atvejo studijos, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, ekonometrinis sektorinis modeliavimas.

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindiniai vertinimo rezultatai
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• Narystė ES turėjo didelę reikšmę Lietuvos maisto sektoriaus ir kaimo plėtrai. Buvo atverta
ir išplėtota Europos prekių rinka, padidėjo žemės ūkio subjektų pajamų lygis, stabilumas,
investicinis potencialas, konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkose. ES parama žemės
ūkiui sudarė apie 25 proc. visų pajamų ir užtikrino finansinį gyvybingumą;
• Vertinimo metu paaiškėjo, kad maisto sektoriaus plėtros spartėjimui didelį poveikį turėjo
ES parama ir palankūs pokyčiai pasaulio rinkose. Nagrinėjamu 2003–2007 m. laikotarpiu
didėjo miesto, kaimo gyventojų ir žemdirbių pajamos;
• Įvertinta, kad pagrindiniu šio sektoriaus augimo varikliu buvo eksportas. Prognozuojamos
maisto produktų pasiūlos ir paklausos pasaulinės tendencijos leido tikėtis ilgalaikės atitinkamos Lietuvos eksporto ir maisto produktų gamybos plėtros;
• Žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus produkcijos eksporto dalis bendrame šalies
eksporte 2002–2007 m. išaugo beveik dvigubai nuo 9,7 proc. iki 15,9 proc. Žemės ūkio
ir maisto pramonės sektorius buvo vienas iš nedaugelio, turėjęs teigiamą užsienio prekybos
balansą, kai bendras Lietuvos užsienio prakybos balansas pastarąjį dešimtmetį buvo neigiamas;
• Pastebima, kad ES paramos maisto sektoriui efektyvumas buvo kiek mažesnis nei struktūrinių fondų lėšų (multiplikatoriaus koeficientas sudarė apie 1,6), tačiau jis įgalino geriau
išnaudoti teigiamus konjunktūrinius pokyčius pasaulio maisto produktų rinkose, padėjo
diversifikuoti šalies ūkio struktūrą, sumažino miesto ir kaimo gyvenimo kokybės atotrūkį;
• Remiantis vertinime pateiktomis išvadomis galima teigti, kad ES lėmė ženklius maisto
sektoriaus ir kaimo raidos pasikeitimus. ES svarba matoma įvedus reglamentinius reikalavimus, prisijungus prie bendrosios rinkos ir per ES finansinę paramą, kurios didelė dalis
buvo skirta kaimo vietovėms. Lyginant su prieš integracijos į ES procesą laikotarpiu, Lietuvoje pastebima šių sričių dinamika:
• Ženklus kaimo gyventojų pajamų augimas;
• Ūkių stambėjimas ir jų skaičiaus mažėjimas;
• Kooperacijos procesų spartėjimas;
• Migracijos didėjimas, specialistų kaime stygius;
Žemės ūkis

• Nedarbo lygio kaime mažėjimas;
• Teigiami kaimo gyventojų struktūros pokyčiai;
• Maisto sektoriaus tarptautinės prekybos plėtra;
• Šie ES apspręsti pokyčiai lėmė, kad maisto sektorius susijusiu su ES 2002–2008 m. laikotarpiu įgijo galimybių konkuruoti tarptautiniu mastu, o kaimo vietovės tapo patrauklesnės
gyvenimui ir verslui.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Tyrime buvo susietas žemės ūkis ir maisto pramonė, poveikis analizuotas kompleksiškai siekiant
pervertinti žemės ūkio reikšmę šalies ūkiui. Lietuvoje tai pirmoji kompleksinių sąsajų analizė.
Bendras tyrimas siekė patikslinti ES paramos, teikiamos pagal SAPARD, BPD, KPP 2004–
2006 m. ir KPP 2007–2013 m., ES struktūrinės paramos 2007–2013 m. įtaką maisto sektoriui
ir nustatyti bendras jo perspektyvas, todėl ES paramos poveikis yra įvertintas detaliau. Gauti
rezultatai pasitarnavo analizuojant žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus priklausomybę nuo
dabartinės ES paramos, bus naudingas ruošiantis naujiems galimos ES paramos periodams.
LR Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį į rekomendacijas dėl kiekybinio paramos įvertinimo ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui inicijavo tyrimus, susijusius su žemės ūkio ir
maisto sektoriaus perspektyvomis.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

5.5.

KONSULTAVIMO SISTEMOS EFEKTYVUMAS
PANAUDOJANT ES PARAMĄ
Užsakovas :
LR Žemės ūkio ministerija
Biu džetas : 29 300 L t
2006 m.

Tikslas: ištirti ES ir nacionalinėmis lėšomis finansuojamos ūkininkų konsultavimo sistemos Lietuvoje efektyvumą ir, remiantis ūkininkų apklausos rezultatais bei kitų ES šalių patirtimi konsultavimo srityje, pateikti rekomendacijas dėl konsultavimo proceso tobulinimo.

BPD vertinimų apžvalga

Apžvalga

Žemės ūkis

63

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Uždaviniai:
• Ištirti konsultavimo paslaugų poveikį ūkiams, kurie naudojosi paslaugomis, remiamomis pagal
Lietuvos 2004–2006 m. BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo
vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Konsultavimo paslaugos ūkiams“;
• Atlikti vykdomosios ūkininkų konsultavimo veiklos SSGG analizę;
• Apžvelgti ir palyginti ES šalių ir Lietuvos ūkių konsultavimo sistemas;
• Pasiūlyti rekomendacijas dėl konsultavimo proceso tobulinimo.
Apimtis: tyrimas apėmė visus konsultavimo sistema pasinaudojusius ir gavusius, pasinaudojusius
ir negavusius, nesinaudojusius ir gavusius, nesinaudojusius ir negavusius ūkininkus.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Plėtros ir informacijos centras“.
Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas (ES lėšomis konsultuotų ūkininkų apklausa), statistinių
duomenų ir loginė analizės, pirminių ir antrinių šaltinių analizė, apibendrinimo metodas, palyginimo metodas, sintezė.

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindiniai vertinimo rezultatai
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• Populiariausias konsultavimo sektorius buvo apie ES teikiamą paramą. Dažniausiai įvardintos konsultacijų nesuteikimo priežastys buvo nežinojimas apie galimybę gauti šią paslaugą
arba dideli jų įkainiai;
• Konsultacijos apie ES teikiamą paramą buvo aktualios visiems apklaustiesiems, nepriklausomai nuo valdomo žemės ploto, ūkininkavimo stažo, išsimokslinimo, amžiaus. Konsultacijos apie ES teikiamą paramą žemdirbiams patraukliausios buvo Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės ir Telšių apskričių ūkių savininkams. Daugiau nei pusė apklaustųjų, besikonsultavusių apie ES teikiamą paramą žemdirbiams, teikė paraiškas finansinei
paramai gauti, taigi galima daryti išvadą, kad konsultacijos turėjo įtakos žemdirbių aktyvumui teikiant paraiškas ES paramai gauti;
• Konsultantų darbas buvo vertinamas labai gerai, tačiau gautos informacijos nauda apibūdinta vidutiniškai, o žinių pritaikomumas ūkyje vertinamas prasčiau. Daugiausia pateiktos
informacijos savo ūkiuose sugebėjo pritaikyti aukštąjį išsimokslinimą turintys ūkininkai ir
jauniausios amžiaus grupės t. y. iki 30 metų žemės savininkai.
• Paramą gavusių konsultavimo sektorių pasiūla iš dalies atitiko ūkininkų poreikius ir lūkesčius.
Apklaustieji pageidavo gauti platesnį konsultacijų spektrą, minėjo, kad ateityje norėtų konsultacijų apie visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatą, aplinkos, gyvūnų gerovės, agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus, buhalterinės apskaitos tvarkymą ir verslo planų rengimą. Mažiausiai
buvo pageidauta konsultacijų apie miškininkystę ir Bendrijos darbo saugos standartus.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Sociologinis tyrimas padėjo nustatyti populiariausius konsultavimo sektorius, įvertinti, ar paramą gavusių konsultavimo sektorių pasiūla atitiko ūkininkų poreikius, ar konsultacijų metu
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gautos žinios buvo naudingos ir pritaikomos ūkiuose. Atlikus ūkininkų apklausą, išanalizavus ES
šalių ūkininkų konsultavimo patirtį pateikiami pasiūlymai dėl konsultavimo procesų tobulinimo.
Sociologinio tyrimo išvados ir rekomendacijos padėjo suformuoti efektyvesnę žemės ūkio subjektų konsultavimo sistemą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui.
Didžioji dalis rekomendacijų įgyvendintos, nes konsultavimas numatytas didesniam paslaugų
gavėjų skaičiui, plačiau viešinama konsultavimų galimybė, užtikrintas konsultavimo paslaugų
prieinamumas įvairaus ūkininkavimo lygio, mokumo ir išsilavinimo žemdirbiams, akredituotos
konsultavimo įstaigos teikia kompleksiškas konsultavimo paslaugas.
Pažymėtina, kad Žemės ūkio ministerijai atsižvelgus ir parengus kompleksines mokymo programas, kai kurios rekomendacijos buvo įgyvendintos priemonei „Mokymas“. Priimtas siūlymas
dėl tampresnio bendradarbiavimo tarp konsultacijas teikiančių įstaigų, tarp šių įstaigų ir ministerijos bei konsultavimo įstaigas administruojančių institucijų, nes dabartiniu metu matomas
minėtų ryšių suaktyvėjimas ir glaudus bendradarbiavimas.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

5.6.

„LEADER + POBŪDŽIO PRIEMONĖS“
ĮGYVENDINIMO MONITORINGAS
Užsakovas :
LR Žemės ūkio ministerija
Biu džetas : 40 100 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Uždaviniai:
• Atlikti BPD nurodytos priemonės „LEADER + pobūdžio priemonė“ pasiekimo, rezultatų
ir poveikio rodiklių įgyvendinimo analizę;
• Pagal apskritis ir savivaldybes ištirti veiklos, rezultatų ir poveikio rodiklių pasiekimų lygį;
• Išanalizuoti ir pateikti išvadas dėl pasirinkto bandomojo priemonės „LEADER + pobūdžio
priemonė“ įgyvendinimo modelio, pateikti rekomendacijas dėl efektyvesnio LEADER +
metodo priemonių įgyvendinimo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu;

BPD vertinimų apžvalga

Tikslas: parengti rekomendacijas dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir administravimo
gebėjimų ugdymo tobulinimo pagal BPD 4.6 priemonę „LEADER + pobūdžio priemonė“.
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• Atlikti 10 vietos veiklos grupių, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, analizę;
• Ištirti strategijų įgyvendinimo (įskaitant vietos projektus) problemas ir jų sprendimo būdus,
pateikti rekomendacijas dėl jų administravimo tvarkos ir įgyvendinimo tobulinimo;
• Ištirti visų vietos veiklos grupių, besikreipiančių paramos pagal BPD priemonę „LEADER
+ pobūdžio priemonė“ bendradarbiavimo iniciatyvų mastą ir pobūdį.
Apimtis: BPD 4.6 LEADER + priemonės vertinimas pagal poveikio rodiklius, analizuotos visos
apskritys ir savivaldybės bei 10 vietinės veiklos grupių (toliau – VVG).
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: Lietuvos žemės ūkio universitetas.
Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, statistinių duomenų analizė,
kiekybinis tyrimas (VVG narių apklausa), palyginamoji analizė, užsienio šalių patirties analizė
(Vakarų Europos šalys), ekspertinis vertinimas.

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindiniai vertinimo rezultatai
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• Įgyvendinančios institucijos specialistų nuomone, mokymus turėjo vykdyti agentūros darbuotojai, geriausiai išmanantys praktinį projektų administravimą ir su juo susijusias subtilybes. Tokie mokymai būtų praktinio pobūdžio ir efektyvesni už teorinius mokymus;
• Lietuvos VVG įgyvendino kaimo plėtros socialinę inovaciją – „LEADER + pobūdžio priemonė“. 2004–2006 m. 15 proc. vietos veiklos grupių realizavo po 3 projektus, 62 proc.
įvykdė po 2 ir tik 23 proc. įgyvendino po vieną projektą;
• Nė vienoje pagal „LEADER + pobūdžio priemonė“ finansuojamų projektų įgyvendinimo
ataskaitoje nebuvo išskirta jaunimo tikslinė grupė. Nė viena VVG nėra įdarbinusi jauno
žmogaus;
• Pastebėta, kad VVG, administruodamos strategijos įgyvendinimą, suformavo administracinį aparatą. Visose VVG buvo įsteigtos finansininko ir administratoriaus pareigos. Kai
kuriose VVG ne visu etatu buvo įdarbinti projektų vadovai, koordinatoriai ir kiti darbuotojai. VVG gana dažnai keitė bandomųjų integruotų strategijų pasiekimo, rezultatų ir
poveikio rodiklius;
• Buvo išskirtos tokios prioritetines veiklos sritys: kaimo bendruomenių centrų techninės
bazės stiprinimas; verslumo ugdymas; alternatyvios veiklos kaime skatinimas; mokymo
kursai (kompiuterinio raštingumo) ir seminarai; įvairūs leidiniai; kultūrinio paveldo išsaugojimas ir propagavimas; aplinkos tvarkymas; kulinarinio ir etnokultūrinio paveldo išsaugojimo projektai; ekologinių produktų ir kaimo amatų rinkodara ir kt.;
• Pagrindinis „LEADER + pobūdžio priemonės“ trūkumas – pinigai projektams įgyvendinti
skiriami tik atlikus visus darbus, sudėtinga dokumentacija; viešųjų pirkimų reikalavimai
neadekvatūs skiriamai paramai. Strategijos įgyvendinimą apsunkino ilgos vietos projektų
vertinimo procedūros;
• Kitų šalių nuomone, pagrindinė „LEADER + pobūdžio priemonės“ problema – visa apimanti ir didėjanti biurokratija. Perdėta dokumentacija, gaišatis priimant sprendimus ir
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suteikiant išmokas, kontraversiška ES ir nacionalinių taisyklių interpretacija – aiškūs biurokratizmo pavyzdžiai. VVG komandos galimybės neauga proporcingai jų pareigoms ir
lūkesčiams. Šis disbalansas neleidžia visiškai išnaudoti LEADER metodo galimybių. Siekdama gerinti veiklą, VVG nepakankamai ją vertina.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

„LEADER + pobūdžio priemonės“ įgyvendinimo monitoringo vertinimas buvo panaudotas
VVG mokymų projektų administravimo įgyvendinimui ir plėtotei.
Pateiktos rekomendacijos iš dalies pritaikytos praktiškai: VVG pačios perka konsultavimo
paslaugas iš akredituotų konsultavimo įstaigų, sudarytos palankesnės sąlygos kaimo bendruomenėms gauti paskolas.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

5.7.	LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS

SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ
	NACIONALINIO STRATEGINIO PLANO EX-ANTE VERTINIMAS
Užsakovas :
LR Žemės ūkio ministerija
Biu džetas : 83 200 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Uždaviniai: Apibrėžti Nacionalinio strateginio plano tinkamumą; užtikrinti Nacionalinio strateginio plano atitikimą 2006 m. liepos 27 d. Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006
Europos žuvininkystės fondo reikalavimui.
Išankstinis Nacionalinio strateginio plano vertinimas turi identifikuoti ir įvertinti žuvininkystės
būklės ir strategijos svarbą nustatytiems poreikiams, strategijos ir jos dalių logiškumą, suderinamumą su regionine ir ES politika, laukiamus rezultatus ir įtaką, pasiūlytą įgyvendinimo sistemą.

BPD vertinimų apžvalga

Tikslas: apibrėžti Nacionalinio strateginio plano tinkamumą ir užtikrinti, kad jis atitiktų 2006 m.
liepos 27 d. Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo
reikalavimus.
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Apimtis: Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. išankstinis vertinimas, pagal strateginio
plano tinkamumą bei jo atitikimą Europos žuvininkystės fondo reikalavimams.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“.
Naudoti metodai: vertinimas atliktas naudojantis Europos Komisijos Žuvininkystės ir jūreivystės
reikalų generalinio direktorato pateiktais metodiniais nurodymais. Taip pat buvo taikomas kokybinis indeksų metodas ir praktika, dviejų pakopų ekspertų vertinimo metodika.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Kadangi žuvininkystės sektorius valstybės socialinėje-ekonominėje plėtroje sudaro santykinai
nežymią dalį, jo reikšmingumas ženklesnį lokalinį pobūdį turėjo ir turės vandens telkinių
gausiose vietovėse. Šventosios ir kitose Baltijos jūros pakrantėse, taip pat Kuršių marių ir
Nemuno priekrantėse įrengti uostai sukurs galimybes juose plėtoti rekreacinius verslus,
susietus su laisvalaikio pramogomis, tokiomis kaip komercinė žūklė. Strateginių prioritetų
įgyvendinimas turės teigiamą poveikį užimtumui ir verslams kaimo vietovėse plėtojant
akvakultūrą, kaimo turizmą, vystant ekologinius ūkius, kitas draugiškas aplinkai ir gamtai
veiklas;
• Pagrindiniai Nacionalinėje strategijoje išvardinti trūkumai: paklausių žuvų rūšių kvotų
stygius, nepakankamas Baltijos jūros žvejybos laivyno efektyvumas ir pertekliniai žvejybos
pajėgumai Baltijos jūros priekrantėse;
• Ištirta, kad Nacionaliniame strateginiame plane pakankamai nuosekliai išsaugotas balansas
tarp žuvininkystės sektoriaus plėtros ir žuvų išteklių išsaugojimo. Pagrindinė sektoriaus
plėtra siejama ne su laivų ir darbuotojų skaičiaus didinimu, o išskirtinai su sektoriaus konkurencingumo augimu, siekiant balanso tarp žvejybos pajėgumų ir išteklių, orientuojantis
į žmogiškojo potencialo plėtrą. Tokiu būdu formuojamos palankios sąlygos racionaliam
išteklių naudojimui, numatant diegti selektyvesnę žvejybos įrangą, modernizuoti perdirbimo
technologijas mažinant susidarančių atliekų kiekį ir pan.

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Atlikus „Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. nacionalinio strateginio plano ex-ante
vertinimą“ išvados ir rekomendacijos panaudotos Nacionalinio strateginio plano rengimo ir derinimo su instituciniais partneriais rengimo procese.
Vertinant Atlanto vandenyno žuvininkystės padėtį daugiau dėmesio reikėtų skirti atskiroms žuvų
rūšims, žvejybos ir prekybos specifikai. Aptariant vidaus vandenų žuvininkystės plėtros tendencijas
vertėtų atsižvelgti ne tik į žvejybos pajėgumų mažinimą, bet ir į verslo diversifikavimo galimybes.
Dauguma rekomendacijų pritaikytos praktiškai: remiama uždarų sistemų žuvininkystė, rekreacinių paslaugų teikimas, plečiami taikomieji tyrimai, susiję su vertingų žuvų rūšių tausojimo,
gausinimo priemonėmis, reprodukcijos sąlygų gerinimu.
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Žemės ūkis

Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

5.8.

PRODUKTAI, TURINTYS AUKŠTĄ PRIDĖTINĘ VERTĘ,
JŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR ŠIŲ PRODUKTŲ
PRIDĖTINĖS VERTĖS NUSTATYMO METODIKA
Užsakovas :
LR Žemės ūkio ministerija
Biu džetas : 48 700 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: atsižvelgiant į Lietuvos 2004–2006 m. BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto
priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas“ įgyvendinimo patirtį
surasti būdus, kaip būtų galima remti šalies maisto pramonę pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“,
siekiant plėtoti Lietuvoje sukuriamą pridėtinę vertę.

Apimtis: tyrimas atliktas analizuojant ir klasifikuojant Lietuvoje gaminamus žemės ūkio ir maisto produktus pagal jų ekonominę ir vartojamąją pridėtinę vertę įvairiais pjūviais, siekiant surasti
geriausius kriterijus, padėsiančius atrinkti investicinius projektus, kuriais norima plėtoti aukščiausią pridėtinę vertę teikiančių maisto produktų gamybą.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.
Naudoti metodai: tyrimo metu taikyti sisteminės analizės ir ekspertinio vertinimo metodai.
Žemės ūkis

BPD vertinimų apžvalga

Uždaviniai:
• Išanalizuoti 2005–2007 m. Lietuvos maisto pramonėje ir atskiruose jos sektoriuose – pieno, mėsos perdirbimo, pašarų ir grūdų perdirbimo, vaisių, daržovių, riebalų ir aliejaus –
sukurtą pridėtinę vertę ir sugrupuoti gaminamus produktus pagal jų perdirbimo lygį;
• Išanalizuoti užsienio šalių patirtį remiant pridėtinės vertės didinimo projektus;
• Pasiūlyti aukštos pridėtinės vertės maisto produktų įvertinimo metodiką, taikytiną Lietuvos
investiciniams projektams ES paramai gauti;
• Pagrįsti remiamų aukštos pridėtinės vertės maisto produktų atrinkimo kriterijus.
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Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Vertinant KPP priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“
projektus, pirmenybė turėtų būti teikiama tiems, dėl kurių pareiškėjo įmonėje bus gaminama
aukštos pridėtinės vertės produkcija.
• Pieno gaminiai: valgomieji ledai; sūriai; jogurtas; sutirštintas pienas;
• Mėsos produktai: vytintos dešros; vytinti kiaulienos ir jautienos gaminiai; šaltai rūkyti
kiaulienos ir jautienos gaminiai; karštai rūkyti kiaulienos ir jautienos gaminiai;
• Grūdų produktų gaminiai: javų gemalai; avižų dribsniai; grikių kruopos; kukurūzų sirupas;
manų kruopos; kviečių krakmolas; miežių salyklas;
• Vaisių ir daržovių gaminiai: džiovintų bulvių miltai; dribsniai; konservuotos daržovės ir
vaisiai; uogienės; džemai; marmeladai; sultys; džiovinti obuoliai; bulvių traškučiai.
Vertinant Kaimo plėtros programos (toliau – KPP) priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ projektus, pirmenybė turėtų būti teikiama tiems, dėl kurių
pareiškėjo įmonėje sukuriama vienam darbuotojui gaunama pridėtinė vertė būtų didesnė nei vidutiniškai sektoriuje Lietuvos mastu. Vienam darbuotojui tenkančios pridėtinės vertės normatyviniai dydžiai, kuriuos viršijus projektui būtų suteikiama pirmenybė gauti paramą, nustatomi
pagal šiuos sektorius:
• Mėsos ir mėsos produktų gamyba, perdirbimas ir konservavimas;
• Vaisių, uogų, daržovių paruošimas, perdirbimas ir konservavimas;
• Gyvulinių ir augalinių riebalų bei aliejų gamyba;
• Pieno produktų gamyba;
• Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba;
• Kitų maisto produktų gamyba.

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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Tyrimas leido identifikuoti žemės ūkio ir maisto pramonės sritis, kuriančias didžiausią pridėtinę vertę, kurias tikslingiausia plėtoti ateityje. Analizuojami atskiri tam tikrų žemės ūkio produktų sektoriai, atskleidžiami jų trūkumai ir galimybės. Šis tyrimas svarbus nustatant žemės ūkio
ir maisto pramonės sektoriaus plėtrą ateityje.
Pateiktos rekomendacijos iš dalies įgyvendintos praktiškai, nes vertinant KPP priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ projektus pirmenybė, kaip rekomenduota, teikta projektams, numatantiems gaminti siūlomos aukštos pridėtinės vertės gaminius
pagal tyrime pateiktas grupes.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

Žemės ūkis

5.9.	ŽEMDIRBIŲ

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO
PANAUDOJANT ES PARAMĄ REIKŠMĖ VERSLUMUI
Užsakovas :
LR Žemės ūkio ministerija
Biu džetas : 16 600 L t
2006 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: išnagrinėti, kokią įtaką mokymo kursai, organizuojami pagal Lietuvos 2004–2006 m.
BPD Kaimo plėtros prioriteto priemonę „Mokymas“, turi žemdirbių verslumui ir nustatyti tokio
mokymo efektyvumo gerinimo sąlygas.
Uždaviniai:
• Ištirti, kaip žemdirbių tęstinis profesinis mokymas atitinka ūkininkų poreikius ir skatina jų
verslumą;
• Išanalizuoti mokymo proceso organizavimo stipriąsias ir silpnąsias puses, galimybes jį
gerinti;
• Parengti rekomendacijas dėl mokymo proceso tobulinimo.
Apimtis: analizuota žemdirbių tęstinio profesinio mokymo BPD 4.7 priemonės „Mokymas“ reikšmė verslui atliekant interviu su ekspertais rengusiais ir teikusiais šiuos projektus.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Žinių plėtros projektai“.
Naudoti metodai: žemdirbių neformalaus tęstinio mokymo programų analizė, kokybinis tyrimas
(pagilintas interviu su ekspertais, rengusiais ir teikusiais šiuos projektus), užsienio šalių patirties
lyginamoji analizė (Čekija, Slovakija ir Latvija).

• Išsiaiškinta, kada ūkininkai mokymų programas, jų organizavimo procesą ir eigą, mokymų
metu gautą informaciją ir žinias vertino teigiamai. Juos tenkino mokymo programų pasiūla ir pasirinkimas, mokymų metu pateikiamos informacijos kiekis ir kokybė. Mokymų
turinys aktualumo ir naudingumo apsektu, taip pat įgytų teorinių ir praktinių žinių požiūriu buvo įvertintas gana aukštai. Tačiau pastebėta, kad ūkininkai palankiau traktavo
seminarų metu gautas teorines žinias. Taip pat aukštu balu buvo vertinamas dėstytojų
darbo efektyvumas ir pačių dalyvių pastangų lygis;
Žemės ūkis

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindiniai vertinimo rezultatai
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• Tik nedidelė dalis apklaustų ūkininkų teigė, kad mokymai skatino plėsti savo ūkį, taip pat
mažiau nei pusė dalyvių manė, kad mokymai galėtų padėti stiprinti jų verslą. Šiuo atžvilgiu
optimistiškiau nusiteikę buvo pradedantys ir žemesnį išsilavinimą turintys apklaustieji. Tyrimo metu gauti duomenys parodė, kad mokymai pagal BPD priemonę „Mokymas“ ne
itin skatino ūkininkų verslumą.
Efektyvų lėšų įsisavinimą ir ūkininkų poreikių patenkinimą komplikuoja šios kliūtys:
• Nepakankamai efektyviai organizuotas mokymo poreikių tyrimas, vadovaujamasi prieš kelerius metus atliktais reikmių tyrimais. Ūkininkų interesai tiriami netinkamu metodu –
apklausiant savivaldybių ir konsultavimo tarnybų specialistus, o ne pačius ūkininkus. Netiesioginis tyrimas negarantuoja tikslaus ir kokybiško ūkininkų poreikių išsiaiškinimo. Analizuojant mokymo reikmes, neišnaudojamos NMA vykdomos veiklų stebėsenos teikiamos
galimybės;
• Pagal šiuo metu egzistuojančią tvarką galimi pareiškėjai / projektų vykdytojai ir paslaugų
teikėjai yra tie patys juridiniai asmenys. Taigi paslaugų teikėjai yra priversti perimti jiems
nebūdingas projekto administravimo funkcijas, kuo, kaip rodo tyrimas, jie nėra suinteresuoti. Taip pat skundžiamasi, kad projektams vykdyti trūksta lėšų, o gaunami 40 proc.
dydžio avansiniai mokėjimai nepadengia apyvartinių lėšų poreikio. Tai neabejotinai mažina
potencialių pareiškėjų motyvaciją teikti paraiškas. Iš dalies tuo galima paaiškinti tendenciją,
kad gautų paraiškų santykinis vykdomų projektų skaičius 2005 m. kvietime, lyginant su
2004 m., mažėjo.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

BPD vertinimų apžvalga

Ištyrus mokymų įtaką ūkininkų verslumui ir įvertinus, kaip žemdirbių tęstinis mokymas atitiko jų poreikius, išanalizavus mokymo proceso organizavimo stipriąsias ir silpnąsias puses bei
galimybes jį tobulinti, išryškėjo kelios esminės vertinimo tendencijos ir požiūrių kryptys, kuriomis
remiantis buvo suformuluoti pasiūlymai tokių projektų tobulinimui.
Daugelis rekomendacijų įgyvendintos praktiškai: mokymus LR Žemės ūkio ministerijos pavedimu vykdo mokymo centras; Žemės ūkio ministerija, kaip buvo siūloma, sudarė ir paskelbė
prioritetinių žemdirbių mokymo temų, atitinkančių BPD Kaimo plėtros prioriteto tikslus ir uždavinius, sąrašą. Didelis dėmesys skiriamas tiksliau ir efektyviau tenkinti ūkininkų poreikius – tam
buvo užsakytas tyrimas, pagal ūkininkų poreikius parengtos ir atsižvelgiant į rekomendacijas atnaujintos mokymo programos.
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Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

Žemės ūkis

5.10.

BANDOMŲJŲ INTEGRUOTŲ STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ
PAGAL BPD 4.6 LEADER + POBŪDŽIO PRIEMONĘ,
	VERTINIMAS
Užsakovas :
Nacionalinė mokėjimo agentū ra
Biu džetas : 300 000 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: išnagrinėti bendras strategijų parengimo ir įgyvendinimo tendencijas.
Uždaviniai: atsižvelgti į senųjų ES šalių narių Leader II priemonės vertinimus, nustatyti vietinės veiklos grupių (toliau – VVG) teritorijos kaimo plėtros problemų ir gyventojų poreikių
patvirtinimo procesą, išanalizuoti, kas lemia pagrindines temas, vizijas, prioritetus ir tikslus, atlikti apibrėžtų strateginių dalių SSGG analizę.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“.
Naudoti metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, VVG bandomųjų integruotų strategijų
analizė, SSGG analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Atliktas bandomųjų integruotų strategijų vertinimas; jas rengiant ir administruojant nustatyta,
kad trūksta išsamios vietovių SSGG analizės, nepakankamai detalūs prioritetų ir tikslų aprašymai,
netinkamai išnaudojamas strategijų komunikacinis potencialas, nemažai veiklos krypčių arba prioritetų nesulaukė vietos projektų teikėjų dėmesio.

Pateiktos rekomendacijos dėl VVG teritorijos analizės atlikimo ir viešo rezultatų skelbimo,
išlaidų planavimo remiantis įgyta patirtimi, bendradarbiavimo planavimo su kitomis VVG, efektyvesnės informacijos sklaidos apie rengiamą vietos veiklos grupių strategiją viešinimą, strategijos
formuluočių siūlymo.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.
Žemės ūkis

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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5.11.

BPD 4 PRIORITETO PRIEMONIŲ, TIKSLŲ
	IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS
Užsakovas :
L R Žemės ū kio minis terija
Biu džetas : 72 200 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: apibūdinti Lietuvos ekonominę situaciją ir pasikeitimus, susijusius su BPD 4 prioriteto
priemonių „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas“, „Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtros skatinimas“,
„Miškų ūkis“, „Leader +“, „Mokymas“ įgyvendinimu. Nustatyti, kokią įtaką priemonių įvykdymui turėjo bendri šalies socialiniai-ekonominiai pokyčiai.
Uždaviniai:
• Išnagrinėti šalies makroekonominius rodiklius (BVP, infliacija, investicijos, užsienio prekyba, darbo jėgos rinka ir darbo užmokestis) ir jų poveikį BPD tikslų ir uždavinių įgyvendinimui;
• Pateikti bendrą žemės ūkio sektoriaus pagrindinių socialinių-ekonominių rodiklių dinamiką ir palyginimą su ES šalimis;
• Pateikti visų minėtų priemonių tikslų ir uždavinių įvykdymo apžvalgos rezultatus.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas“.

BPD vertinimų apžvalga

Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, apibendrinamoji analizė, struktūrinė palyginamoji analizė, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė.
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Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Ištirta, kad daugelis planuotų rodiklių kito teigiama linkme, todėl pagrindinis BPD tikslas „Sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo plėtotės prielaidas, paspartinti perėjimą prie žinių ekonomikos, kuriai būdingas didėjantis BVP ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti žinių ekonomikos plėtrą, kuri lemia aukštesnį gyvenimo
lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerovę“ analizuojamu 2004–2007 m. laikotarpiu buvo
pasiektas;
Žemės ūkis

• Geresnį gyvenimo lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerovę, kaip nurodyta BPD pagrindiniame tiksle, atspindėjo 2004–2007 m. vienam gyventojui tenkantis Lietuvos BVP rodiklis,
kuris, skaičiuojant perkamosios galios standartu, padidėjo 10 proc., atitinkamai nuo 50 iki
60 proc.;
• Gerėjant makroekonominei situacijai, visuomenės gyvenimo kokybei ir didėjant ūkio plėtrai
žemės ūkis išliko svarbiu ekonomikos sektoriumi. Buvo kuriamos naujos darbo vietos,
mažėjo nedarbo lygis kaime. Suaktyvėję kaimo gyventojai, siekdami padidinti ūkių efektyvumą, aktyviai naudojosi BPD 4 prioriteto modernizavimo priemonėmis ir tęsė ūkių in
frastruktūros plėtrą, racionaliau ir efektyviau panaudojo turimus resursus. Mažėjant žemės
ūkio veiklą vykdančių gyventojų skaičiui, išaugo jų sukuriama grynoji pridėtinė vertė, todėl
2005 m. padidėjo bendros kaimo gyventojų pajamos. Palyginus su 2003 m., pajamos išaugo beveik 24 proc.;
• Lietuvos kaimo situacijos apžvalga parodė, kad 2007 m. toliau vyko BPD 4 prioriteto
uždaviniuose numatyti procesai. 2007 m. neturinčių darbo kaime žmonių skaičius buvo
2,5 karto mažesnis nei 2004 m. 2006 m. bedarbių buvo 27,4 tūkst., 2005 m. – 35,5 tūkst.,
o 2004 m. – 46,3 tūkst. Taigi kaimo jaunimo nedarbo lygiui mažinti naudotos priemonės
buvo sėkmingos.
• BPD 4 prioriteto priemonių įgyvendinimas buvo visiškai suderintas su ES horizontaliojo
lygio sritimis ir kitomis ES struktūrinės paramos programomis.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Atlikus tyrimą buvo apibendrinta situacija, išanalizuota rodiklių dinamika, leidžianti tinkamai vertinti BPD priemonių poveikį. Tyrimo metu išnagrinėti atitinkamų priemonių rodikliai
ir jų pasiekimo lygis. Ši analizė pasitarnavo tobulinant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
priemones.
Vertinime konkretizuotos problemos ir pagal atskiras priemones pateiktos rekomendacijos, kurios
vėliau buvo įgyvendintos taikant analogiškas priemones Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
programoje. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į siūlymą „Siekiant tolygiau įsisavinti lėšas ir pagerinti projektų administravimą, būtų tikslinga nustatyti paramos sumas pagal metus“, kuris
buvo visiškai įgyvendintas.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą
BPD vertinimų apžvalga

Problemų nenustatyta.

Žemės ūkis
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5.12.

PASIRINKTŲ PARAMOS PRIEMONIŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO
	ATITIKIMAS VISUOMENĖS LŪKESČIus
Užsakovas :
L R Žemės ū kio minis terija
Biu džetas : 84 900 L t
2006 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: išanalizuoti BPD 2004–2006 m. kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonių
4.1–4.7 imtinai įgyvendinimo patirtį.
Uždaviniai:
• Ištirti visuomenės grupių požiūrį į BPD priemones 4.1–4.7 imtinai;
• Įvertinti, ar pasirinktos BPD 4.1–4.7 priemonės atitiko konkrečių visuomenės grupių lūkesčius;
• Nustatyti, kokią įtaką įgyvendintos investicijos turėjo ūkių plėtrai;
• Įvertinti, kaip įgyvendintos investicijos pagerino kaimo gyvenimo kokybę ir žemdirbio
įvaizdį visuomenėje;
• Nustatyti, kokią reikšmę BPD 4.1–4.7 priemonių vykdymui turėjo KPP 2004–2006 m.
plano priemonių įgyvendinimas;
• Išsiaiškinti visuomenės lūkesčius dėl paramos kaimo plėtrai 2007–2013 m. programavimo
periodu;
• Nustatyti, kokios potencialių pareiškėjų informavimo priemonės ir Žemės ūkio ministerijos
įgyvendintos ES paramos kaimo plėtrai viešinimo priemonės efektyviausios, teikiančios
daugiausia naudos.
Trumpa informacija apie vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: VšĮ „Vilniaus verslo konsultacinis centras“.
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Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas (ūkininkų apklausa paštu ir tiesioginis interviu), aprašomoji statistika, kiti statistiniai metodai.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Išsiaiškinta, kad respondentai kritiškai vertino administracinę paraiškų teikimo ir vertinimo
tvarką. Apklaustieji pageidavo mažinti dokumentacijos kiekį, trumpinti vertinimo laikotarpius ir vertinimo etapą;
Žemės ūkis

• Apibendrinus atsakymus į atvirus klausimus apie neigiamą projekto įvertinimą (tarp paraiškas teikusių, bet paramos negavusių respondentų) išryškėjo paraiškų teikimo ir vertinimo
kliūčių tendencijos;
• Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad nesvarbu, kuriai respondentų grupei tyrimo dalyvis
priklausė, visi vieningai teigė, kad pačiomis svarbiausiomis ir aktualiausiomis BPD priemonėmis buvo pripažintos 4.1 „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ir 4.2 „Jaunųjų ūkininkų
įsikūrimas“;
• Visi respondentai buvo patenkinti teigiamais pokyčiais. Remiantis tyrimo duomenimis
respondentai kryptingai akcentavo pozityvią ES paramos kaimui įtaką. Daugiausia atsakiusiųjų teigė palankiai vertinantys naujų iniciatyvų, paslaugų įvairovės, gerėjančios kaimo
gyvenimo kokybės, užimtumo atsiradimą. Visi apklausos dalyviai pažymėjo, kad kaimas ir
žemės ūkis sulaukia vis didesnio visuomenės ir valstybės dėmesio, tampa patrauklesnis
bendruomenei, naujoms darbo rinkos ir kaimo turizmo investicijoms.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Siekiant pasirengti efektyviai, skaidriai ir kryptingai paskirstyti ES paramos finansavimo prioritetus, būtinas nuolatinis ES struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo programavimo dokumento
įgyvendinimo monitoringas. Šiame kontekste studija „Pasirinktų paramos priemonių ir jų įgyvendinimo atitikimas visuomenės lūkesčius“ yra svarbi ir aktuali, ji prisidėjo prie tokio pobūdžio
monitoringo. Tyrimas suteikė nemažai informacijos, kaip ir kuria kryptimi galėtų būti tobulinamas ir plėtojamas ES paramos programos administravimo efektyvumas.
Vertinimo išvadose įvardintos problemos buvo išspręstos gerinant BPD 2004–2006 m. kaimo
plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonių administravimą. Žemdirbių pastabos buvo svarbios
rengiant ir įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą.
Išanalizuoti visuomenės lūkesčiai buvo naudingi rengiant taisykles dėl paramos kaimo plėtrai
2007–2013 m. programavimo periodu įgyvendinimo. Iš šio tyrimo LR Žemės ūkio ministerija
gavo pagrįstos informacijos, kokios potencialių pareiškėjų informavimo ir Žemės ūkio ministerijos įgyvendintos ES paramos kaimo plėtrai viešinimo priemonės buvo naudingiausios.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Problemų nenustatyta.

Žemės ūkis
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5.13.

2004–2006 METAIS VYKDYTŲ MOKYMO KURSŲ
	INTENSYVUMAS IR ATITIKIMAS MOKYMO POREIKius
Užsakovas :
L R Žemės ū kio minis terija
Biu džetas : 54 900 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: išanalizuoti 2004–2006 m. vykdytų mokymo kursų intensyvumą ir jų atitikimą tikslinių
grupių mokymo poreikius, parengti vykdytų mokymo kursų žemėlapius.
Uždaviniai:
• Nustatyti, kiek ir kokių mokymo kursų organizuota žemdirbiams, kiek jų ir kaimo gyventojų buvo apmokyta pagal BPD priemonę „Mokymas“ 2004–2006 m.;
• Atlikti išsamią duomenų analizę pagal mokymo kursų tematiką ir mokymo dalyvių skaičių;
• Sudaryti 2004–2006 m. vykdytų mokymo kursų žemėlapius pagal mokymo programas ir
teritorijas, atlikti savivaldybių duomenų analizę;
• Nustatyti atskirų mokymo programų intensyvumą pagal regionus, patikrinti tikslinių grupių
ir mokymo poreikių atitikimą;
• Įvertinti, kokie mokymo metodai sutampa su žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų poreikiais,
ir pateikti siūlymus tikslinių grupių mokymosi motyvacijai stiprinti;
• Nustatyti žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymosi poreikius ir lūkesčius 2007–2013 m.;
• Pateikti siūlymus dėl naujų mokymo programų turinio ir efektyvesnio mokymo kursų
organizavimo.
Apimtis: vertinimo metu išanalizuotas 2004–2006 m. BPD 4.7 priemonės „Mokymas“ atitikimas
vartotojų poreikius remiantis mokymų organizatorių ir dalyvių nuomonėmis.
Trumpa informacija apie vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: Lietuvos žemės ūkio universitetas.
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Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas (tikslinių mokymo grupių narių anketinė apklausa), kokybinis tyrimas (struktūruoto interviu metodas), statistinių duomenų analizė, loginė analizė ir sintezė, indukcija ir dedukcija, lyginamoji analizė, grafinis vaizdavimas žemėlapiuose ir kiti.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Atlikus apklausą paaiškėjo, kad organizuoti mokymo kursai žemdirbiams ir kitiems kaimo
gyventojams atitiko klausytojų poreikius. Mokymų dalyviai išklausė kursus, kurių tematika
Žemės ūkis

•

•

•

•

didžia dalimi buvo susijusi su jų ūkinės veiklos tipais. Poreikių skalėje dominavo su to
laikotarpio mokymosi tematika artimiau susiję, bet silpniau išreikšti tikslai;
Įvertinta, kad 2004–2006 m. mokymo dalyviams priimtiniausias buvo praktinio informacijos įsisavinimo metodas: mokymasis grupėmis, „lauko dienos“, trumpi seminarai ir intensyvūs kursai. Taip pat žemdirbiai pageidavo, kad tokio tipo mokymų būtų ateityje. Dalyvių
nuomone, ne tokie naudingi ir efektyvūs buvo nuotoliniai ir ilgalaikiai kursai (studijos).
Didžioji dauguma tęstinio mokymo dalyvių pageidavo vienos dienos mokymų, o jiems
tinkamiausią vietą ūkininkai įvardino specializuotus mokymo centrus ir arčiausiai esančias
mokyklas;
Įvairiai buvo vertinamas 2004–2006 m. mokymo laikotarpiu gautų žinių ir įgūdžių praktinis pritaikomumas. Šiek tiek mažiau nei pusė mokymo dalyvių teigiamai vertino mokymų
praktinę naudą, pasireiškusią efektyvesniu organizaciniu darbu ir pagerėjusiais ūkio veiklos
rodikliais. Daugiau nei pusė klausytojų teigė, kad mokymai neturėjo praktinės naudos.
Žemdirbiai ir kiti kaimo gyventojai liko patenkinti mokymo paslaugų organizavimu, tačiau
nurodė kai kuriuos institucinius ir socialinius barjerus, trukdančius sklandų mokymosi
procesą;
Didžiausias bendras mokymų kursų skaičius 2004–2006 m. buvo Šilalės (20 mokymų),
Utenos (16) savivaldybėse, mažiausiai vyko Marijampolės ir Jonavos savivaldybėse – po
2 mokymų kursus;
2004–2006 m. faktiškai apmokytų ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų skaičius (12 098)
daugiau kaip dvigubai viršijo planuotą rodiklį (6000 žmonių) pagal BPD 4.7 priemonės
„Mokymas“ aprašą, tačiau analizuojant santykinius dydžius pagal savivaldybes, matomi
dideli regioniniai skirtumai. Didžiausia procentinė ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų
dalis nuo registruotų ūkininkų skaičiaus buvo apmokyta Akmenės (44,68 proc.) ir Trakų
(38,88 proc.) savivaldybėse.

Vertinimo metu buvo nustatyti žemdirbiams ir kaimo gyventojams priimtiniausi ir efektyviausi mokymosi metodai, išryškinta aktuali tematika. Kadangi žemdirbiams ir kaimo gyventojams
mokymas liko aktualus ir po 2004–2006 m. BPD įgyvendinimo, vertinimas suteikė daug įžvalgų
gerinant žemės ūkį ir mokymąsi, darant jį patrauklesnį vartotojams.
Tyrimo rekomendacijos patvirtino programą įgyvendinančios institucijos nuostatas dėl kaimo
bendruomenės „atjaunėjimo“, programų kompleksiškumo, praktiškumo ir kt. Siekiant populiarinti žemės ūkio profesijas tarp jaunų žmonių buvo organizuojamos žemės ūkio klasės, ūkininkų
rateliai, kuriuose ugdomi su žemės ūkiu susieti jaunimo pomėgiai. Vertinimo rekomendacijos
panaudotos tobulinant žemdirbių mokymo programas, skirtas ūkio valdymui diegiant „Crosscomplance“ reikalavimus. Pabrėžiama, kad dalis siūlymų pagal paskirtį buvo peradresuota kitoms
programoms, kiti liko tik ateities siekiamybė.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.
Žemės ūkis

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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5.14.

BPD 4.8, 4.9 IR 4.10 PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
	IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO POVEIKIO
	LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI VERTINIMAS
Užsakovas :
L R Finansų minis terija
Biu džetas : 100 000 L t
2010 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai ir apimtis

Tikslas: nustatyti paramos pagal BPD 4 prioriteto „Kaimo plėtra ir žuvininkystė“ 4.8, 4.9 ir 4.10
priemonės poveikį ir rezultatyvumą žuvininkystės sektoriui, ES ir visuomenei pateikti informacijos apie viešųjų lėšų panaudojimą, gauti išvadas ir rekomendacijas dėl ES paramos panaudojimo
tobulinimo.
Uždaviniai:
• Išanalizuoti priemonių įgyvendinimo socialinę-ekonominę aplinką, jos pokyčius, nacionalinės, regioninės ar sektorių politikos sričių pasikeitimus ir jų įtaką priemonių įgyvendinimui,
kokią reikšmę priemonės įgyvendinimas turėjo socialinei-ekonominei aplinkai;
• Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tinkamumą BPD nustatytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti, finansinį rezultatyvumą, poveikį, tvarumą, tarpusavio suderinamumą, sąveiką su kitais ES finansiniais instrumentais, ES horizontaliąja politika ir prioritetais bei
valstybės pagalbos priemonėmis;
• Pateikti gerosios ir blogosios patirties pavyzdžių įgyvendinant BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemones; pateikti išvadas dėl BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo, rekomendacijas
dėl ES paramos panaudojimo tobulinimo.

BPD vertinimų apžvalga

Apimtis: atsižvelgiant į vertinimo uždavinius, analizės objektas buvo 2004–2006 m. BPD 4.8,
4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimas. Vertinimas atliktas BPD priemonių ir BPD projektų lyg
menyse.
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Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.
Naudoti metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, interviu su ES struktūrinių fondų paramą
administruojančių institucijų darbuotojais ir paramos gavėjų telefoninė apklausa.
Dėl analizuojamo objekto ir biudžeto šiame vertinime daugiausia remtasi kokybiniais analizės
metodais: turinio analize, atvejo studijomis ir ekspertų nuomonėmis.
Žemės ūkis

• BPD 4.8 priemonės intervencijomis buvo numatyta spręsti žvejybos pajėgumų ir turimų
žvejybos teisių nesuderinamumą, pajamų iš žvejybos nepakankamumą verslo pelningumui
užtikrinti, pasenusio Lietuvos žvejybos laivyno modernizavimo poreikį. Šioms problemoms
numatyta skirti 39,7 mln. Lt BPD finansavimą. Atsižvelgiant į BPD 4.8 priemonės intervencijos logiką, įgyvendinus BPD pavyko iš dalies įvykdyti pirmąjį šios priemonės
uždavinį – subalansuoti žvejybą Baltijos jūroje pritaikant žvejybos pajėgumus turimoms
menkių kvotoms. Šio uždavinio įgyvendinimas sudarė prielaidas ir antrojo uždavinio –
padidinti likusių žvejybos laivų konkurencingumą ir pelningumą – vystymuisi. Sumažinus
žvejybos laivyno pajėgumus ir versle likusiems žvejybos laivams suteikus papildomas kvotas, jų pajamos išaugo daugiau nei 2,5 karto. Kiti du BPD 4.8 priemonės uždaviniai,
susiję su žvejybos laivų konkurencingumo didinimu, žuvų laikymo ir žvejų darbo sąlygų
laivuose ir navigacijos saugumo gerinimu, nebuvo įgyvendinti, nes pagal BPD 4.8 priemonę nebuvo modernizuotas nė vienas laivas. Atkreiptinas dėmesys, kad analogiška situacija kartojasi įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų
programą;
• BPD 4.9 priemonės parama turėjo spręsti neišplėtotos žvejybos verslo infrastruktūros, nesusiformavusios rinkos organizavimo infrastruktūros, nestabilių rinkos dalyvių (pardavėjų ir
pirkėjų) santykių pirmoje pardavimo grandyje, nepakankamų akvakultūros ūkių finansinių
galimybių investuoti į naujas technologijas ir modernizuoti gamybą, nesutvarkytų žuvų
migracijos takų ir kitas smulkesnes problemas. Parama modernizacijai pagal BPD 4.9 priemonę pasinaudojo daugiau nei 70 proc. akvakultūros sektoriuje veikiančių įmonių. Įvertinus BPD 4.9 priemonės uždavinių įgyvendinimo mastą, ši priemonė didžiausią teigiamą
poveikį turėjo akvakultūros sektoriaus konkurencingumo didinimui;
• Planuojant BPD 4.10 priemonę buvo numatyta švelninti neigiamas socialines-ekonomines
žvejybos laivyno pertvarkymo pasekmes ir tarp žuvininkystės verslo subjektų skatinti kooperaciją kuriant bendro intereso priemones;
• Įvertinus BPD 4.10 priemonės rezultatyvumą konstatuota, kad šios priemonės lėšos didžiausią reikšmę turėjo pirmajo uždavinio – kompensavo nuostolius, patirtus dėl priverstinio žvejybos veiklos nutraukimo – įgyvendinimui. Nutraukus 34 laivų veiklą individualios
kompensacijos buvo išmokėtos 71 žvejui (kiekvienam jų skirta vidutiniškai 16,900 Lt išmoka). Kitų priemonių, galinčių sušvelninti neigiamas socialines-ekonomines pasekmes
(pavyzdžiui, žvejų perkvalifikavimo planų įgyvendinimas) pagal BPD 4.10 priemonę nebuvo numatyta. BPD 4.10 priemonė taip pat iš dalies įgyvendino su žvejų bendradarbiavimo
skatinimu susijusius uždavinius ir sąlygų bendrosios rinkos organizavimui sudarymą: suteikta parama dviejų gamintojų organizacijų (Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų
asociacijai ir Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijai) kūrimuisi
ir jų veiklai pirmuosius trejus metus, taip skatinant šių organizacijų, prisidedančių prie
bendros žuvininkystės produktų rinkos organizavimo, veiklą. Siekiant užtikrinti šių asociacijų veiklos tęstinumą, svarbu numatyti jų tolimesnius finansavimo šaltinius ir atstovavimo
gebėjimų stiprinimą.

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Žemės ūkis
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Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Ataskaitos rekomendacijų dalyje pateikiami konkretūs pasiūlymai, kaip pasinaudojus naujojo
laikotarpio parama žuvininkystės sektoriuje galima būtų užtikrinti BPD paramos rezultatų tęstinumą ar platesnį poveikį. Vertinimo rezultatai panaudoti rengiant galutinę BPD įgyvendinimo
ataskaitą.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

5.15.	LYGINAMOJI

STUDIJA APIE BPD PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI
	ADMINISTRAVIMĄ LIETUVOJE IR KITOSE ES ŠALYSE
Užsakovas :
Nacionalinė mokėjimo agentū ra
Biu džetas: 39 700 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: nustatyti problemas, su kuriomis susiduriama administruojant BPD paramą žemės ūkiui
Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Remiantis kitų valstybių patirtimi Lietuvoje tobulinti BPD paramos
žemės ūkiui administravimą.

BPD vertinimų apžvalga

Uždaviniai: atlikti BPD paramos žemės ūkiui administravimo Lietuvoje ir kitose šalyse analizę,
pasiūlyti sprendimus, kuriuos būtų galima panaudoti tobulinant BPD paramos žemės ūkiui Lietuvoje administravimą.
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Apimtis: tyrimas apėmė užsienio šalių (Suomijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos,
Bulgarijos, Danijos, Slovėnijos) patirties teikiant paramą žemės ūkiui analizę ir šios patirties pritaikymo Lietuvoje galimybių vertinimą.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“.
Naudoti metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, kitų šalių (Suomijos, Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Danijos, Slovėnijos) patirties analizė.
Žemės ūkis

Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Studijoje buvo lyginama skirtingų šalių paramos kaimo plėtrai administravimo institucinė
struktūra, programos ir priemonės, paramos administravimas.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Nustatyta, kad visos naujosios ES šalys narės, taip pat ir Lietuva, administruodamos žemės
ūkiui skirtas ES paramos lėšas dirba teisingai ir kryptingai. Siekiant gerinti ES lėšų panaudojimo
kontrolę, būtina tobulinti integruotą administravimo ir kontrolės sistemą, kuri Lietuvoje yra
įgyvendinta ir nuolat tobulinama. Studijoje atlikta analizė parodė, kad šiuo metu svarbu kreipti
dėmesį į įvairias kompleksinio paramos susiejimo kontrolės galimybes, taip pat būtina plėsti
mokėjimo agentūrų teikiamas elektronines paslaugas.
Siūloma atsižvelgti į pateiktas išvadas, nes ES šalyse parama kaimo plėtrai ir žemės ūkiui valdoma vadovaujantis tokiais pačiais principais: funkcijų atskyrimas tarp vadovaujančios ir įgyvendinančios institucijos, partnerystės, decentralizavimo, kontrolės, priežiūros ir monitoringo. Visose
šalyse veikia mokėjimo agentūrų funkcijas vykdančios institucijos, administruojančios paramą
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo metu paaiškėjo, kad sudėtinga tiksliai įvardinti kriterijus, kuriais remiantis būtų
lyginama Lietuvos ir kitų ES šalių kaimo plėtros programų valdymo patirtis, nes gauta informacija apie įvairias valstybes yra skirtinga.

Žemės ūkis
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6.

Socialinė
politika

6.1.	ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS, SKIRTOS PAGAL

LIETUVOS
2004–2006 METŲ BENDRĄJĮ PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ
	DARBO JĖGOS KOMPETENCIJAI DIDINTI, EFEKTYVUMO
	VERTINIMAS: REZULTATAI, KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI
POKYČIAI, REKOMENDACIJOS ATEIČIAI
Užsakovas :
L R Socialinės aps au gos ir darbo minis terija
Biu džetas: 300 000 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą darbo jėgos kompetencijai didinti, efektyvumą (BPD 2.2 ir 2.3 priemonės
vertinimas).
Uždaviniai:
• Išnagrinėti tiesioginį paramos poveikį priemonių lėšomis mokytiems darbuotojams ir jų
darbdaviams;
• Didinti darbuotojų kvalifikaciją ir priderinti kvalifikaciją prie organizacijos poreikių;
• Paskatinti mažiausiai besimokančių 4–8 pagrindinių profesinių grupių ir nekvalifikuotų
darbuotojų mokymąsi.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“.

BPD vertinimų apžvalga

Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, statistinių duomenų analizė,
kokybinė projektų ataskaitų, lyginamoji analizė, kokybinis tyrimas (pagilinto interviu metodas),
kiekybinis tyrimas (vertinamų priemonių projektų vadovų apklausa), ekonometrinis modeliavimas.
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Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Vertinant nustatyta, kad rezultatyviausios buvo bendriesiems profesiniams gebėjimams ugdyti
skirtos investicijos. Daugiausia projektų finansuota pagal 1 ir 2 remiamų veiklų sritis: „Parama
pramonės ir verslo įmonių darbuotojų mokymui“ ir „Parama valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų darbuotojų mokymui“. Siekiant užsibrėžtų tikslų paramos teikimo sąlygos buvo nepakankamos, daugiausia parama pasiekė tas darbuotojų grupes, į kurių mokymąsi paprastai invesSocialinė politika

tuojama rinkos sąlygomis. 2004–2006 m. darbdaviai buvo skatinami vykdyti bendruosius, ypač
bendrųjų gebėjimų, mokymus.
Darbuotojų mokymams skirta programa įgyvendinta nepakankamai efektyviai. Vertinamos
priemonės viršijo numatytus rodiklius, tačiau šie požymiai yra nepakankami ir nesuteikia galimybės vertinti programos sėkmingumo. Stebėsenos sistema yra tobulintina.
Subsidijos darbuotojų mokymams turėjo teigiamą poveikį paramą gavusių organizacijų veiklai –
padidino daugelio įmonių konkurencingumą, inovacinį potencialą, produktų ir paslaugų kokybę.
Remiantis ekonometriniais skaičiavimais, šios subsidijos 2004–2006 m. leido papildomai sukurti
33,4 mln. Lt pridėtinės vertės ir tikimasi, kad didelė dalis poveikio bus pastebima ateityje.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Taikant ekonometrinio modeliavimo metodą buvo nustatyta ekonominė BPD intervencijos
šioje srityje nauda. Tyrimas identifikavo ir įvertino planavimo, BPD 2.2. ir 2.3 priemonių įgyvendinimo problemas, pateikė rekomendacijų dėl efektyvesnio kitų ES programavimo laikotarpio
intervencijų krypčių ir priemonių planavimo.

Į daugelį rekomendacijų buvo atsižvelgta planuojant 2007–2013 m. intervencijas į darbo jėgos
kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimą. 2008 m. pirmajame kvietime teikti paraiškas buvo

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo metu pateiktos šios rekomendacijos:
• Teikiant paramą žmogiškųjų išteklių tobulinimui suformuluoti konkrečius paramos teikimo
tikslus ir jų įgyvendinimą pagrįsti nuoseklia intervencijų logika;
• Paramos teikimą kryptingai orientuoti mažiau besimokančioms grupėms ir rečiau darbuotojus mokančioms įmonėms;
• Nenustatyti prioritetinio mokymų tipo – sudaryti sąlygas įmonėms pasirinkti mokymų tipą,
tačiau vertinti, kaip pastarieji susieti su įmonės veiklos strategija;
• Skirti paramą kokybiškus mokymų planus parengusioms įmonėms. Daugiau dėmesio kreipti mokymo planų sudarymui ir parengtų planų vertinimui;
• Teikti pagalbą potencialiems ir esamiems pareiškėjams projekto planavimo ir įgyvendinimo
metu;
• Sustiprinti reikalavimus dėl ESF lėšų papildomo gavimo;
• Mažinti paramos intensyvumą ir numatyti dalį, kurią įmonės privalo savo lėšomis pridėti
prie darbuotojų mokymo paslaugų pirkimo;
• Teikti pirmenybę sektoriniu arba regioniniu principu veikiančių įmonių asociacijų projektams, kurie tenkintų visų arba daugelio vienijamų įmonių bendrus darbuotojų mokymosi
poreikius;
• Stiprinti reikalavimus partnerystės projektų įgyvendinimui;
• Mokymo paslaugas privalo teikti atitinkamą patirtį ir kvalifikaciją turintys paslaugų teikėjai;
• Mažinti paramos gavėjų priklausomybę nuo SF ir didinti įsipareigojimą tęsti darbuotojų
mokymus be SF paramos;
• Tobulinti stebėsenos sistemą.

Socialinė politika
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prioritetizuojamos asociacijos, atstovaujančios sektorinius poreikius, parama skirta santykinai mažiau mokymuose dalyvaujančių darbuotojų lavinimui, akcentuoti menkiau ekonomiškai išplėtoti
regionai ir vyresnio amžiaus darbuotojai.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Analizuotos BPD priemonės beveik neturi precedento, todėl vertinamą progresą sunku lyginti su ankstesnėmis iniciatyvomis.

6.2.

TYRIMAS „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SEKTORIAUS BŪKLĖS
	LIETUVOJE IR PERSPEKTYVŲ ANALIZĖ (TOSE SRITYSE,
KURIOS PASKIRTOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
	MINISTERIJOS KOMPETENCIJAI)“ BEI PASIŪLYMŲ DĖL ES
	STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ VEIKSMŲ
PROGRAMŲ ŠIOSE SRITYSE PARENGIMAS	
Užsakovas :
L R Socialinės aps au gos ir darbo minis terija
Biu džetas: 250 000 L t
2006 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

BPD vertinimų apžvalga

Tikslas: tobulinti ES struktūrinės paramos kokybę, efektyvumą, nuoseklumą, veiksmų programų
strategiją ir jų įgyvendinimą didinant ES fondų finansuojamų intervencijų pridėtinę vertę.
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Uždaviniai:
• Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių;
• Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje;
• Stiprinti socialinę aprėptį.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: ekspertų grupė, kurios veiklą koordinavo VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos
institutas“.
Socialinė politika

Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė,
įvairių strategijų, SSGG analizės.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Atlikta studija išaiškino, kad intervencijų logika pagrįsta prielaida, kad valstybės lėšos padės
geriau suderinti darbo jėgos (ypač – kvalifikuotos darbo jėgos) pasiūlą ir paklausą, o tai
ilgainiui duos teigiamą ir tęstinį ekonominį efektą, kuris viršys skirtas investicijas;
• Situacijos analizė parodė, kad intensyvėjanti globalizacija, konkurencija pasaulio rinkose,
naujosios technologijos ir ekonominė integracija į ES Lietuvos įmonėms ir darbo jėgai
teikė papildomas galimybes ir kėlė naujus iššūkius. Ilgą laiką svarbus Lietuvos įmonių
konkurencingumą lemiantis veiksnys buvo žema darbo jėgos kaina, tačiau ateityje šio faktoriaus svarba iš esmės sumažės;
• Lietuvoje įmonių, savo darbuotojams sudarančių sąlygas nuolat mokytis, yra gerokai mažiau
nei ES valstybėse. Iš dalies dėl šios priežasties vidutinis šalies darbuotojų darbo našumas
yra vienas žemiausių ES;
• Atlikus studija išaiškinta, kad viešojo sektoriaus darbuotojai taip pat turi derintis prie augančių reikalavimų kompetencijai, darbo našumui ir kokybei. Šiuos reikalavimus kelia
valstybės piliečiai, akcentuojantys efektyvesnio politikos įgyvendinimo, tikslesnio socialiniųekonominių pokyčių prognozavimo, sėkmingesnės problemų prevencijos ir taupesnio valstybės lėšų naudojimo svarbą.

Atliktas vertinimas apibrėžė žmogiškųjų išteklių situaciją Lietuvoje ir jų ateities perspektyvas.
Vertinimas padėjo tinkamai paskirstyti žmogiškuosius išteklius tarp sektorių ir suteikė informacijos apie reikalingas darbuotojų kvalifikacijas. Studija taip pat atskleidė ir nurodė Lietuvos socialinės atskirties lygį, pateikė rekomendacijas jos mažinimui.
Studijoje pateiki siūlymai kiekvienai skirtingai priemonei įgyvendinti ir tobulinti. Dalis rekomendacijų įvykdytos, kitos – įgyvendinamos.
Skatinant kokybišką užimtumą ir socialinę aprėptį vertintojai rekomendavo ieškoti naujų,
inovatyvių sprendimų ir juos pritaikyti praktiškai. Siūloma pasinaudoti teigiama 2004–2006 m.
programavimo laikotarpio patirtimi, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystę, inovatyvių
sprendimų paiešką, jų nuoseklaus diegimo politiką ir taikymą ne tik socialinėje, bet ir užimtumo
srityje.
Taip pat numatoma finansuoti įmonių projektus, skirtus darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos
kėlimui (įskaitant įvairias specialias ir praktines kompetencijas, bendruosius įgūdžius). Didelis
dėmesys teikiamas įmonių vadovų mokymui, personalo vadybininkų kvalifikacijos kėlimui.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.
Socialinė politika

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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7.

Transportas

7.1.	STRUKTŪRINIŲ

FONDŲ PANAUDOJIMO TRANSPORTO
	SEKTORIUJE VERTINIMAS IR REKOMENDACIJOS
	DĖL 2007–2013 METŲ ES PARAMOS LAIKOTARPIO
Užsakovas :
L R Su s isiekimo minis terija
Biu džetas: 155 000 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: atlikti išsamią 2004–2006 m. ES struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje
analizę ir suformuoti konkrečius siūlymus dėl 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo tobulinimo.

BPD vertinimų apžvalga

Uždaviniai:
• Įvertinti 2004–2006 m. BPD 1.1 priemonės remiamų veiklos sričių tikslus ir uždavinius,
jų tinkamumą ir atitikimą tikslinių grupių poreikius, finansinių išteklių paskirstymo adekvatumą ir priežiūros rodiklių tinkamumą. Remiantis šiuo vertinimu identifikuoti svarbiausias šios BPD priemonės programavimo pamokas naujajam laikotarpiui;
• Įvertinti 2004–2006 m. BPD 1.1 priemonės įgyvendinimo sistemos valdymo ir priežiūros
kokybę bei efektyvumą, identifikuoti svarbiausias šios priemonės administravimo pamokas
naujajam laikotarpiui;
• Įvertinti 2004–2006 m. BPD 1.1 priemonės pirminius suteiktos paramos kokybinius ir
kiekybinius rodiklius, nustatyti 2004–2006 m. paramos transporto sektoriui rezultatyvumą,
efektyvumą ir planuojamą poveikį;
• Įvertinti 2007–2013 m. planuojamų intervencijų ir jų apimčių transporto sektoriuje tinkamumą, pakankamumą, tikėtiną poveikį, pateikti rekomendacijas dėl ES struktūrinės
paramos optimizavimo transporto sektoriuje;
• Pristatyti konkrečias priemones dėl 2007–2013 m. struktūrinių fondų paramos transporto
sektoriuje efektyvesnių administravimo, įgyvendinimo ir priežiūros mechanizmų.
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Apimtis: tyrimas apėmė ES paramos fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimą, BPD
priemonės 1.1 įgyvendinimo sistemos priežiūros analizę pagal efektyvumo, rezultatyvumo, planuojamo poveikio kriterijus.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.
Transportas

Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, atvejo studija, kiekybinis
tyrimas (tikslinių grupių apklausa), kokybinės analizės metodas, ekonometrinis modeliavimas,
statistinių duomenų analizė, turinio analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• ES kontekste dėl menkai išplėtotos modernios transporto infrastruktūros 2004–2006 m.
programavimo laikotarpiu Lietuvoje (kaip ir kitose ES šalyse naujokėse) investicijų į transporto infrastruktūrą grąžos rodikliai buvo dideli. BPD 1.1 priemonės lėšomis finansuotų
transporto projektų grynoji ekonominė vertė rodo efektyvų ES struktūrinės paramos lėšų
panaudojimą. Atlikus vertinimą nauju programavimo laikotarpiu transporto infrastruktūros
investicijų grąžos rodikliai gali mažėti, jei atskirose intervencijose bus pasiektas tam tikras
finansavimo lygis;
• Vertinimo metu atlikta analizė parodė, kad LR Susisiekimo ministerijos ERPF finansavimo
paskirstymui tarp Lietuvos savivaldybių naudota metodika, paremta 2005 m. balandžio
21 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 447, nėra pakankamai reprezentatyvi. Atlikus vertinimą galima teigti, kad 2007–2013 m. ERPF finansavimą vietinės transporto infrastruktūros
plėtrai tikslingiau būtų skirti pagal santykinius rodiklius:
• gyventojų ar registruotų privačių ir viešojo transporto priemonių skaičių, priskirtą kelio
kilometrui;
• krovininių automobilių skaičių ar pervežtos produkcijos apimtis, tenkančias vienam
kilometrui;
• kelio kilometrui tenkančią teritoriją.
Papildomai reikėtų apsispręsti dėl šių rodiklių lyginamosios svarbos skirstant ERPF lėšas;
• Atlikus vertinimą galima nustatyti našumą, ar BPD 1.1 priemonė yra administruojama
tinkamai, skaidriai ir veiksmingai. Šį procesą užtikrina:
• sukurtos administravimo sistemos integracija į nacionalinio viešųjų investicijų transporto sektoriaus planavimo procesus;
• Susisiekimo ministerijos ir TID tarpusavio darbo patirtis, įgyta administruojant ISPA ir
nacionalinius projektus;
• aukšta administravimo kokybė ir veiksmingas deleguotų funkcijų vykdymas;
• užtikrintas ES struktūrinės paramos administracinės sistemos patrauklumas vartotojui.

Pagrindinės vertinimo rekomendacijos:
• Patvirtinti viešųjų logistikos centrų Lietuvoje plėtros koncepciją ir konkrečias finansuotinas
priemones;
• Sudaryti tarpinstitucinę valstybinės reikšmės transporto projektų valdymo grupę iš Susisiekimo ministerijos, VĮ „Transporto investicijų direkcijos“, VĮ „Lietuvos automobilių kelių

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo metu nustatytos BPD 1.1 priemonės administravimo sistemos silpnybės neturėjo
reikšmingos įtakos bendram priemonės administravimo našumui.

Transportas
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Vertinimo rekomendacijos ir nauda

direkcijos“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“,
VĮ Tarptautinių Kauno, Palangos ir Vilniaus oro uostų atstovų;
• Įdiegti ir/ar skatinti projektų vykdytojus įgyvendinti valstybinės reikšmės projektus pasitelkus projektų rizikos valdymą,;
• 2007–2013 m. ERPF finansavimą vietinės transporto infrastruktūros plėtrai tikslingiau būtų
skirti pagal santykinius rodiklius:
• gyventojų ar registruotų privačių ir viešojo transporto priemonių skaičių, priskirtą kelio
kilometrui;
• krovininių automobilių skaičių ar pervežtos produkcijos apimtis, tenkančias vienam
kilometrui;
• kelio kilometrui tenkančią teritoriją.
Papildomai reikėtų atlikti paskaičiavimus dėl šiems rodikliams priskirtinų lyginamųjų
reikšmių;
• Sudarant 2007–2013 m. viešųjų projektų finansavimo sąrašus prioritetu teikti transporto
projektus, kurių techninės dokumentacijos parengimui ar pirmojo etapo įgyvendinimui jau
buvo skirta ES struktūrinė parama.
Vertinime taip pat pateiktos rekomendacijos, susijusios su atrankos kriterijų tobulinimu, papildomų priežiūros rodiklių nustatymu, valstybės pagalbos schemomis ir administravimo funkcijų vykdymu.
Vertinimo rezultatai panaudoti rengiant metines BPD įgyvendinimo ataskaitas.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Problemų nenustatyta.
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Transportas

8.

Sveikatos
apsauga

8.1.	ASMENS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ,
TEIKIAMŲ TRAUMAS PATYRUSIEMS PACIENTAMS,
	OPTIMIZAVIMO GALIMYBIŲ STUDIJA
Užsakovas :
L R Sveikatos apsau gos minis terija
Biu džetas: 46 300 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: siekiant efektyviai suteikti medicininę pagalbą traumų atvejais, gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, atlikti sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių greitosios medicinos pagalbos,
ortopedijos, traumatologijos ir/ar chirurgijos paslaugas, infrastruktūros būklės analizę ir numatyti jos optimizavimo galimybes 2007–2013 m. laikotarpiu.

BPD vertinimų apžvalga

Uždaviniai:
• Įvertinti sergamumo ir mirtingumo dėl traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų
rodiklius ir jų struktūrą. Šiuos duomenis palyginti su sukaupta per dešimtmetį oficialia
statistika tarp įvairių grupių pagal amžių, lytį ir kitų Europos Sąjungos šalių požymius;
• Aprašyti greitosios medicininės pagalbos ir stacionarines (ortopedijos, traumatologijos ir / ar
chirurgijos) paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų išsidėstymą vietovėse ir įvertinti traumas patyrusių pacientų geografinį paslaugų prieinamumą;
• Įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos, būtinos teikiant pagalbą traumų
atvejais, būklę ir kiekį;
• Įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų skyrių, kuriuose traumų atvejais teikiama medicininė
pagalba, ir operacinių patalpų būklę;
• Aprašyti sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms medicinos pagalbą traumų atvejais,
privalomus reikalavimus;
• Aprašyti sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicinos pagalbą traumų atvejais, tinklo
optimizavimo galimybes ir poreikius;
• Nurodyti pagrindines investavimo kryptis ir preliminarų lėšų poreikį pagal investavimo
pobūdį (išdėstant pagal metus nuo 2007 iki 2013 m.).
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Apimtis: tyrimas apėmė asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų traumas patyrusiems pacientams, vertinimą, sergamumo ir mirtingumo apsektu, medicininės įrangos pajėgumo ir kiekio
apsektu, medicininių įstaigų skyrių būklės aspektu.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „Eurointegracijos projektai“.
Sveikatos apsauga

Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, kiekybinis (traumas patyrusių pacientų apklausa)
tyrimas.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Lietuvoje yra išplėtotas, tačiau nediferencijuotas ir neoptimalus pagalbą traumų atvejais teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) tinklas.
• Daugiau nei pusė stacionarių ASPĮ, ypač rajonuose, turi nepakankamą traumų pacientų
srautą ir suboptimalų personalą;
• Įvertinus įstaigų teikiamas paslaugas ir apimtis, infrastruktūros išvystymą ir žmogiškuosius
išteklius, geriausiai pagalbą traumas patyrusiems pacientams pasirengusios teikti VšĮ Kauno
medicinos universiteto klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Šiaulių apskrities
ligoninė, VšĮ Panevėžio apskrities ligoninė, VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė
ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė. Be jų kokybišką pagalbą gali teikti Alytaus, Marijampolės, Utenos,
Telšių, Tauragės apskričių ir Ukmergės, Mažeikių, Kėdainių ligoninės;
• Išanalizavus pagalbą traumų atvejais teikiančių ASPĮ geografinį prieinamumą galima teigti,
kad visiems Lietuvos gyventojams kvalifikuota pagalba būtų prieinama per vieną valandą
bent vienam traumų centrui esant apskrityje; per 15 minučių greitoji medicinos pagalba
prieinama tik pusėje Lietuvos teritorijos;
• Lietuvoje nėra naudojami Vakarų valstybėse priimti vertinimo rodikliai, kuriais vadovaujantis apsprendžiama traumos sistema ir jos veiklos efektyvumas, todėl studija įgalino paaiškinti investicijų tikslingumą, o ekonominis efektyvumas turėtų būti grindžiamas toliau
optimizavus traumų atvejais teikiamos pagalbos sistemą.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

BPD vertinimų apžvalga

Vertinime pateikta 21 rekomendacija, dalis jų įvykdytos, kitos bus įgyvendinamos. Svarbiausias
pasiūlymas, kuris turėtų būti nuosekliai atnaujinamas – remtis kitų šalių patirtimi; rekomenduojama nuolat peržvelgti strategijas, svarbias norint užtikrinti piliečių sveikatą. Vertinimo metu išanalizuota sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių greitosios medicininės pagalbos, ortopedijos,
traumatologijos ir / ar chirurgijos paslaugos, infrastruktūros būklė ir numatytos jos optimizavimo
galimybės 2007–2013 m. Pirmą kartą atlikta tokio pobūdžio studija, leidusi tiksliai įvardinti
konkrečias problemas, egzistuojančias sveikatos priežiūros srityje.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

Sveikatos apsauga
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8.2.

KARDIOLOGINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR PIRMINĖS
	SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (ŠEIMOS GYDYTOJŲ) PASLAUGŲ,
TEIKIAMŲ ES LĖŠOMIS MODERNIZUOTŲ SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO
ĮVERTINIMO TYRIMAS
Užsakovas :
L R Sveikatos apsau gos minis terija
Biu džetas: 78 600 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: išanalizuoti Lietuvos 2004–2006 m. BPD 1.4 priemonės remiamų veiklų įtaką kardiologinės ir pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų kokybei, prieinamumo gerinimui,
pateikti argumentuotas išvadas ir konkrečias rekomendacijas dėl efektyvesnio ES finansinės paramos panaudojimo sveikatos sektoriuje 2007–2013 m.
Uždaviniai:
• Įvertinti kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius ES
struktūrinę paramą gavusiuose regionuose (pagal nustatytus vertinimo klausimus);
• Nustatyti pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius ES struktūrinę paramą gavusiuose regionuose (pagal nustatytus vertinimo
klausimus).
Apimtis: tyrimas apėmė BPD 1.4 priemonės remiamų veiklų vertinimą pagal kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Trumpa informacija apie vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: VšĮ „Mokymų, tyrimų ir vystymo centras“.
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Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas (reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir darbuotojų apklausa), kokybinis tyrimas (pacientų ir ekspertų
apklausa pagilinto interviu metodu), statistinė SVEIDROS duomenų analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Vertinimo metu buvo nustatyta, kad parama teikiant kardiologinę pagalbą turėjo teigiamą
poveikį 15 proc. Lietuvos gyventojų, gyvenančių 15-os savivaldybių teritorijose, ir 25 proc. LieSveikatos apsauga

tuvos kaimo gyventojų. Vertinimo rezultatai parodė, kad svarbiausios intervencijos sudarė realias
sąlygas gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą, ypač kaimo vietovėse. Suteiktų ambulatorinių
kardiologinių paslaugų dalis išaugo 34 proc.
Reprezentatyvios gyventojų apklausos apie šeimos gydytojų paslaugų kokybę ir prieinamumą
duomenimis, kaimo gyventojai (palyginus su miesto) statistiškai reikšmingu skirtumu palankiai
vertino šeimos gydytojų kabinetuose atliktus remonto ir įrengimo darbus; kaimo gyventojus gydantys šeimos gydytojai gali dažniau iškvietus atvykti į namus.
Vertinimo rezultatai taip pat atskleidė, kad darbo sąlygų pagerėjimas (dėl atliktų remonto
darbų ir įsigytos medicininės įrangos) akcentuojamas beveik visose Rytų ir Pietryčių Lietuvos
gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant
ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas, projekte
(toliau – RLKP) dalyvaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Šiose įstaigose medicinos
personalas palankiausiai įvertino pokyčius, susijusius su medicinos įrangos ir IT įsigijimu.
Vertinimo metu nustatyta, kad ES SF investicijos įgyvendino numatytus tikslus, padidino
šeimos gydytojų paslaugų kokybę ir prieinamumą kaimo gyventojams, optimizavus kardiologinės
pagalbos teikimą sudarė sąlygas gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių
sistemos ligų mažinimui.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Vertinime pateiktos šios rekomendacijos:
• Skiriant paramą sukurti stebėsenos sistemą (reguliariai renkant informaciją apie rodiklius);
• Sudarant sutartis su ES SF paramos gavėjais, įtraukti sutarties punktą, nurodantį, kad
paramos gavėjai įsipareigoja teikti informaciją apie gautą paramą atliekant mokslinius
tyrimus / vertinimus, susijusius su ES SF paramos įgyvendinimu;
• Padidinti reikalavimus projektų tęstinumo analizei.
Be to, atliktas vertinimas sudarė prielaidas nustatyti bazinius vertinimo rodiklius.
Vertinimo rezultatai pasitelkti tobulinant ES paramos panaudojimą sveikatos sektoriuje 2007–
2013 m. ir rengiant galutinę BPD įgyvendinimo ataskaitą.

Atliekant vertinimą buvo susidurta su šiais tyrimo vykdymo apribojimais:
• Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), gavusios ES SF paramą, tyrime
dalyvavo ribotai (neužpildė klausimynų), todėl nukentėjo (ypač RLKP) duomenų reprezentatyvumas;
• Bendrosios praktikos gydytojų (toliau – BPG) odontologinės pagalbos vertinimas. Pakankamai didelė pirminių ASPĮ dalis vykdant projektus skirta BPG odontologų kabinetų remontui, įrangos atnaujinimui. Pacientų nuomone, BPG odontologinės pagalbos kokybės ir
prieinamumo pagerėjimas buvo pastebimiausias, palankiausiai vertinamas ir turėjo reikšmingos įtakos bendram pasitenkinimui šeimos gydytojo institucijoje teikiamų paslaugų

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Sveikatos apsauga
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kokybe ir prieinamumu. Tačiau tyrime BPG odontologinės pagalbos aspektas ES SF paramos kontekste nebuvo vertintas;
• Tyrimo atlikimo laikas. ES SF programos projektų poveikiams įvertinti reikalingas ilgesnis
laiko tarpas po projektų įgyvendinimo norint, kad išryškėtų tikroji projekto svarba;
• Statistinių duomenų patikimumas. Ne visi statistiniai duomenys prieinami, pasitaiko nesuvienodintų tų pačių rodiklių apibrėžimų.

8.3.	LIETUVOJE TEIKIAMŲ

ONKOLOGINIŲ PASLAUGŲ
	INFRASTRUKTŪROS TYRIMAS
Užsakovas :
L R Sveikatos apsau gos minis terija
Biu džetas: 59 000 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: atlikti viešajame sektoriuje teikiamų sveikatos priežiūros onkologinių paslaugų struktūros,
prieinamumo ir kokybės analizę, pateikti išvadas apie tyrimo metu išryškėjusias tendencijas.
Uždaviniai: įvairiais aspektais įvertinti Lietuvos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo srityje struktūrą.
Apimtis: tyrimas apima onkologinių paslaugų infrastruktūros bei šių paslaugų prieinamumo ir
kokybės vertinimą visoje Lietuvoje.
Trumpa informacija apie vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: VšĮ „Mokymų, tyrimo ir vystymo centras“.
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Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas (reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa), statistinė
SVEIDROS duomenų analizė, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Lietuvos epidemiologinė onkologinių susirgimų situacija atskleidžia, kad piktybiniams
augliams mūsų šalyje tenka antroji vieta pagal gyventojų mirtingumą. Reprezentatyvios
Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, 44 proc. apklaustųjų per paskutinius 12 mėn.
patys arba jų šeimos nariai tikrinosi sveikatą dėl onkologinių susirgimų, 56 proc. – neSveikatos apsauga

•

•

•
•

•

sitikrino. Didžioji dauguma Lietuvos gyventojų žinojo, kur galima profilaktiškai pasitikrinti dėl onkologinių ligų. Pusei šalies gyventojų pagrindiniu informacijos šaltiniu apie
profilaktinės patikros programas yra žiniasklaida. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis
galima teigti, kad Lietuvoje yra labai žemas gyventojų informuotumo lygis apie vėžio
rizikos veiksnius;
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) vyrauja skirtingas supratimas ir praktika, kokia medicininė įranga naudojama ne onkologinėmis ligomis sergančių pacientų
diagnostikai ir gydymui;
Didžiausias specialistų stygius identifikuotas VšĮ Panevėžio apskrities ligoninė (gydytojų
hematologų, urologų, chirurgų, radiologų) ir VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė (trūksta gydytojų onkologų chemoterapeutų, hematologų, chirurgų, urologų, radiologų, bendrosios praktikos slaugytojų, radiologijos laborantų);
Laukiant konsultacijų, eilių atsiradimo priežastys įvairiose įstaigose skiriasi, tačiau pagrindinės – medicininės įrangos ir specialistų stoka, patalpų stygius;
Tyrimo rezultatai atskleidė ASPĮ mokslinį potencialą ir inovacijas: 19 daktaro disertacijų,
643 publikuoti moksliniai straipsniai; visose tyrime dalyvavusiose ASPĮ įdiegti nauji
onkologinių susirgimų diagnostikos ir/ar gydymo būdai; išaugęs diagnostikos tyrimų
skaičius;
Vertinimas nustatė, kad Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje nejuntamas didelis aukštos
kvalifikacijos specialistų trūkumas, visose tyrime dalyvavusiose įstaigose buvo diegiami nauji diagnostikos ir/ar gydymo metodai. Tai planuojama daryti ir ateityje. Nepaisant to, yra
daugybė neišspręstų problemų: informacijos apie ligas, jų gydymą ir prevenciją stoka, nesavalaikis ikivėžinių procesų diagnozavimas, per mažas teikiamų radiologijos paslaugų skaičius, būtinas statistinę informaciją apie sveikatą renkančių ir apdorojančių įstaigų veiklos
tobulinimas.

Tyrime išnagrinėta teikiamų onkologinių sveikatos priežiūros paslaugų struktūra, prieinamumas,
kokybė ir šioje srityje dominuojančios tendencijos.
Atliktas tyrimas atskleidė, kad siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo onkologinių ligų, ilginti vidutinę gyvenimo trukmę ir gerinti jo kokybę, būtina modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, investicijas nukreipti
į specializuotą onkologinę pagalbą teikiančių asmenų sveikatos priežiūros įstaigų, universitetų ir
apskričių ligoninių infrastruktūrą. Investicijas reikėtų skirti diagnostikos ir gydymo įrangų atnaujinimui, patalpų remontui.
Atliktas vertinimas pateikia šias rekomendacijas:
• Plėsti paliatyvios pagalbos apimtis, o stokojant infrastruktūros skirti papildomą dėmesį
paliatyviai pagalbai namuose;
• Užtikrinti statistinių duomenų patikimumą ir palyginamumą parengiant informacijos rinkimo ir registravimo metodologiją, privalomą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms;
Sveikatos apsauga
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Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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• Viešai pateikti duomenų rinkimo metodikas ir informuoti statistinių duomenų vartotojus
apie metodologinius informacijos rinkimo pasikeitimus;
• Didinti Lietuvos gyventojų informatyvumą apie onkologinių ligų išvengimo galimybes ir
prevenciją, informuoti apie onkologinių susirgimų rizikos ir apsisaugojimo veiksnius.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Lietuvoje onkologinės pagalbos kokybės vertinimą apriboja paslaugų kokybės rodiklių nebuvimas, nuoseklios informacijos apie pacientų gydymo eigą ir rezultatus stoka. Tyrimo duomenų
analizę apsunkino praktiškai naudojami iš dalies suderinti personalo, paslaugų ir įstaigų padalinių
skirtingi ir tarpusavyje nepalyginami apibrėžimai.
Kai kurios tyrime dalyvavusios ASPĮ buvo paprašytos pateikti informacijos, nerenkamos rutiniškai, todėl duomenų pateikimas reikalavo didelių papildomų pastangų, o ypač bendrojo profilio ligoninėse jų tikslumas (onkologinės pagalbos atžvilgiu) yra nepakankamas.

8.4.

PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
	OPTIMIZAVIMO GALIMYBIŲ STUDIJA
Užsakovas :
L R Sveikatos apsau gos minis terija
Biu džetas: 24 400 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: įvertinti Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybes.

BPD vertinimų apžvalga

Uždaviniai: atlikti kompleksinės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų ap
žvalgą.
Apimtis: tyrimas apėmė psichikos sveikatos paslaugų priežiūros, perspektyvų ir optimizavimo
analizę visoje Lietuvoje.
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Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „Eurointegracijos projektai“.
Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė.

Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Atlikti vertinimo rezultatai atskleidė, kad siekiant plėtoti kompleksines vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, pagal šiuolaikinius ES reikalavimus modernizuoti ūmios
psichiatrijos stacionariąją grandį, efektyviai vertinti psichikos sveikatos sistemos veiklą, didinti
psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą steigiant psichikos dienos stacionarus (centrus), užtik
rinti ankstyvą pagalbą esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą, yra
būtinos investicijos į patalpų remontą (rekonstravimą), įrengimą, transportą, taip pat mobiliųjų
paslaugų teikimą.
Vertinimo metu nustatyta, kad pagalbos priemonės, leidžiančios darbingo amžiaus žmones
integruoti į visuomenę ir darbo rinką, grąžina valstybės ekonomikai penkis–septynis kartus daugiau nei buvo į šias paslaugas investuota. Pagrindinės spręstinos problemos – bendruomenių
priežiūros paslaugų plėtojimas optimizuojant ambulatorines ir stacionarines paslaugas, dienos
centrų kūrimas ir finansavimo šaltinių jiems numatymas, šeimos gydytojų institucijos svarbos ir
kompetencijų didinimas, įstatyminės bazės tobulinimas.
Užtikrinti rezultatų ilgalaikiškumą ir tęstinumą galima tik kompleksiškai vertinant psichikos
sveikatos problemas ir koordinuojant visų susijusių institucijų veiklą.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Galimybių studijoje, atsižvelgiant į sergamumo psichikos ligomis rodiklius, gyventojų skaičių
atskirose geografinėse vietovėse, psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų tinklą
ir žmogiškuosius išteklius, buvo pasiūlyta plėtoti šias pagrindines psichikos sveikatos paslaugų
infrastruktūros kryptis:
• Dienos centrų įkūrimas / plėtra;
• Krizių intervencijos centrų įkūrimas / plėtra;
• Ūmios psichiatrijos grandies stiprinimas pagal ES standartus;
• Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimas;
• Teismo psichiatrijos grandies stiprinimas;
• Gerontopsichiatrijos grandies tobulinimas.

Kai kurios psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos dėl strateginio mąstymo
stokos, didelės klausimyno apimties atsisakė pateikti prašytą informaciją, todėl galimybių studijoje apibendrinta informacija gali būti netiksli.

Sveikatos apsauga
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Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą
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8.5.	MIRTINGUMO

NUO ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ
	SUMAŽĖJIMO PARAMĄ GAVUSIUOSE REGIONUOSE TYRIMAS
Užsakovas :
L R Sveikatos apsau gos minis terija
Biu džetas: 80 000 L t
2009 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: išanalizuoti Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.4 priemonės
remtos veiklos poveikį mirtingumui nuo širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) ES struktūrinę paramą
gavusiuose regionuose, įgyvendinus „Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas“ (toliau – RLKP) projektą.
Uždaviniai:
• Ištirti ir įvertinti RLKP lėšomis įdiegtų naujų kardiologinių paslaugų poveikį mirtingumo
nuo širdies ir kraujagyslių ligų pokyčiams ES struktūrinę paramą gavusiuose regionuose;
• Ištirti ir įvertinti RLKP lėšomis įsigytos diagnostinės ir gydymo įrangos poveikį mirtingumo
nuo širdies ir kraujagyslių ligų pokyčiams ES struktūrinę paramą gavusiuose regionuose;
išnagrinėti ir įvertinti RLKP lėšomis įsigytų greitosios medicininės pagalbos reanimobilių
ir suformuotų mobilių brigadų naudojimo transportuojant kritinės būklės pacientus poveikį mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų pokyčiams ES struktūrinę paramą gavusiuose regionuose;
• Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl efektyvesnio ES struktūrinių fondų finansinės paramos,
skirtos sveikatos sektoriui, naudojimo kituose Lietuvos regionuose 2007–2013 m.
Trumpa informacija apie vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: VšĮ „Mokymų, tyrimų ir vystymo centras“.
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Naudoti metodai: kiekybinė statistinių SVEIDROS duomenų analizė, kiekybinė statistinių mirtingumo duomenų analizė, kokybinis tyrimas (pusiau struktūruota individuali kardiologijos srities
ekspertų apklausa).
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Projektas yra segmentinis ir orientuotas į infrastruktūros plėtrą sudarant sąlygas greičiau diag
nozuoti ir efektyviau gydyti tam tikras ūmias ŠKL: šių būklių valdymui skirtos įrangos ir transSveikatos apsauga

porto (mobilioms brigadoms) įsigijimas. Atitinkamai poveikis pirminiame lygmenyje susijęs su
geresniu ligų diagnozavimu, specializuotų ambulatorinių paslaugų vartojimo padidėjimu, o stacio
naruose – su ūmių ŠKL gydymo veiksmingumo padidėjimu.
Numatytu mastu poveikis nepasireiškė:
• 2004–2008 m. bendras gyventojų mirtingumas nuo ŠKL RLKP teritorijoje išaugo
8,7 proc.
• 2004–2008 m. 0–64 metų amžiaus grupėje mirtingumas nuo ŠKL išaugo 3,4 proc.,
65–74 metų amžiaus grupėje sumažėjo 1,52 proc., vyresnių nei 75 metų amžiaus grupėje –
sumažėjo 0,6 proc.
• 2004–2008 m. galvos smegenų kraujagyslių ligos Lietuvoje yra antra pagal gyventojų mirtingumą priežastis – 23,4 proc. RLKP teritorijoje šis rodiklis dar didesnis – 29,3 proc.
gyventojų mirė nuo ŠKL cerebrovaskulinių susirgimų. 2004–2008 m. mirtingumas nuo
miokardo infarkto RLKP regione sudarė 5 proc. visų ŠKL mirčių. Mirtingumas RLKP šiuo
metu nuo krūtinės anginos sumažėjo beveik 1/3, nuo miokardo infarkto (mirtingumas nuo
krūtinės anginos, ūminis miokardo infarktas ir pakartotinis miokardo infarktas) –
4,8 proc.
Poveikio vertinimą komplikuoja sudėtingas intervencijų (įgyvendintos infrastruktūros modernizavimo veiklos RLKP) kontekstas (lygiagrečiai mirtingumą lemia daug kitų veiksnių), dėl neaiškumų, susijusių su intervencijų organizavimu / pasiskirstymu teritorijų ir asmens sveikatos
priežiūros įstaigų atžvilgiu, dėl mažo laiko intervalo po projekto pabaigos tendencijoms vertinti.

Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Vertinime pateikti 5 pasiūlymai – šiuo metu ruošiamas rekomendacijų įgyvendinimo planas.
Vertinimo metu ištirtas ir įvertintas „Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant sveikatos
priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ projekto lėšomis įsigytos diagnostinės
ir gydymo įrangos poveikis mirtingumui nuo širdies ir kraujagyslių ligų pokyčiams ES struktūrinę paramą gavusiuose regionuose.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Problemų nenustatyta.

Sveikatos apsauga
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9.

Švietimas

9.1.	MOKYMO IR MOKYMOSI VEIKSMINGUMO DIDINIMAS,
	ATLIEPIANTIS RINKOS POREIKIUS
Užsakovas :
L R Švietimo ir moks lo ministerija
Biu džetas: 392 089 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: padėti Švietimo ir mokslo ministerijai paruošti 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ ir Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ dalies „Švietimo institucijos“ įgyvendinimui parengiant bendrojo lavinimo
srities programą „Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius“
(toliau – Programa).
Uždaviniai:
• Pasinaudojus anksčiau atliktų tyrimų ataskaitomis, užsienio ir Lietuvos ekspertų rekomendacijomis, kitais užsakovo nurodytais dokumentais atlikti esamos būklės ir tendencijų analizę bendrojo lavinimo srityse, apimančias 27 Programos komponentus ir Programos įgyvendinimo galimybių vertinimą;
• Parengti Programos plėtros planą, kuriame atsispindėtų, kaip ji atitinka Valstybės ilgalaikės
raidos, ugdymo turinio, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos
švietimą 2005–2007 m. ir kitų strategijų ar patvirtintų programų nuostatas ir kaip bus
įgyvendintas kiekvienas komponentas. Programos plėtros planas 2008–2010 m. laikotarpiui
sudarytas detaliai, o 2011–2013 m. plane numatytos tik pagrindinės veiklos.
Apimtis: vertinimas apima bendrojo ugdymo sričių analizę, jų valdymo, infrastruktūros, turinio,
paramos mokiniui ir personalo tobulinimo aspektus.
Trumpa informacija apie vertinimą
BPD vertinimų apžvalga

Vertinimą atliko: UAB „Eurointegracijos projektai“.
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Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, atvejo studija, užsienio šalių
patirties analizė, ekspertinis vertinimas.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Buvo atlikta esamos būklės ir tendencijų analizė;
• Įvertintos Programos įgyvendinimo galimybės;
Švietimas

• Sudarytas Programos plėtros planas;
• Parengti 27 komponentų įgyvendinimo planų aprašymai.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Pateiktos rekomendacijos, skirtos tobulinti bendrojo ugdymo valdymo sistemą, infrastruktūrą, ugdymo turinį, švietimo darbuotojus, paramą mokiniui. Šiomis rekomendacijomis remtasi
rengiant „Mokyklų tobulinimo programą plius“, kuriai įgyvendinti naudojamos 2007–2013 m.
ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos. Į programą integruoti vertinimo metu parengti 27 valstybės ir regionų projektų (komponentų) įgyvendinimo planų aprašymai, kuriuose pateikta detali komponentų esamos būklės ir tendencijų analizė, patvirtintų strategijų ir programų
atitiktis, detalūs įgyvendinimo planai, trumpas konkurso būdu finansuojamų veiklų pagrindimas
ir esminiai konkurso projektų kriterijai. Rekomendacijų įgyvendinimo laikotarpis tęstinis, vykdomas visą 2007–2013 m. programavimo laikotarpį.
Pagal vertinimo rezultatus parengta „Mokyklų tobulinimo programa plius“, įgyvendinama
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, sudarė sąlygas tinkamai planuoti ir efektyviai naudoti
ES struktūrinės paramos lėšas bendrojo ugdymo srityje.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Su Švietimo ir mokslo ministerija suderintas programos pavadinimo keitimas. Naujas programos pavadinimas – „Mokyklų tobulinimo programa plius“.

9.2.	SEKTORINIŲ

PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ
PLĖTROS STUDIJA
Užsakovas :
L R Švietimo ir moks lo ministerija
Biu džetas: 400 000 L t
2007 m.

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: parengti Lietuvos sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programą.
Uždaviniai:
• Įvertinti dabartinę Lietuvos profesinio mokymo sistemos situaciją ir pasirengimą investicijoms;
Švietimas

BPD vertinimų apžvalga

Apžvalga
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• Išanalizuoti šalies ūkio situaciją, turėsiančią esminės įtakos užtikrinant būsimos infrastruktūros teikiamų paslaugų paklausą;
• Pasiūlyti sektorinių praktinio mokymo centrų steigimo ir veiklos koncepciją sukuriant
efektyviai funkcionuosiančios įstaigos modelį, tapsiantį ne tik profesinio mokymo ir darbo
rinkoje egzistuojančių paslaugų patenkinimo įrankiu, bet ir švietimo bei verslo sektorių
bendradarbiavimo erdve.
Apimtis: studija apima sektorinių praktinio mokymo centrų steigimo galimybių, poreikio ir pajėgumų analizę, remiantis šiais kriterijais:
• atitikimas svarbiausius šalies ūkio poreikius dabar ir ateityje;
• pasirengimas galimam investicijų skyrimo laikotarpiui.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“.
Naudoti metodai: užsienio šalių patirties (Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Belgijos, Škotijos)
analizė, kokybinis tyrimas (fokusuotos diskusijų grupės metodas), statistinių duomenų analizė,
statistinis prognozavimas.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Atlikta Lietuvos esamos būklės ir tendencijų analizė: praktinio profesinio mokymo paslaugų paklausos ir pasiūlos analizė;
• Išnagrinėti sektorinių praktinio mokymo centrų gerosios užsienio šalių praktikos pavyzdžiai;
• Pateikti pasiūlymai sektorinių praktinio mokymo centrų koncepcijai;
• Parengtas sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programos projektas;
• Aprašyti programos įgyvendinimo pirmojo etapo projektai.

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Šiame vertinime pateikta 14 rekomendacijų. Dalis jų orientuotos į Lietuvos sektorinių praktinio mokymo centrų steigimą ir plėtrą. Pateiktose rekomendacijose nurodytos ūkio sritys, kuriose tikslinga steigti minėtus centrus; išskirtos paklausios profesijos ir/ar profesijų grupės, kurių
atstovai būtų rengiami; nustatyti didžiausią praktinio profesinio mokymo paslaugų paklausą
turintys regionai ir efektyviausiai veikiančios valstybinės profesinio mokymo įstaigos; aprašyti
sektorinių praktinio mokymo centrų tarpusavio ryšiai. Pateiktos rekomendacijos, susijusios su
modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimu, pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, profesinio
mokymo įstaigų tinklo optimizavimu, jų valdymo tobulinimu ir decentralizavimu. Rekomendacijų įgyvendinimo laikotarpis yra tęstinis, jos įgyvendinamos visu 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu.
Atliekant vertinimą parengtos sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programos nuostatos yra integruotos į Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programą, kuriai įgyvendinti

110

Švietimas

naudojamos 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos. Vertinimo rezultatai turėjo reikšmės kryptingam ES struktūrinės paramos intervencijų į profesinį mokymą planavimui ir efektyviam jų realizavimui. Parengti programos įgyvendinimo pirmojo etapo projektų
aprašymai yra naudojami užtikrinant ir vertinant vykdomų projektų kokybę.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

9.3.	MOKSLO IR STUDIJŲ

INFRASTRUKTŪROS
	OPTIMIZAVIMO STUDIJA
Užsakovas :
L R Švietimo ir moks lo ministerija
Biu džetas: 330 400 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Uždaviniai:
• Išanalizuoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) sistemos valdymą ir finansavimą;
• Išnagrinėti esamą Lietuvos situaciją mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtros, valdymo ir
efektyvaus naudojimo aspektais;
• Išanalizuoti Lietuvos MSI vidinį valdymą atsižvelgiant į kitų šalių patirtį ir Lietuvos mokslo pajėgų išsidėstymo optimalumo rodiklius MSI tinkle;
• Išanalizuoti MSI teritorinio ir institucinio pasiskirstymo ypatumus pasaulyje ir Lietuvoje,
atskleisti ryšį tarp MSI teritorinės / institucinės koncentracijos, jų veiklos efektyvumo, išryškinti probleminius Lietuvos MSI veiklos aspektus.
Vienas svarbiausių uždavinių buvo mokslo ir studijų infrastruktūros apžvalgos palyginimas su
kitomis patirtį mokslo ir studijų srityje turinčiomis valstybėmis.
Apimtis: vertinimas apima mokslo ir studijų sistemos, aukštųjų mokyklų tinklų analizę.
Švietimas

BPD vertinimų apžvalga

Tikslas: kompleksiškai išanalizuoti Lietuvos mokslo ir studijų sistemos funkcionavimo būklę, jos
potencialo (intelektinio, MTEP infrastruktūros) pasiskirstymą, pateikti pasiūlymus dėl mokslo ir
studijų sistemos pertvarkos galimybių.
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Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Nacionalinės plėtros institutas“.
Naudoti metodai: mokslinių tyrimų ir studijų struktūrinė analizė, užsienio šalių patirties analizė
(Danijos, Suomijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės), statistinių duomenų analizė, statistinės prognozės.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Atlikta sisteminga viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir studijų institucijų tinklo pertvarkymo galimybių analizė;
• Įvykdytas viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir studijų infrastruktūros tyrimas;
• Išanalizuota Lietuvos aukštųjų mokyklų vidinė struktūra ir tinklas, suprogramuotas galimas
aukštųjų mokyklų valdymo pertvarkos modelis;
• Išnagrinėtos MSI įrangos, žmogiškųjų ir kitų išteklių koncentracijos teritorijos.

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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Vertinime pateiktos rekomendacijos dėl mokslo ir studijų sistemos valstybinio lygmens valdymo ir finansavimo tobulinimo krypčių, modernaus infrastruktūrų valdymo modelio sukūrimo, povidurinio švietimo sistemos pertvarkymo, aukštųjų mokyklų vidinio valdymo ir struktūros, Lietuvos profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų tinklo optimizavimo.
Nurodytos dvi studijų ir mokslinio potencialo išdėstymo Vilniaus regione alternatyvos, pasiūlymai dėl studijų ir mokslinio potencialo išdėstymo Kauno regione. Parengtos rekomendacijos
dėl kolegijų tinklo Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, mokslo ir technologijų parkų ir slėnių formavimo, MSI geografinio ir institucinio išdėstymo keitimo proceso organizavimo. Rekomendacijų įgyvendinimo laikotarpis tęstinis, jos įgyvendinamos visą 2007–2013 m. programavimo
laikotarpį.
Studijoje kompleksiškai išanalizuota Lietuvos mokslo ir studijų sistemos funkcionavimo būklė,
jos potencialo (intelektinio, MTEP infrastruktūros) pasiskirstymas, pateikti pasiūlymai dėl mokslo ir studijų sistemos pertvarkymo galimybių. Pasiūlytas moderniai valdomas viešojo sektoriaus
mokslinių tyrimų ir studijų infrastruktūros modelis, kurio pagrindu rengtos atskirų nacionalinių
kompleksinių programų, sudarančių „Bendrąją nacionalinę kompleksinę programą“, projektai.
Pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos dėl mokslo ir technologijų parkų, slėnių formavimo, plėtros
įgyvendinimo 2007–2013 m. laikotarpiu.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

Švietimas

9.4.

2004–2006 METŲ PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIO PATIRTIS
	IR 2007–2013 Metų PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIO IŠŠŪKIAI
TEIKIANT ES STRUKTŪRINĘ PARAMĄ ŠVIETIMO IR MOKSLO
	SEKTORIAUS PROJEKTAMS
Užsakovas :
L R Švietimo ir moks lo ministerija
Biu džetas: 400 000 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: tobulinti ES struktūrinių fondų administravimą švietimo ir mokslo srityse įvertinant
2004–2006 m. programavimo laikotarpio patirtį ir tinkamai pasirengti 2007–2013 m. programavimo periodui.
Uždaviniai:
• Įvertinti švietimo ir mokslo srities esamą būklę ir tendencijas, ES struktūrinių fondų paramos įtaką švietimui ir mokslui, pateikti rekomendacijas dėl paramos sričių nustatymo
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu;
• Išanalizuoti 2004–2006 m. ES struktūrinės paramos administravimo švietimo ir mokslo
srityse patirtį, pateikti pasiūlymus paramos administravimo tobulinimui 2004–2006 m. ir
2007–2013 m. laikotarpiais;
• Įvertinti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo švietimo ir mokslo srityje priežiūros
rodiklių tinkamumą, pateikti rekomendacijas paramos priežiūros bei rodiklių tobulinimui
2004–2006 m. laikotarpiu bei jų taikymui 2007–2013 m. laikotarpiu.

Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“.
Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė ir prognozės, vizito biudžeto sudarymo metodika
(nustatyti tyrėjų stipendijų dydžio, kelionės išlaidų padengimo ir priimančiosios institucijos išlaidų apskaičiavimo principai), pirminių ir antrinių šaltinių analizė, kokybinis tyrimas (pagilintas
interviu su ekspertais ir suinteresuotomis grupėmis), ūkio sektorių grupių analizė.
Švietimas

BPD vertinimų apžvalga

Apimtis: vertinimas apima visos švietimo ir mokslo srities analizę (įskaitant ES struktūrinių fondų paramos įtakos vertinimą šiai sričiai), visų ES struktūrinių fondų paramos administravimo
etapų patirties vertinimą, Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų BPD priemonių bei
2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų priežiūros rodiklių tinkamumo tyrimą.
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Pagrindiniai vertinimo rezultatai
• Švietimo ir mokslo srities esamos būklės ir tendencijų analizė, įskaitant:
• ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos analizę;
• „protų nutekėjimo“ mažinimo ir „protų“ susigrąžinimo politikos analizę;
• neformalaus suaugusiųjų švietimo plėtros Lietuvoje (finansavimo alternatyvų) analizę.
• Atliktas Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2004–2006 m. BPD
priemonių įtakos vertinimas;
• Pateikta ES paramos panaudojimo strategijos įgyvendinimo švietimo ir mokslo sektoriuje
analizė;
• Atliktas pirmojo programavimo laikotarpio ES struktūrinių fondų paramos švietimui ir
mokslui administravimo patirties vertinimas;
• Išanalizuotas 2007–2013 m. laikotarpio ES paramos administravimo tvarkos optimizavimas;
• Atliktas ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo priežiūros rodiklių tinkamumo vertinimas.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

BPD vertinimų apžvalga

Ataskaitose pateiktos rekomendacijos dėl BPD 2007–2013 m. programavimo periodo administravimo ir priežiūros sistemos tobulinimo, ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos politikos, „protų nutekėjimo“ mažinimo ir pritraukimo strategijos, neformalaus suaugusiųjų
švietimo plėtros. Pristatyti siūlymai dėl paramos schemos profesinio mokymo programoms finansuoti, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos naudojimo MTTP srityje, dėl 2007–2013 m.
laikotarpio veiksmų programų strategijos ir atskirų veiksmų programų rengimo, rodiklių nustatymo. Rekomendacijų įgyvendinimo laikotarpis tęstinis ir įgyvendinamas visą 2007–2013 m.
programavimo laikotarpį.
Vertinimo rezultatai, panaudoti tobulinant 2004–2006 m. ES struktūrinės paramos administravimą ir priežiūrą Švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijos ribose, teikiant pasiūlymus
Vadovaujančiajai institucijai dėl struktūrinės paramos administravimo kokybės gerinimo; rengiant
2007–2013 m. veiksmų programų dalis, priskirtas Švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijai;
įtraukiant platų socialinių-ekonominių partnerių ratą į ES struktūrinės paramos planavimą ir
paramos administravimo tobulinimą.
Vertinimo rezultatus Švietimo ir mokslo ministerija panaudojo teikdama pasiūlymus dėl teisės
aktų, reglamentuojančių 2004–2006 m. ES struktūrinės paramos panaudojimą, optimizavimą ir
rengdama teisės aktus, reglamentuojančius 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimą.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą
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Švietimas

Problemų nenustatyta.

9.5.

PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO
PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ ŠVIETIMUI IR MOKSLUI
	SKIRTOS PARAMOS REZULTATŲ TYRIMAS

Užsakovas :
L R Švietimo ir moks lo ministerija
Biu džetas : 78 000 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: nustatyti pagal BPD priemones švietimui ir mokslui skirtos ES struktūrinės paramos
rezultatus pagal papildomus rodiklius, siekiant užtikrinti kokybišką ES struktūrinės paramos
švietimui ir mokslui panaudojimo stebėseną ir vertinimą.
Uždaviniai: Surinkti visų BPD projektų duomenis apie papildomus rodiklius ir atlikti šių duomenų analizę pagal įvairius kriterijus, padėsiančius įvertinti BPD priemonių įgyvendinimo rezultatyvumą, atsiskaityti Europos Komisijai ir visuomenei už BPD įgyvendinimo rezultatus.
Apimtis: tyrimas apima BPD 1.5, 2.4 ir 2.5 priemones ir pagal jas įgyvendintus projektus, kurie
vertinami remiantis rezultatyvumo kriterijumi.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Sociumo tyrimo institutas“.
Naudoti metodai: kiekybinis tyrimas (internetinė projektų vykdytojų apklausa), statistinių duomenų analizė, pirminių ir antrinių šaltinių analizė.

• Surinkti visų BPD projektų duomenys apie papildomus rodiklius ir atlikta šių duomenų
analizė pagal įvairius kriterijus;
• Atliktas ekspertinis papildomų rodiklių vertinimas siekiant nustatyti pagal BPD priemones
švietimui ir mokslui skirtos ES struktūrinės paramos rezultatų svarbą įgyvendinant strateginius švietimo ir mokslo prioritetus;
• Įvertintas SFMIS funkcionalumas ir tinkamumas švietimui ir mokslui skirtos ES struktūrinės paramos panaudojimo rezultatų stebėsenos požiūriu.
Švietimas

BPD vertinimų apžvalga

Pagrindiniai vertinimo rezultatai
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Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Atlikus tyrimą buvo pateiktos trys rekomendacijos:
• Dėl galimybių SFMIS fiksuoti projekto lygmens rodiklius;
• Dėl papildomų rodiklių poveikio atskiriems strateginiams prioritetams tobulinimo;
• Dėl SFMIS duomenų įvedimo, išvedimo ir analizės modulių tobulinimo.
Dalis šių rekomendacijų bus įgyvendinamos 2007–2013 m. laikotarpiu.
Tyrimo metu surinkti BPD projektų duomenys apie papildomų BPD ir BPD priede nenumatytų rodiklių pasiekimą buvo reikalingi siekiant atlikti kokybišką BPD priemonių įgyvendinimo veiksmingumo ir poveikio vertinimą švietimo ir mokslo srityje. Tyrimo rezultatai panaudoti
nustatant 2007–2013 m. veiksmų programose numatytų stebėsenos rodiklių pradinės situacijos
reikšmes, tai savo ruožtu leis pagerinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos stebėsenos ir
vertinimo kokybę.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo metu įvardinta pagrindinė problema – SFMIS nefiksuoja ir neapdoroja duomenų
apie projekto lygmens rodiklių pasiekimą, reikalingų norint objektyviai įvertinti visus BPD projektų įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus.
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Švietimas

10.

Verslas

10.1.	LIETUVOS PAJŪRIO

REGIONO TURIZMO PLĖTROS STUDIJA
Užsakovas :
L R Ūkio ministerija
Biu džetas : 99 800 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: išanalizuoti Pajūrio regiono turizmo potencialo išnaudojimo efektyvumą ir jo didinimo
perspektyvas.
Uždaviniai: Pajūrio regiono turizmo išteklių, infrastruktūros ir produktų įvairiapusė analizė, rinkos vertinimas užsienio valstybių kontekste.
Apimtis: išnagrinėta Pajūrio regiono turizmo plėtra, įvertinti įvaizdžio kūrimo, efektyvumo didinimo ir perspektyvų išnaudojimo aspektai.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „Eurointegracijos projektai“.
Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, ekspertinis vertinimas, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, užsienio valstybių (kaimyninių šalių) patirties analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

BPD vertinimų apžvalga

Pateikti Pajūrio regiono turistinių išteklių, objektų išsidėstymo ir turizmo teritorinės plėtros
žemėlapiai.
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Ekspertų vertinimu išskirti šie Pajūrio regiono turizmo sektoriaus plėtros tendencijų etapai:
• Trumpasis laikotarpis (2007–2013 m.) – turizmo sektoriaus plėtra orientuojama į Pajūrio
regiono turizmo sektoriaus įvaizdžio ir produktų gerinimą Lietuvos ir aplinkinių valstybių
rinkose;
• Ilgasis laikotarpis (2007–2020 m.) – turizmo sektoriaus plėtra orientuota į Pajūrio regiono
pozicijų stiprinimą Lietuvos ir Europos šalių rinkose;
• Perspektyvinis laikotarpis (iki 2030 m.) – Pajūrio regiono turizmo sektoriaus plėtra numatoma dvidešimčiai metų ir ilgesniam laikotarpiui.
Parengtos Pajūrio regiono turizmo sektoriaus plėtros priemonės, išdėstant jas pagal svarbą ir
prioritetiškumą, t. y. skatinančios turizmo sektoriaus produkto kokybinę plėtrą, infrastruktūros
gerinimą ir rinkodaros priemonių plėtrą.
Verslas

Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas padėjo sufokusuoti ribotus finansinius (viešuosius ir
privačiuosius), laiko, institucinius ir žmogiškuosius išteklius į tinkamiausias Lietuvos ir Pajūrio
regiono turizmo plėtros priemones, atitinkančias trumpojo ir ilgojo laikotarpių tendencijas. Dalis
rekomendacijų įgyvendintos rengiant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Didelis analizuojamos informacijos ir reglamentuojančių teisės aktų kiekis, įvairių reglamentuojančių teisės aktų viena kitai prieštaraujančios nuostatos, trukdančios nustatyti tinkamiausias turizmo plėtros priemones ar apribojančios tokių turizmo plėtros priemonių įvairovę
ir galimybes.

10.2.	SVEIKATINGUMO

IR POILSIO KOMPLEKSŲ POREIKIO
	IR PLĖTROS LIETUVOJE STUDIJA

Užsakovas :
L R Ūkio ministerija
Biu džetas : 74 900 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Apimtis: vertinimas apėmė visapusę SPA esamos situacijos analizę ir veiklos ekonominį įvertinimą,
sveikatingumo ir SPA paslaugų konkurencingumo vertinimą.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „BGI Consulting“ kartu su UAB „RAIT“ (apklausa).
Naudoti metodai: kokybinis (pagilinto interviu metodas) ir kiekybinis (Druskininkų sveikatingumo įstaigų lankytojų apklausa) tyrimas.
Verslas

BPD vertinimų apžvalga

Tikslas ir uždaviniai: išanalizuoti SPA paslaugų plėtros ekonominę naudą, reikšmę sveikatai ir
turizmo raidai mūsų šalyje, nustatyti sveikatingumo ir poilsio kompleksų poreikį ir SPA paslaugų
plėtotės galimybes Lietuvoje.
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Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Atlikta SPA ir sveikatingumo organizacijų (Pasaulyje ir Lietuvoje) veiklos ir reglamentavimo
analizė, išanalizuotos SPA ir sveikatingumo plėtros tendencijos ir specifika, išnagrinėtas poveikis
sveikatai, turizmo sektoriui ir ekonomikos plėtrai, nustatytos ir ištirtos SPA bei sveikatingumo
paslaugų tikslinės grupės Lietuvoje, pasiūlytas galimas SPA ir sveikatingumo kompleksų teritorinis
išsidėstymas mūsų šalyje, nustatyta, kad informacija apie Lietuvoje teikiamas SPA ir sveikatingumo paslaugas yra nesisteminga, todėl tobulintina.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Į daugelį pateiktų rekomendacijų buvo atsižvelgta rengiant teisės aktų ar reglamentuojančių
dokumentų projektus, nustatant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos prioritetus ir investavimo kryptis turizmo sektoriuje. Privatus ir viešasis sektoriai geriau ir tikslingiau gali planuoti būsimas investicijas plėtojant SPA ir sveikatingumo paslaugas, atsižvelgiant į įvertintą jų
poreikį Lietuvoje. Atsižvelgiant į studijos rezultatus Anykščiams buvo suteiktas kurortinio miesto statusas.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Didelis analizuojamos informacijos ir reglamentuojančių teisės aktų kiekis, ribotos galimybės
gauti užsienio valstybių lyginamąją informaciją, kuri dažniausiai teikiama tik tos šalies kalba.

10.3.	EFEKTYVIAUSIOS

VERSLO RĖMIMO FORMOS NAUDOJANT
	EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS

BPD vertinimų apžvalga

Užsakovas :
L R Ūkio ministerija
Biu džetas : 99 800 L t
2007 m.

120

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: atsižvelgiant į Lietuvos ir kitų ES šalių verslo rėmimo patirtį ir Europos Sąjungos valstybės pagalbos reglamentavimą, nustatyti galimas efektyviausias verslo rėmimo formas Lietuvos
2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų panaudojimui, pateikti išsamius siūlomų pagalbos formų aprašymus, pagrįsti ekonominę ir socialinę naudą.
Verslas

Uždaviniai:
• Įvertinti paramos Lietuvos verslui teikimo sąlygas analizuojamose paramos srityse, panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo
dokumentą;
• Įvertinti paramos verslui teikimo sąlygas panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas, bendrąsias (taikomas ES mastu) ir konkrečias sąlygas, pagal paramos sritis pritaikyti Jungtinės
Karalystės ir Airijos patirtį;
• Atlikti ES struktūrinių fondų paramos priemonių sąlygų ir patirties palyginimą Lietuvoje
ir kitose nagrinėjamose ES šalyse bei jų vykdomą valstybės pagalbos politikos palyginimą,
pateikti pasiūlymus dėl priemonių grupavimo;
• Atlikti sugrupuotų priemonių vertinimą, remiantis valstybės pagalbos taisyklėmis, atliekant
bendrąją ES teisės aktų taikymo ir paramos sričių ypatumų analizę ir kiekvienos priemonės
vertinimą.
Apimtis: išnagrinėtos šios paramos sritys: įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
(MTEP) veiklos aktyvumo didinimas, įmonių MTEP techninės bazės stiprinimas, investicijos
produktyvumui kelti, neinvesticinės įmonių produktyvumą skatinančios priemonės, paslaugas
verslui teikiančių viešųjų pareiškėjų veiklos skatinimas, viešosios infrastruktūros, reikalingos verslo poreikiams tenkinti, vystymas, rizikos kapitalo ir kitos finansinės inžinerijos priemonės, parama
pradedančiajam verslui, įmonių susitelkimo procesų skatinimas ir rėmimas, viešųjų teritorijų investicijoms vystymas.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.
Naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė,
ekspertinis vertinimas, užsienio šalių (Estijos, Čekijos, Jungtinės Karalystės, Airijos) patirties analizė, lyginamoji analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Buvo pateiktos rekomendacijos dėl efektyvesnio Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo versle. Į daugumą rekomendacijų atsižvelgta rengiant 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimo strateginius ir programinius dokumentus, nustatant paramos
teikimo sąlygas ir formas, fokusuojant ribotus finansinius ir institucinius išteklius į verslo plėtrai
svarbiausias kryptis efektyviausiomis formomis.
Verslas

BPD vertinimų apžvalga

Buvo visapusiškai išnagrinėtos ES paramos verslui teikimo sąlygos ir galimybės, socialinė-ekonominė investicijų nauda. Parengti priemonių, galimų finansuoti iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų, aprašymų projektai.
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Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Didelė informacijos apimtis, platus nagrinėtų klausimų spektras, kitų ES valstybių patirtis
dažniausiai prieinama tik tų šalių kalbomis, netolygus tų pačių reikalavimų traktavimas skirtingose šalyse, nevienoda kitų ES valstybių nacionalinė teisinė bazė, todėl sunku atskirti nacionalinius
reikalavimus ir kiekvienos šalies nacionalinių politikų poveikį nuo ES reikalavimų (pvz., valstybės
pagalbos, įmonių politikos srityse) ar ES struktūrinės paramos teikimo reikalavimų.

10.4.	LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŪKIO MINISTERIJOS
	ADMINISTRUOTOS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS
PARAMOS 2004–2006 METŲ PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIU PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS ir
	REKOMENDACIJOS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS
PARAMOS PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO
2007–2013 METŲ PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIU
Užs akovas
L R Ūkio ministerija
Biu džetas: 99 800 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

BPD vertinimų apžvalga

Tikslas: įvertinti ŪM administruotos ES struktūrinės paramos 2004–2006 m. programavimo
periodo panaudojimo veiksmingumą ir pateikti rekomendacijas dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumo didinimo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
Uždaviniai:
• Įvertinti ŪM administruotos ES struktūrinės paramos 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu panaudojimo ypatumus;
• Išanalizuoti ir įvertinti veiksnius (priklausančius ir nepriklausančius nuo projektų vykdytojų), darančius įtaką sėkmingam / nesėkmingam projektų įgyvendinimui pagal ŪM administruotas BPD priemones 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu;
• Įvertinti pagal ŪM administruotas BPD priemones 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu suteiktos paramos socialinį-ekonominį poveikį;
• Parengti analize pagrįstas išvadas dėl ŪM administruojamų BPD priemonių rezultatyvumo
poveikio, pateikti praktines rekomendacijas dėl 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu
ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumo didinimo.
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Verslas

Apimtis: vertinimas atliktas 2004–2006 m. BPD 1.2, 3.1, 3.2 ir 3.4 priemonių ir jų projektų
lygmeniu, šių priemonių įgyvendinimas vertintas atsižvelgiant į uždavinius, analizuotus pagal tris
Europos Komisijos rekomenduotus aspektus: tinkamumo, rezultatyvumo ir poveikio. Projektų
(mikro) lygmens analizė buvo pasitelkta siekiant detaliau išanalizuoti priežastinius paramos veiksmingumo / neveiksmingumo faktorius, taip pat norint išskirti gerosios praktikos pavyzdžius.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.
Naudoti metodai: kiekybinis (apklausos telefonu metodas) ir kokybinis (pagilinto interviu metodas), pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, turinio, kontrafaktinė, atvejų, gerosios
praktikos, statistinių duomenų analizės, ekonometrinis modeliavimas.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Vertinimo metu nustatyta, kad struktūrinių fondų parama buvo veiksminga siekiant tikslingai
nukreipti papildomą kapitalą sprendžiant Lietuvos ūkiui svarbias socialines-ekonomines problemas:
• Didžiausia 2004–2006 m. ŪM administruotų BPD priemonių įtaka Lietuvos ūkiui buvo
juntama 2007–2008 m.; vertinant kaupiamuoju principu dėl skirtos BPD paramos per
penkerius metus buvo sukurta daugiau nei 2,2 mlrd. Lt papildomo BVP (skaičiuojant einamosiomis kainomis); vertinant atskirais metais dėl analizuojamų BPD priemonių subsidijų buvo generuota nuo 0,08 proc. papildomo metinio BVP 2005 m. iki 0,65 proc.
metinio BVP 2008 m.;
• Iki 2008 m. III ketvirčio 2005–2009 m. laikotarpiu išmokėta paramos suma papildomai
užtikrino 650 mln. Lt mokestinį ir socialinį įnašą į Lietuvos biudžetą, todėl kofinansavimui
skirtos nacionalinio biudžeto lėšos į valstybės iždą sugrįžo pagausėjusios 2,6 karto;
• Papildomą ŪM administruotos BPD paramos socialinį aspektą sunku nusakyti kiekybiškai,
bet jo svarba yra didelė – tai kultūrinės atskirties tarp regionų mažinimas ir emigracijos iš
atokesnių šalies rajonų stabdymas.

Vertinime detaliai išanalizuoti paramos teikimo ir administravimo efektyvumą ir poveikį lemiantys veiksniai, todėl atsižvelgiant į vertinimo rekomendacijas buvo patikslinti administraciniai
reikalavimai, konkretinamos ar nustatomos naujos paramos teikimo kryptys ir sąlygos. Į didžiąją
dalį išvadų ir rekomendacijų buvo atsižvelgta rengiant ir tikslinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir kitus paramos teikimo sąlygas nustatančius dokumentus.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Didelė vertinimo apimtis, daug nagrinėtų klausimų, statistiškai patikimos informacijos pagal
atskirus pjūvius trūkumas.
Verslas

BPD vertinimų apžvalga

Vertinimo rekomendacijos ir nauda
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11.

Kiti vertinimai

11.1.	GALIMYBIŲ

STUDIJŲ DĖL LIETUVOS 2007–2013 METŲ
	ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO BŪSTO
	IR KOMPLEKSINEI PLĖTRAI IŠSKIRTOSE PROBLEMINĖSE
TERITORIJOSE PARENGIMAS
Užsakovas :
L R Vidau s reikalų minis terija
Biu džetas : 240 000 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: užtikrinti šalies vidurkiui artimą gyvenimo kokybę. Atlikta galimybių studija dėl Lietuvos
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo būsto ir kompleksinei plėtrai išskirtose 14
probleminių teritorijų: Akmenės, Druskininkų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelmės,
Lazdijų, Mažeikių, Pasvalio, Rokiškio, Šalčininkų, Skuodo, Švenčionių. Tai bendra galimybių
studija su specialiais tam tikrai probleminei teritorijai pritaikomais tikslais.
Uždaviniai:
• Probleminėse teritorijose mažinti vidutinį metinį nedarbo lygį;
• Kompleksiškai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą;
• Atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą;
• Puoselėti saugią ir sveiką aplinką;
• Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
Apimtis: tyrimas apima 14 probleminių teritorijų: Akmenės, Druskininkų, Ignalinos, Jonavos,
Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Lazdijų, Mažeikių, Pasvalio, Rokiškio, Šalčininkų, Skuodo, Švenčionių
analizę. Tyrimo metu analizuotas probleminių teritorijų socialinis-ekonominis potencialas, perspektyvų didinimas ir paramos pritraukimo galimybės.

BPD vertinimų apžvalga

Trumpa informacija apie vertinimą
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Vertinimą atliko: VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“, UAB „Struktūrinių investicijų
konsultavimo centras“ (SIKC).
Naudota metodika: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, statistinių duomenų analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Remiantis šioje studijoje atlikta analize minėtų rajonų savivaldybėse galimybės įgyvendinti
būsto ir kompleksinės plėtros strategiją panaudojant ES Struktūrinių fondų lėšas, ir pasiekti prog
Kiti vertinimai

nozuotus rezultatus vertinamos teigiamai. Kai kurie probleminių vietovių užsibrėžti tikslai įvykdyti arba įgyvendinami, taip mažinant atotrūkį nuo bendro šalies lygio.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Išaiškinti su regionų plėtros klausimais susiję sunkumai, analizuotos būstų paramos panaudojimo problemos. Vertinimo medžiaga naudota siekiant didinti probleminių teritorijų integ
racijos lygį.
Atlikus vertinimą rekomenduojama vadovautis „Nacionaline bendra strategija“, „Lietuvos
2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos
tikslui įgyvendinti“. Daugelis rekomendacijų įvykdytos arba įgyvendinamos, tačiau svarbiausiu
rodikliu tampa darbų kokybės kontrolė, ją būtina vertinti vidinės ir išorinės techninės ekspertizės
būdu. Vertinime pateiktos rekomendacijos dėl būstų renovavimo iš dalies įgyvendintos, stebimi
esminiai pasikeitimai statinių atnaujinimą dažniausiai atliekant toje pačioje teritorijoje, kur vyksta urbanistinė infrastruktūros plėtra.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

11.2.	EUROPOS SĄJUNGOS

STRUKTŪRINĖS PARAMOS
PANAUDOJIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO, VIETINĖS
	IR REGIONINĖS PLĖTROS SRITYSE 2007–2013 METŲ
	GALIMYBIŲ STUDIJA
Užsakovas :
L R Vidau s reikalų minis terija
Biu džetas : 183 300 L t
2006 m.

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: pateikti siūlymus dėl struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumo didinimo ir racionalesnio ES struktūrinių fondų lėšų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu paskirstymo.
Uždaviniai:
• Pristatyti esamos situacijos analizę išskiriant stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes
(SSGG), pateikti pasiūlymus dėl galimų prioritetų siekiant efektyviai ir racionaliai panaudoti 2007–2013 m. ES programavimo periodo struktūrinę paramą, jos pagrindimas;
Kiti vertinimai
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• Kiekybiškai išreikšti uždaviniai, pateiktos rekomendacijos dėl išlaidų paskirstymo pagal
galimus prioritetus ir jų įgyvendinimo priemones (preliminarus finansinis planas);
• Įvertinti pereinamojo periodo ir 2004–2006 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinių
fondų paramos administravimo Lietuvoje patirtį ir teikti pasiūlymus dėl 2007–2013 m.
programavimo periodo struktūrinės paramos įgyvendinimo ir administravimo struktūros.
Apimtis: tyrimas apėmė struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumo didinimą vietinės ir regioninės plėtros srityse 2007–2013 m. konkurencingumo, investicijų ir gyvenamosios aplinkos
patrauklumo aspektais.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“.
Naudoti metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, struktūrinė lyginamoji analizė.
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Nepakankamą Lietuvos regionų ekonomikos augimo centrų konkurencingumą, investicinį ir
gyvenamosios aplinkos patrauklumą be kitų veiksnių lėmė prasta miesto aplinkos, transporto ir
bendruomenės infrastruktūros būklė arba jos trūkumas.
Išsiaiškinta, kad, lyginant su miestu, nepakankamas sveikatos ir švietimo paslaugų prieinamumas, neigiami užimtumo pokyčiai, neišvystyta infrastruktūra lemia prastą kaimo demografinę ir
socialinę-ekonominę padėtį.
Neišvystyta kaimo viešoji infrastruktūra laikoma rimta kliūtimi siekiant užtikrinti verslo, gyvenamosios aplinkos ir kokybės plėtrą šiose vietovėse.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Pateiktos rekomendacijos dėl ES struktūrinės paramos administravimo tobulinimo, partnerystės skatinimo tarp vietos, regioninio ir centrinio lygmens institucijų, efektyvesnio ES struktūrinės
paramos, skirtos valstybės tarnautojų institucinių gebėjimų stiprinimui, panaudojimo, projektų
planavimo.
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Problemų nenustatyta.

Kiti vertinimai

11.3.	GALIMYBIŲ

STUDIJŲ DĖL LIETUVOS 2007–2013 METŲ
	ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ
KAIMO DIVERSIFIKAVIMO INTERVENCIJOS SRITYJE
PAGERINIMAS
Užsakovas :
LR Vidaus reikalų ministerija
Biu džetas : 199 900 L t
2008 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

Tikslas: parengti ES struktūrinės paramos 2007–2013 m. panaudojimo viešojo administravimo,
vietos ir regioninės plėtros srityse galimybių studiją, siekiant identifikuoti būsimas struktūrinių
fondų paramos sritis ir kuo racionaliau paskirstyti ES struktūrinių fondų lėšas naujuoju programavimo periodu.
Galimybių studija parengta siekiant įvertinti Jonavos, Kalvarijos, Kelmės, Kupiškio, Rietavo, Šilalės, Šilutės, Švenčionių, Utenos, Varėnos rajonų savivaldybių galimybes panaudoti 2007–2013 m.
Europos Sąjungos struktūrinę paramą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ intervencijos srities „Gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumų tarp pagrindinių ir kitų šalies miestų
mažinimas ir sąlygų sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse sudarymas“ priemonę
„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.
Apimtis: tyrimas apima 10 (Jonavos, Kalvarijos, Kelmės, Kupiškio, Rietavo, Šilalės, Šilutės, Švenčionių, Utenos, Varėnos) rajonų savivaldybių.
Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“.

Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Identifikuoti galimi viešosios infrastruktūros kaimo vietovėse plėtros projektai, kurie reikšmingai
prisidėtų prie išskirtų rajonų socialinės sanglaudos skatinimo: viešųjų erdvių atnaujinimo, kultūros namų ir laisvalaikio centrų modernizavimo, išaugusio bibliotekų prieinamumo, sudarytų
palankias sąlygas išlaikyti esamą ir pritraukti naują kvalifikuotą darbo jėgą rajonų savivaldybėse,
kaimo vietovėse, taip pat sustiprintų vietos gyventojų tapatumą ir ženkliai prisidėtų tenkinant
bendruomeninius poreikius.
Kiti vertinimai
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Naudoti metodai: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, atvejo studija.
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Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Pateiktos rekomendacijos visoms kompleksinėms vietovėms bendrai teikti viešąsias projektų
paraiškas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė
plėtra, kultūros paveldo, gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai“ intervencijos srities
„Gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumų tarp pagrindinių ir kitų šalies miestų mažinimas ir
sąlygų sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse sudarymas“ priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.
Pagrindinės problemos, iškilusios atliekant vertinimą

Problemų nenustatyta.

11.4.	INVESTICIJOS

Į ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO
	IR ADMINISTRAVIMO GEBĖJIMŲ TOBULINIMĄ VALSTYBĖS
TARNYBOJE: ESAMA PADĖTIS, ATEITIES TENDENCIJOS
	IR REKOMENDACIJOS
Užsakovas :
L R Vidau s reikalų minis terija
Biu džetas : 109 800 L t
2007 m.

Apžvalga
Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis

BPD vertinimų apžvalga

Tikslas: pateikti siūlymus dėl tikslinių investicijų į žmogiškuosius išteklius, jų valdymą ir administravimą tobulinant valstybinės tarnautojų gebėjimus; apžvelgti esamą padėtį, ateities tendencijas ir pateikti rekomendacijas.
Uždaviniai:
• Išanalizuoti esamą situaciją;
• Pristatyti valstybės tarnautojų mokymo poreikio iki 2013 m. tyrimą;
• Pateikti rekomendacijas dėl ilgalaikių investicinių prioritetų, investavimo gairių ir krypčių
nustatymo 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
uždaviniui „Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus
valstybės tarnyboje“;
• Pasirinkti ir įgyvendinti optimalų sprendimą, įvertinti riziką ir naudą.
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Kiti vertinimai

Trumpa informacija apie vertinimą

Vertinimą atliko: UAB „SIKC“ ir UAB „Investicijų strategijos valdymas“.
Naudoti metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas (internetinė valstybės
institucijų ir įstaigų apklausa).
Pagrindiniai vertinimo rezultatai

• Valstybės tarnautojų mokymo sistemos tobulinimui didelę reikšmę turėjo valstybės tarnautojų mokymo strategijos 2007–2010 m. suformavimas ir patvirtinimas. Šiuo metu parengti ir įsigaliojo būtini teisės aktai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų mokymus. Remiantis institucine sandara už valstybės tarnautojų mokymus atsakingi: Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos bei Vidaus
reikalų ministro patvirtintos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos. Lietuvoje sukurta ir nuolat plečiama decentralizuota valstybės tarnautojų mokymo sistema;
• Nors valstybės tarnautojams mokymo paslaugas teikiančių institucijų skaičius ženkliai didėjo ir mokymų programų kiekis augo, įstaigos valstybės tarnautojų mokymams neskyrė
reikiamų lėšų;
• Valstybės tarnautojų mokymas buvo mažai siejamas su kitomis žmogiškųjų išteklių valdymo
funkcijomis: strateginiu valstybės tarnautojų (kaip žmogiškųjų išteklių) planavimu, kompetencijos „portfeliu“, pareigybės reikalavimais, veiklos vertinimu, karjeros sistema, pokyčiais
(teisiniais, struktūriniais, procedūriniais) viešojo administravimo srityje.
Vertinimo rekomendacijos ir nauda

Atliktas vertinimas atskleidė pagrindines institucijų žmogiškųjų išteklių problemas ir pateikė
konkrečius siūlymus, kaip turėtų būti skiriamos investicijos, kokio pobūdžio mokymai reikalingi
institucijų tarnautojams.
Atlikus vertinimą rekomenduojama sistemos ir atskirų institucijų lygmenyje nustatyti veiklos
rezultatų vertinimo rodiklius, leisiančius objektyviai įvertinti sistemos, institucijų būklę ir jų veiklos rezultatus. Išanalizuotas 2004–2006 m. laikotarpis pateikė konkrečias išvadas ir rekomendacijas 2007–2013 m. periodui. Dalis siūlymų siekiant efektyvios žmogiškųjų išteklių plėtros įvykdyti, kitos rekomendacijos planuojamos įgyvendinti ateityje.
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Foreword

all,

We will soon close the last page of our first post-accession
EU financing perspective. The implementation of the Single
Programming Document of Lithuania 2004-2006 (SPD)
provided financial resources which were so important for
the social and economic development of our country, offered
us the opportunities to gain new skills in drafting of strategic
documents in line with the partnership principle, efficient
cost-benefit analysis-based project management and the
assessment of the expected and achieved results.
We are glad that we were able to build legal framework
of evaluation, mobilised many civil servants and consulting businesses and taught them basic
evaluation skills, prepared a number of methodological guidelines within such a limited period
of time. The results of the completed evaluations consolidate the key problems and lessons related
to the implementation of the support. The experience gained was applied for the purpose of
building the 2007-2013 EU structural support evaluation system and furthering the evaluation
capacities. We do believe that the experience capitalised in the evaluation area will be relevant
in the future as well, because the evaluation of the EU funded programmes, as a management
tool, and its benefit is still poorly perceived in Lithuania.
In order to maintain and to apply the evaluation potential more efficiently we have prepared
an overview of the SPD evaluations which summarises the main evaluations undertaken in 20042009 and covers the analysis of the 2004-2006 SPD implementation period.
The overview covers 59 studies, researches and evaluations (hereinafter - evaluations) which
are presented in two main groups. The first group includes programme level, or horizontal
evaluations which are important to all the authorities engaged in the administration of the EU
funds and which discuss cross-cutting evaluation issues. The second group of evaluations mainly
relates to more specific problems or analyse the impact on certain sectors of the economy.
We hope that this overview will be a useful instrument both to the administrative authorities in
charge of the EU structural support, the European Commission, other authorities concerned and
social-economic partners, and will allow a better survey of the benefits offered by the EU funds.
Ana Stankaitienė
Director European Union Cohesion Policy and Structural Assistance Coordination Department
Ministry of Finance of the Republic of Lithuania
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Introduction

Evaluation of the EU structural funds supported programmes (hereinafter evaluation) is an
important complementary part of the decision making process used for the purpose of the EU
funded programmes, for the improvement of programme management and efficiency of the
structural support.
The overview of the evaluations carried out in 2004–2009 covers the 2000–2006 EU financial
perspective where under Lithuania received EU structural funds support in the framework of the
Single Programming Document of Lithuania 2004–2006 (hereinafter SPD) and the beginning
of the 2007–2013 programming period where under support is being provided for the
implementation of four operational programmes.
The evaluation is governed by two main regulations. The Council Regulation (EC) 1260/1999
of 21 June 1999 requires ex-ante, mid-term and ex-post evaluations in order to increase the
efficiency of the Community structural support. Lithuania has completed the ex-ante evaluation
of the SPD; the Ministry of Finance was the institution in charge. The countries that accessed
EU in 2004, including Lithuania, were not required to carry out mid-term evaluation due to a
shorter programming period; instead, the institutions in charge of the EU structural funds support
have initiated thematic evaluations to improve the absorption of the support. The mandatory
ex-post evaluation is to be arranged by the European Commission. The Lithuanian authorities
in charge of different sectors supported by the EU structural funds have initiated quite a number
of ex-post evaluations in relation to the results of the SPD implementation and reporting to the
European Commission about the spending of the support.
The Council Regulation (EC) 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on
the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and
repealing Regulation (EC) No 1260/1999 enforces general provisions concerning the evaluation in
2007–2013 and defines the responsibilities of the member states and the European Commission.
The Regulation stipulates that evaluations may be undertaken to verify from the strategic point
of view the dynamics of one or a few programmes with regard to the Community and national
priorities; evaluation of activities may also be pursued to support monitoring of the operational
programmes (the evaluation is to be carried out before, during and after the programming period).
The member states are obliged to carry out ex-ante analysis and evaluations of each operational
programme individually as well as to pursue evaluations in relation to the monitoring of the
operational programmes, in particular in the cases where it appears that the original goals have
been desolated or where it is proposed to review the operational programmes. The European
Commission performs ex-post evaluation of each objective.
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At the time of the SPD implementation the evaluations were funded by the SPD measure
5.2 Publicity and Evaluation of the Programme (hereinafter the SPD measure 5.2). Over the period
2004–2008 the above measure funded more than 60 different evaluations, studies and researches1,
at the total value of mLTL 8.5, of which the largest portion (mLTL 6.4) were covered from the
technical assistance envelope. Evaluations, studies and researches consumed 0.2% of the total
SPD budget.
After the start of the 2007–2013 programming period, in 2008, the first annual EU structural
support evaluation plan was prepared; the plan envisages 12 evaluations in relation to the outputs
of the SPD implementation and preparation for the absorption of the 2007–2013 EU structural
support.
As part of the preparation for the implementation of the SPD, the ex-ant evaluation of the
SPD was carried out in Lithuania (in 2003). In order to foster demand and supply of the
evaluation services, in 2005 the Ministry of Finance initiated the first project aimed at strengthening
of the evaluation capacities.
Quite a number of the researches and studies funded by the SPD measure 5.2 were earmarked
for the feasibility studies and technical assistance; about one third of them might be regarded as
“pure” evaluations addressing administration of the EU structural funds programmes or their
parts (29.4%.), evaluations of a certain subject (9.8%.) or evaluation projects aimed at building
and improving evaluation methodology (5.9%.). The majority of the above evaluations reflected
a combined practice, i. e. featured elements of mid-term and ex-post evaluation. The majority
(43%) of the evaluations, studies and researches funded by the SPD measure 5.2 covered both
the 2004–2006 and the 2007–2013 programming periods.
With the start of the preparation for the programming of the 2007–2013 EU structural
support the need for evaluation increased (in 2006). In addition to the Ministry of Finance,
which started the mandatory ex-ante evaluation of the 2007-2013 operational programmes in
2006, as prescribed in the EU regulations, evaluations, studies and researches were pursued by
other authorities as well.
Due to a very short first programming period (2004–2006) the very first evaluation projects
(2006) had to provide information about the SPD 2006–2004 implementation outputs and
contribute to the programming of the 2007–2013 development strategy and its priorities. As at
that time evaluation of the outputs could rely only on certain preliminary assumptions concerning
the SPD implementation process under certain economic conditions, the programming of the
future measures and activities continued in 2007, when the majority of the SPD evaluations were
initiated.
The Ministry of Finance mainly initiated integrated, horizontal, large scale evaluations, while
other authorities focused on the evaluation of programme priorities and measures, analysis of
particular sectoral problems, etc.
1

The list of evaluations, studies and researches funded in 2004-2008 by the SPD measure is available at http://www.
esparama.lt/lt/bpd/vertinimas
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Given the limited resources and lack of specific competencies the authorities in charge of
administration of the EU structural funds support outsourced evaluations, studies and researches
to external service providers, the majority of which are public institutions and private companies
based in Lithuania2.

Drawing of the final conclusions concerning the benefit of the completed evaluations and the
applicability of the findings is a very complex task. It can be stated that the benefit of the
evaluation depends on the applicability of the evaluation findings in the decision making process.
One of the ways to assess the efficiency and applicability of the evaluation is to define their
implementation degree. The results of the survey completed in April 2008 as commissioned by
the Ministry of Finance revealed that out of 32 evaluations competed by 1 January 2008, 24
(75%) evaluation reports provided recommendations; about 70% of all the recommendations
provided in the evaluation reports have been implemented. The completed evaluations facilitated
preparation of better 2004–2006/ 2007–2013 programmes funded by the EU structural funds
and allowed better preparation for the implementation of the 2007–2013 operational programmes,
helped to improve the administration of the structural support (within the SPD framework),
assessed the impact of the structural funds on the Lithuanian economy and its individual sectors,
identified administration problems.
In spite of a relatively short evaluation experience in Lithuania, success stories of the evaluation
practice, which served as a reference source to address certain evaluation problems and as a
training and knowledge development tool, can already be recorded. The findings and
recommendations of the ex-ante evaluation of the 2007–2013 operational programmes (2005–
2006 m.) provided at the programme design stage helped to draw better operational programmes,
encouraged discussions concerning the relevance of the programme indicators. As part of the
evaluation of the EU structural funds support to employability in the framework of the SPD
(2008) a training seminar on the evaluation methods, such as interviews and econometric
simulation, was organised and a conference on employability issues was launched. One more
example of the successful evaluation practice in terms of training and development of knowledge
is the evaluation of the horizontal themes in the framework of absorption of the EU structural
support initiated by the Ministry of Finance in 2007; as part of the evaluation, different measures
were implemented in order to increase the stakeholders’ awareness about the horizontal themes
(consistent development, equal opportunities, information society and regional development) and
their implementation. The evaluation of the structural funds impact on the gross domestic product
based on the outputs of econometric simulation assessed the SPD impact on the value added,
productivity, GDP, employability of individual sectors of the economy, trade balance, general
investments, price level and other macroeconomic parameters; a seminar on application of
macroeconomic models was organised as well.
2

Data of the survey on follow-up of recommendations completed in March 2008 (information about 32 evaluations, studies
and researches completed before 01/01/2008), as well as data compiled in November 2008 as part of the feasibility study on
building of the EU structural support evaluation capacities (information about 46 evaluations, studies and researches).
Introduction

Overview of the evaluations of the SPD

Benefit of the evaluations
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Overview of the evaluations of the SPD

The survey of the evaluation experience of the 2004–2006 programming period points out
the key messages which were taken into consideration for the purpose of building the 2007–2013
EU structural support evaluation system: the need for a more precise planning of the evaluation
activities, more focus on quality assurance, more detailed regulation of the evaluation function,
closer inter-institutional cooperation.
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Introduction

1.

Programme level
evaluations

1.1.

IMPLEMENTATION OF HORIZONTAL PRIORITIES
	IN THE FRAMEWORK OF THE ABSORPTION
	OF THE EUROPEAN UNION‘S STRUCTURAL SUPPORT

Commis s ioned by:
Minis tr y of Finance
Bu dget: LT L 290 700
2007-2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to evaluate the efficiency of the achievement of the horizontal priorities (information
society, sustainable development, equal opportunities and regional development) over the SPD
implementation period in order to improve the implementation of the horizontal themes in the
2007-2013 programming period.

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives:
• to evaluate the efficiency of the horizontal priorities over the 2004-2006 programming
period;
• to identify good and bad practice projects in terms of the achievement of the horizontal
priorities;
• to evaluate the preparation (administrative structure, monitoring indicators, project selection
criteria, etc) for the efficient implementation of the horizontal priorities in the 2007-2013
programming period and to draw recommendations on the improved implementation.
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Scope: the horizontal priorities were evaluated in terms of relevance, efficiency and effectiveness.
As part of the evaluation, the drivers of the implementation of the horizontal priorities in all
stages of the EU structural support programmes (programming, implementation, monitoring and
evaluation) were analysed.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (Public Policy and
Management Institute).
Methods used: analysis of the primary and secondary sources; quantitative research (interviewing
of the staff of the institutions in charge of the administration of the EU structural funds support);
analysis of the experience of other countries (Scotland and Sweden); SMART analysis; qualitative
research (deep interview); analysis of the logical framework.
Programme level evaluations

• The aims and objectives defined in the 2004-2006 programming documents were poorly
or partly relevant with regard to the aims and objectives of the EU strategic documents.
The aims and objectives set for the 2007-2013 programming period better match the EU
strategic documents, in particular in the area of equal opportunities, sustainable development
and regional development. Relevance with regard to the information society has been
moderate.
• The needs of the groups concerned have been partially addressed by the aims and objectives
defined in the programming documents. Although the aims and the objectives set forth
in the programming documents reflect their needs better than the SPD implementation
period, the accord is moderate nevertheless.
• As to the the quantitative aims and indicators related to the horizontal priorities of the
2004-2006 programming period, it was concluded that they had been referred to to a
limited extent and their quality had been poor. The quality of the operational programmes
for the 2007-2013 period is better in terms of horizontal priorities: the aims of the horizontal
priorities were defined; the horizontal priorities target the provisions of the national and
EU strategic documents better.
• As to the measures applied for the implementation of the horizontal priorities, it was
established that project publicity had been used as the most frequent measure for the
purpose of all horizontal priorities. This reflects a simplified and limited approach to the
implementation of the horizontal priorities in projects.
• The assessment of the management of the horizontal priorities revealed that the management
was insufficiently efficient in the 2004-2006 period. The hugest impact on the implementation
of the horizontal priorities was made by specific selection criteria and evaluation score (in
particular, in the area of regional development), however these were rarely applied.
• A monitoring committee was set to supervise the implementation of the 2004–2006 SPD,
the issues of horizontal priorities were not much discussed. To compare with the Monitoring
Committee for 2007-2013, the former had less representatives of the horizontal
priorities.
• Implementing and other competent bodies were lacking monitoring indicators and
information to ensure an efficient monitoring of the horizontal priorities.
• Partnership with regard to the horizontal priorities was better developed on the the project
rather than programme level.
Recommendations and benefit of the evaluation

The outputs of the evaluation were applied in the Annual Report on Implementation of the
SPD submitted to the European Commission. The European Commission welcomed the
comprehensive information provided in the report on the implementation of the horizontal
priorities in Lithuania in the framework of the absorption of the EU structural support.
The working group for the supervision of implementation of the horizontal priorities uses the
evaluation report as reference guidelines because in addition to the comprehensive analysis the
report provides information about the horizontal priorities.
Programme level evaluations

Overview of the evaluations of the SPD

Main results of the evaluation
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This evaluation process focused on the learning, gathering and dissemination of knowledge
about evaluation objects. It outputs and cases of good practice were presented in a conference,
seminar and evaluation closing event where project promoters, representatives of the regions,
other social-economic partners were present. The evaluation report was issued and disseminated
to the target groups.
The present evaluation provides recommendations for the improvement of project implementation
over the 2007‑2013 programming period. The implementation of some of the recommendations
does not have a cut-off deadline since they will be implemented throughout the whole programming
period; part of the recommendations had already been or are being implemented.
Main problems encountered in the evaluation

No problems identified.

1.2. 	EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION COMPATIBILITY
	OF THE EU STRUCTURAL FUNDS SUPPORT AWARDED
	UNDER THE SINGLE PROGRAMMING DOCUMENT
	OF LITHUANIA 2004-2006

Overview of the evaluations of the SPD

Commis s ioned by
Minis tr y of Finance
Bu dget: LT L 142 800
2009
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Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to assess the continuous internal and external compatibility of the implementation of the
EU structural funds support in the framework of the Lithuanian 2004-2006 SPD.
Objectives:
• to overview the developments of the general conditions and of the outputs achieved by
the EU structural funds support in the framework of the SPD in the 2004-2008 period;
• to assess the impact of the changes of the general conditions on the internal and external
compatibility of the implementation of the 2004-2008 EU structural funds support in the
framework of the SPD;
Programme level evaluations

• to provide recommendations and methodological guidelines concerning the EU structural
funds support measures to improve the monitoring and evaluation compatibility in the
2007-2013 programming period.
Scope:
The evaluation covers the continuous compatibility of the SPD support with the socialeconomic developments and the EU and national strategies; overviews coordination of the financial
measures (internal and external compatibility of the support granted by different funds); analyses
the additionality (compatibility as a synergy driver).
Background of the evaluation

The evaluation was made by VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai (European
social, legal and economic projects).
Methods used: analysis of the statistics; analysis of the primary and secondary information sources;
expert assessment; quantitative research (deep interview with the staff of the institutions in charge
of the administration of the EU structural funds); case studies.

• SPD priorities and measures were adjusted to be compatible with each other (internal
compatibility of the support was ensured) and the national and EU policy as well as the
key strategic documents (external compatibility of the support was ensured). The analysis
carried out in the framework of the current evaluation confirmed that the primary SPD
compatibility level of the programming documents was very high;
• The primary external SPD compatibility with regard to the goals of the national strategic
documents is poorer. It was disclosed that the changes of the general conditions had no
impact on the compatibility of the SPD implementation results with the Community
policy;
• SPD financing was insufficiently compatible with the regional policy implementation
mechanism.
Recommendations and benefit of the evaluation

The findings of the evaluation were referred to for the purpose of annual reporting to the
European Commission, preparation of the final SPD implementation report. This has been the
first research of the nature that helped to identify the lacking and the existing compatibility;
important recommendations were produced. The implementation of some of the recommendations
is underway; some of the recommendations will be implemented in the future.
Main problems encountered in the evaluation

No problems identified.
Programme level evaluations

Overview of the evaluations of the SPD

Main results of the evaluation
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1.3.	EX-ANTE EVALUATION OF THE OPERATIONAL
PROGRAMMES FOR THE IMPLEMENTATION
	OF THE 2007–2013 EUROPEAN UNION STRUCTURAL
	SUPPORT STRATEGY OF LITHUANIA
Commis s ioned by:
T he Ministr y of Finance
Bu dget: LT L 931 900
2006

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to optimise the EU structural support resources; to improve programming quality.
Objectives:
• to assess whether the operational programmes are a relevant tool to address the problems
faced by a specific area/ target group;
• to verify the rationale and consistency of the operational programmes; to assess the relation
of the operational programmes to the national and Community strategies;
• to assess the quantitative values of the aims and measures of the operational programmes;
to ensure the relevance of the implementation and monitoring mechanisms of the operational
programmes.
Background of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

The evaluation was carried out by the Centre for Strategy and Evaluation Services and UAB
Ekonominės konsultacijos ir tyrimai (Economic Consultations and Researches).
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Methods used: analysis of the primary and secondary information sources; SWOT analysis; analysis
of the documentation of the previous operational programmes; logical analysis and synthesis;
assessment of external and internal compatibility of the strategies.
Main results of the evaluation

Social-economic situation of the particular area (target group) was analysed; rationale, relevance
and prioritising of the identified problems under each operational programme was verified;
consistency of each operational programme strategy with regard to other national and Community
strategies was measured; the quantitative output of the expected results and impact was assessed;
the implementation system of the operational programmes was analysed.
As part of the evaluation, 5 working documents were drafted with regard to each objective;
ex-ante evaluation reports and report on strategic environmental impact were drawn for each
operational programme; final integrated evaluation report was issued.
Programme level evaluations

Recommendations and benefit of the evaluation

Both general and specific recommendations for each of the operational programmes were
provided, of which more than 2/3 were taken into account to improve the operational programmes.
Tables reflecting the final recommendations and their implementation status are attached in the
annexes to the operational programmes.
Ex-ante evaluation made a significant contribution to the quality of the operational programmes.
Ex-ante evaluation reports of the operational programmes together with other programming
documents were sent to the European Commission.
Main problems encountered in the evaluation

No problems identified.

1.4.	EVALUATION

OF PUBLICITY OF AND INFORMATION
	ABOUT THE 2004–2006 EU STRUCTURAL FUNDS SUPPORT

Commis s ioned by:
Minis tr y of Finance
Bu dget: LT L 201 600
2007

Overview

Aim: to evaluate the relevance, productivity, efficiency and usefulness of the information about
the 2004-2006 EU structural funds support to Lithuania and the system for the publicity of the
granted support on the SPD programme, measure and project levels.
Objectives:
• to evaluate the productivity, efficiency, usefulness and relevance of the system for the
information about the structural funds support and the publicity of the granted support
as defined in the Complement to the 2004-2006 SPD and the Publicity and Information
Strategy;
• on the basis of the assessment of the productivity, efficiency, usefulness and relevance, to
identify the main lessons to be learnt with regard to the planning, administration and
impact/ outcome of the publicity and information activities falling under the 2004 – 2006
programming period;
Programme level evaluations

Overview of the evaluations of the SPD

Aims, objectives and scope of the evaluation
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• on the basis of the evaluation, to provide practical recommendations and good practice
examples on the improvement of publicity and information activities by the closure of the
SPD implementation.
Scope: the evaluation covers the criteria: relevance, productivity, efficiency and usefulness.
Background of the evaluation

The evaluation was made by VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai (European
social, legal and economic projects).
Methods used: analysis of the primary and secondary information sources; communication audit;
quantitative research (interviewing of the target groups); SWOT analysis; case studies; qualitative
analysis.

Overview of the evaluations of the SPD

Main results of the evaluation
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• The aims set forth in the Strategy match the EU level requirements, however the Strategy
did not duly take into consideration the negative public opinion in Lithuania towards the
transparency of the EU support processes; some of the objectives are overlapping; no
objective to measure the efficiency of the publicity and information process was set;
• In some cases the definition of target groups is too broad and not specific;
• On a programme level, the most relevant media are TV, radio, national press, wile on a
measure level – events (direct contact with the target groups) and IT-based measures, of
which institutional websites are the most important.
• The administrative mechanism was not optimal; the institutional cooperation and coordination
were insufficiently efficient;
• The publicity and information measures undertaken in this programming period made a
positive contribution to the raising of public interest towards the benefits offered by the
EU structural funds, instigated potential applicants to seize the opportunities provided by
the support.
Recommendations and benefit of the evaluation

The evaluation made a significant contribution to the improvement of the publicity and
information systems of the 2007-2013 programming period.
The following recommendations were provided with regard to the publicity of and information
about the EU support:
• to start the publicity and information process with regard to the 2007-2013 EU support
as soon as possible with due regard paid to the clarification of the new strategy, operational
programmes and administration mechanism to all target groups;
• to make the transparency of the EU support allocations a priority issue in the publicity
and information process;
Programme level evaluations

• to clearly define planning, negotiating, implementation, coordination, evaluation and
monitoring of the publicity and information operations of the competent institutions in
the draft 2007-2013 strategy;
• to ensure more efficient institutional cooperation in planning and implementing the publicity
and information operations, continuous building of administrative capacity and sharing of
competences;
• to involve regional actors into the administrative mechanism of the publicity and information
process;
• to improve the image of the administration of the EU structural support; to organise
trainings and enhance communication skills of the staff as well as to designate staff in
charge of the communication with specific target groups;
• to involve implementing bodies into the publicity of specific projects (in particular these
of national level).
The majority of the recommendations provided by the evaluation were taken into account
improving the publicity of the 2004-2006 SPD and building the 2007-2013 EU structural support
information strategy.
Main problems encountered in the evaluation

No problems identified.

	EVALUATION OF THE IMPACT OF THE EU STRUCTURAL
FUNDS ON THE GROSS DOMESTIC PRODUCT
Commis s ioned by:
Minis tr y of Finance
Bu dget: LT L 239 991
2009

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to assess the impact of the absorption of EU structural funds support on the Lithuanian
GDP in the 2004–2006 programming period and to prepare recommendations on how to increase
the impact of the EU structural funds on the GDP in the 2007–2013 programming period.
Objectives:
• to assess the developments of the social and economic situation in Lithuania from the start
of the SPD implementation through comparison with the original status quo and the
assumptions set forth in the SPD;
Programme level evaluations

Overview of the evaluations of the SPD
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• to assess the achievement level of the indicator Increase in real GDP growth over the
baseline scenario and to measure the impact of the SPD on the added value in different
sectors of the economy;
• to provide recommendations on how to increase the impact of the EU structural support
on GDP in the 2007–2013 programming period.
Scope: the evaluation covered the assessment of the EU support in terms of relevance, efficiency,
impact and effectiveness.
Background of the evaluation

The evaluation was made by BGI Consulting in cooperation with dr. John Bradley, EMDS
(Economic Modelling and Development Strategies).
Methods used: analysis of the primary and secondary sources; comparative analysis; expert group
method (expert groups were formed as part of the evaluation; the expert groups were used to
address specific issues in relation to the economic development and to analyse the impact of
the macroeconomic factors and their dynamics on the SPD objectives); econometric modelling
and the modelling framework of the Lithuanian macroeconomic policy HERLIT (econometric
macro-model tailored specifically for this evaluation by the key evaluation expert Dr. John
Bradley and complies with the theoretical and methodological principals of the HERMIN
framework).

Overview of the evaluations of the SPD

Main results of the evaluation
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• A comprehensive analysis of the Lithuanian macroeconomic situation was carried out as
part of the evaluation; the impact of the EU support on the country‘s GDP was measured;
comparison was made with other countries; economic situations with and without the
EU structural support were compared.
• The impact of the SPD on the real GDP was largest in 2008, when the GDP level as a
result of structural funds intervention raised by approximately 2.1 per cent. The SPD
impact on GDP level measured on the basis of HERLIT framework, to compare with the
results of the ex-ante evaluation, reflect impact which is 0.3 percentage points higher and
reaches 1.8% each year of the SPD implementation.
• The most tangible impact of the SPD was observed in the construction sector, wherein
the real GDP growth in 2008 reached 7 per cent, however, after the closure of the SPD
implementation the impact ceased. The impact on the service sector was quite significant
as well – in 2008 the GDP growth accounted for 2.3 per cent, but later stopped suddenly.
The impact on the manufacturing sector’s GDP is not immediate – the impact is growing
after the end of the programme. For instance, in 2010 the impact on the manufacturing
sector will reach 0.75 per cent and will persist in the medium term. The impact on the
public sector is minor and mainly results from insignificant developments of prices and
wage levels. The SPD impact on the labour productivity of the economy as a whole was
Programme level evaluations
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Overview of the evaluations of the SPD
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most vivid in 2008 and reached 0.35% (i. e. the productivity was by 0.35% higher to
compare with the scenario without the SPD intervention). The labour productivity of the
manufacturing sector as a result of the SPD interventions increased by 0.8 percentage
points in 2008, in service sector – by 0.53 percentage points.
In the reference period (2004-2008), the gap between the GDP per capita and labour
productivity (GDP per employed person) of Lithuania and the EU average shrank
significantly.
To compare with the EU average, the growth of unit labour force costs in Lithuania slowed
down significantly. Given the importance of the ability to maintain Lithuania’s international
competitiveness at the time of recession, the above difference is to be treated as an
advantage.
The overall employment level measured by the proportion of the employed persons to the
total population of 15-64 years of age (%), was growing in the reference period, however
failed to reach the EU average which was also growing at that time.
Although the difference between the key indicators defining the economic level of the
country (GDP per capita and labour productivity (GDP per employed person)) was decreasing
rapidly (Lithuania was approaching the EU average), the gap is still wide and may again
widen due to bigger decline of the Lithuanian economy if compared to the EU.
Lithuanian transport sector, in particular land transportation, was developing dynamically
since the very accession to the EU. Efforts were paid to improve the infrastructure, the
volume of transportation by land and railroads was increasing; the labour productivity and
the value added produced by the sector was growing as well.
In the SPD implementation period the development of the information society in Lithuania
was sufficiently good. Such situation was driven by a number of factors, in particular by
cross-cutting nature of the information and communication technologies and their
applicability in all spheres of social, business and public life.
Lithuanian energy sector is quite well developed, therefore the main attention in the
recent years was paid to its qualitative development. It is important to note insufficient
employment of the self-regenerating energy sources and high reliance on oil and natural
gas, which will increase even more after the decommissioning of the Ignalina nuclear
power plant.
The majority areas of the environmental sector recorded positive developments: smaller
water pollution; improved water treatment quality; increased volume of waste being recycled;
increased number and area of protected territories.
As to the health care infrastructure, the number of private health care institutions was
growing; while the number of hospitals and medical aid units was decreasing, however the
public financing of the health care was relatively increasing. Total number of doctors was
stabile.
To sum up the statistics and comparative data on R&D and innovations, it can be noticed
that the R&D and innovations sector in Lithuania has not made a tangible progress, while
in terms of some parameters the potential of the Lithuanian R&D and innovations
weakened.
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• The education and vocational training sector is developing sustainably. The public expenditure
on education was growing throughout the reference period, however they lagged behind
the GDP growth, while the largest portion still went to salaries of the staff, payment of
public utilities costs, etc.
• The development of the agricultural sector of Lithuania over the recent decade made it
closer to the level of the old EU member states.
• In 2001-2007, the rural development of Lithuania was stabile. The proportion of the rural
population remained almost unchanged; the rural unemployment was decreasing, while the
personal income of the population was growing.
• The statistics reflect that the EU integration had positive implications on the incoming
and local tourism: the number of incoming tourists grew; the growth of personal income
of the Lithuanian population encouraged a more active use of the services of local tourism
companies.
• The analysis (on the basis of SMART indicators) lead to a conclusion that the indicator
defined in the Complement to the 2004-2006 SPD Increase in real GDP growth over the
baseline scenario is relevant. The latter indicator is one of the most important for the
assessment of the impact made by the cohesion policy programmes in all objective 1 EU
member states.

Overview of the evaluations of the SPD

Recommendations and benefit of the evaluation
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To communicate the findings of the evaluation a seminar Impact of the European Union
structural funds on the Lithuanian economy: opportunities and findings of the evaluation was organised
to institutions as well as to experts; an article on the findings of the evaluation was prepared and
published in the magazine Valstybė (The State). The evaluation was referred to for the purpose
of reporting to the European Commission.
The evaluation served as the background to produce recommendations on increasing the impact
of the structural funds on the GDP. It was recommended to strengthen the programming of the
structural funds by applying detailed forecasting and analysis of the current economic situation,
to improve the efficiency of the structural funds implementation as well as national and regional
planning by identifying the key economic development needs.
Main problems encountered in the evaluation

No problems identified.

Programme level evaluations

1.6. 	EVALUATION OF THE IMPACT

OF THE EUROPEAN UNION
	STRUCTURAL FUNDS ON EMPLOYMENT UNDER THE Single
Programming Document 2004-2006 OF LITHUANIA
Commis s ioned by:
Minis tr y of Finance
Bu dget: LT L 199 900
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to evaluate the impact of the EU structural funds on employment, made by implementing
the Single Programming Document of Lithuania 2004-2006, and to issue recommendations for
the improvement of the monitoring and measurement of employment indicators.
Objectives of the evaluation:
• to evaluate the impact of the changed socio-economic situation in Lithuania on the goals
formulated in the SPD and on the quantitative results in the field of employment;
• to analyse the relevance and the degree of achievement of employment indicators set in
the SPD and the impact of SPD measures on employment;
• to identify the best and the worst practices in implementing SPD measures related to the
promotion of employment over the programming period 2004-2006.
The evaluation included an analysis of relevance, performance, impact, efficiency, and the
monitoring system.

Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (Public policy and
management institute).
Methods used: econometric simulation, analysis of the primary and secondary sources of information,
SMART analysis, comparative analysis, qualitative research (deep interview), empirical evaluation.
Main results of the evaluation
• About 26.8 thousand new jobs were created with the help of funding under the SPD (cf.
18.7 thousand new jobs were planned), of which 13.1 thousand jobs were long-term jobs.
• The targeted reduction of the level of unemployment was overachieved by 1.5 percentage
points due to the effect of support. Support has made a significant contribution to the
Programme level evaluations
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Scope: the evaluation triggered the analysis of the impact of the SPD implementation as well as
other employment-related indicators on a programme, priority and measure level. The evaluation
also analysed the effects of the SPD implementation in different sectors of the economy.
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reduction of unemployment in counties which had higher unemployment than average in
the country at the beginning of implementation of the SPD.
• About 54% of the new jobs (both temporary and permanent) were created with the help
of measures aimed at promoting investment in infrastructure, another 26% - investment
in human capital, and 20% - investment in corporate physical capital of companies. Most
of the jobs were created in the economic sectors of construction, public management and
defence, education, health-care, and social work.
• The highest cost of creating a job was in the field of investment in corporate physical capital,
amounting to LTL 122 thousand on average. The average cost of creating a job under investment
in infrastructure measures was about LTL 116 thousand, while the lowest cost per job was in
the field of investment in human capital measures, LTL 104 thousand on average; investment
in infrastructure had a stronger multiplication effect and the average cost of creating one
long-term job was therefore slightly lower than that under other types of intervention.
Recommendations and benefits of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

This was a thorough comprehensive evaluation of the employment programme. The evaluation
identified factors that promoted employment and reduced unemployment and assessed the impact
of the SPD on the following indicators:
• the impact of each measure under the SPD on employment (temporary and permanent
jobs) was assessed;
• the cost of creating one job in different sectors was assessed;
• the impact of interventions under the SPD on employment and productivity was assessed;
• methodology that could be applied in the future to estimate the likely impact of a given
public intervention in terms of new jobs (temporary and permanent) was developed;
• recommendations for the improvement of monitoring indicators were issued.
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The findings of this evaluation will be useful in preparing the final SPD implementation
report, improving the achievement of employment targets under the EU structural support
measures envisaged for the period of 2007-2013, and planning interventions in the new
programming period.
The evaluation report gave 5 main recommendations concerning enhanced flexibility of
implementation of the EU structural support (in response to socio-economic developments) and
improved measurement and monitoring of employment indicators. In line with the
recommendations, improvements were made in the SFMIS in the programming period 20072013, in that interim achievement and performance indicators are submitted together with
payment applications.
The progress of implementation of other recommendations has not been established yet.
Main problems encountered in the evaluation

The evaluators found it difficult to collect adequate data for the econometric model, which should
have covered 3 levels (macro, sectoral, and micro), as such data could not be found either in the
SFMIS or official statistics; moreover, due to that fact that different agencies applied different
methodologies of calculating indicators, certain data were not comparable, which did not allow making
an accurate assessment of the impact of one or another measure on the growth of employment
Programme level evaluations
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Administration
of the SPD
implementation

2.1.	MARKET ANALYSIS OF THE PRICES

OF THE SUPPLIES
	AND SERVICES MOST OFTEN INVOLVED IN ESF PROJECTS

Commis s ioned by:
Eu ropean Social Fu nd Agency
Bu dget: LT L 99 800
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to develop a data base of average market prices of the supplies and services involved in
ESF projects.
Objectives: to produce methodology for computing average market levels of the administrative
costs.
Scope: the analysis covered average salaries of a project manager, administrative and financial
officer in private, public and NGO sectors.
Background of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

The evaluation was carried out by VšĮ U.Savickas ir partneriai (U.Savickas and partners).
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Methods used: analysis of the statistics; qualitative research (deep interview); model tailored by
the authors to analyse the structure of expenditure (on the basis of the legislation of Lithuania,
administrative and operational costs as well as assets depreciation method).
Main results of the evaluation

Analysis of the data on the prices of the most popular supplies and services was produced
and the methodology for computing of the levels of the administrative costs was prepared.
Recommendations and benefit of the evaluation

Recommendations were provided on how to establish prices of certain supplies in a precise
an reasonable way; a proper price analysis was recommended.
The analysis served as a tool for the ESFA staff to assess prices bided by the applicants
more precisely, improve the quality of project monitoring and assessment.
Administration of the SPD implementation

Main problems encountered in the evaluation

The prices computed are indicative and for recommendation purposes only. The prices of the
majority of the reference services differed in different counties of Lithuania quite insignificantly,
therefore all prices are listed without referring to a county as a criterion (which was requested
by the contracting authority).

2.2.	STUDY ON CONTROL OF THE EXPENDITURE

DECLARED
	IN THE PROJECTS FINANCED BY THE EUROPEAN
	SOCIAL FUND

Commis s ioned by:
Eu ropean Social Fu nd Agency
Bu dget: LT L 117 000
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to draft a checking methodology to enable a more efficient control of the declared expenditure
and to ensure they are correct.
Objectives: to randomly analyse projects and improve project submission procedures.

Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB PricewaterhouseCoopers.
Methods used: analysis of the methodology applicable at the time; qualitative research (deep
interview).
Main results of the evaluation

The study dealt with the rules and procedures approved by the ESFA in relation to payment
requests, checks, risk management; recommendations were produced on the improvement of the
rules and procedures applied by the Agency.
Administration of the SPD implementation

Overview of the evaluations of the SPD

Scope: random project analysis, possibilities for improvement.
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Recommendations and benefit of the evaluation

Recommendations on the verification and approving of payment requests, project risk assessment
and scope of verification of payment requests, gathering and linking of the statistics on the
completed random checks, procedures for the verification of payment requests and on-site checks
were provided.
The study contributed to the improvement of the procedures dealing with the evaluation of
applications and risk management.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

2.3.

THEMATIC EVALUATION OF THE SPD AND STRENGTHENING
	OF THE EVALUATION CAPACITIES

Commis s ioned by:
Minis tr y of Finance
Bu dget: LT L 729 945
2005 – 2006

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation
Overview of the evaluations of the SPD

Aim: thematic evaluation of the SPD to ensure efficient application of the investments and to
strengthen the evaluation capacities.

The
•
•
•
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Administration of the SPD implementation

Objectives: to evaluate the efficiency of the SPD implementation system; identify future
intervention areas of the EU structural funds, enhance EU structural funds evaluation capacities
in Lithuania.
As part of the project two thematic evaluations were completed:
• Evaluation of the Lithuanian 2004-2006 SPD implementation system.
• Assessment of the future EU structural funds intervention areas.
following activities aimed at strengthening of the evaluation capacities were completed:
Training of the staff of the competent institutions and the potential evaluators.
Drafting of the methodological material.
Measures to disseminate the evaluation practice were implemented.

Background of the evaluation

The SPD thematic evaluation was carried out by UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai
(Economic consulting and research) and VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai
(European social, legal and economic projects). The project section dealing with the strengthening
of the evaluation capacities was implemented by VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai
projektai (European social, legal and economic projects) in cooperation with the Centre for strategy
& evaluation services (United Kingdom).
Methods used: macroeconomic simulation; qualitative research (deep interview); expert assessment;
analysis of the information of the primary and secondary information sources, etc.

1. The report on the evaluation of the Lithuanian 2004-2006 SPD implementation system
provides recommendations on the basis of the evaluation criteria.
Relevance of the SPD was in principle evaluated positively, however, it was noted that the
majority of difficulties had been faced as a result of the application of the set selection
criteria.
Productivity of the SPD implementation. One of the most important comments of the
evaluators regarding the SPD management system related to the drawing of the assumption
concerning the politicisation of the SPD implementation or a failure to mitigate the risk at
the time of the SPD programming and building of the administration system Lack of
administrative capacities of the competent institutions, delayed project selection processes,
insufficient functioning of the partnership principle were also noted. The report highlights that
the monitoring system in place is partly adequate. The functioning of the SPD Monitoring
Committee ensures sufficiently rapid monitoring of the SPD implementation progress and
revision of the SPD.
Possibility of the SPD efficiency. The slow rate of absorption, lack of quality and timely data
input into the SFMIS, large concentration of the support in Vilnius, Kaunas and Klaipėda areas
were noted. Nevertheless, the indicators of the programme or individual measures are likely to
be successfully achieved.
Sustainability of the SPD implementation system. The need to to maintain the existing
experience with regard to SF administration was highlighted. To make the EU SF support even
more efficient in addressing economic and social needs of Lithuania, it was recommended to
ensure that the mechanisms functioning in the SPD implementation are employed for the
purpose of the strategic and coordinated spending of the EU funds.
2. The report on the evaluation of the future EU structural funds intervention areas provides
conclusions with regard to the individual parts of the evaluation as listed bellow:
• the findings of the ex-ante SPD evaluation were overviewed;
• economic developments were surveyed;
Administration of the SPD implementation
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Main results of the evaluation and the strengthening
of the evaluation capacities
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• the external and internal factors that may potentially affect the growth of Lithuania in
2007-2013 were analysed;
• long-term perspective of the key needs was analysed;
• future investment priorities taking into consideration the opportunities offered by the
structural funds were identified.
Measures aimed at strengthening of the evaluation capacities:
• Comprehensive guidelines produced in the area of evaluation and monitoring of the EU
programmes: Monitoring guidelines for the EU programmes in Lithuania and Evaluation
Guidelines for the EU programmes in Lithuania;
• Programmes (52 academic hours) for training in evaluation prepared and approved; training
of trainees conducted; staff engaged in the administration of the structural funds as well
as potential evaluators trained (59 participants);
5 measures for publicity of the evaluation practice, of which the most important –
international evaluation conference which attracted 88 participants from 12 foreign countries,
implemented.

Overview of the evaluations of the SPD

Recommendations and benefit of the evaluation and strengthening
of the evaluation capacities

The report on the evaluation of the SPD implementation system provides more than 20 different
recommendations classified into two groups aimed at short-term and long-term perspectives.
The competent departments of the managing authority analysed the recommendations
concerning the SPD implementation system and drew a table for the follow-up of the
recommendations. Some of the recommendations aimed at a short-term period were implemented
in parallel with the evaluation, some of them lost their relevance as some of the SPD procedures
had been completed or coming to a completion stage. Some of the recommendations had been
taken into account for the purpose of the 2007-2013 programming period.
The report on the evaluation of the future structural funds intervention areas does not provide
specific recommendations; the recommendations are combined with the conclusions and are of
a rather general nature. The majority of the findings and recommendations were taken into
consideration as part of the preparation of the 2007-2013 programming documents.
The results of the evaluation were used in the preparation for the 2007-2013 programming
period.
The target groups of the evaluation (evaluators, bodies engaged in the administration of the
EU supported programmes, staff of education and training institutions) enhanced their competence
and knowledge about the EU programmes evaluation, monitoring specifics and practice,
methodological guidelines were posted on the Internet (www.esparama.lt) and are available to
everyone concerned. The programme for training on the EU structural support was accredited
by the Training Centre of the Ministry of Finance; the first international conference on evaluation
was organised and will become a regular practice contributing to the development of the evaluation
culture in Lithuania.
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Main problems encountered in the evaluation

The evaluation of the SPD implementation system addressed an already functioning system,
some of the SPD implementation procedures were underway or completed, therefore some of
the recommendations for the improvement were out of date (e. g. revision of project selection
criteria). The evaluation of the future intervention areas of the structural funds faced lack of data
because the implementation of the SPD measures had just started.
One of the problems related to the implementation of the measures aimed at strengthening
of the evaluation capacities was faced in the preparation of the methodological guidelines, i. e.
the guidelines were drafted by foreign experts in English, consequently, negotiating of the
documents, translation and editing was more time consuming.

2.4.

FEASIBILITY STUDY ON THE DEVELOPMENT
	OF A REGIONAL NETWORK OF THE CENTRAL PROJECT
	MANAGEMENT AGENCY
Commis s ioned by:
Central Project Management Agency
Bu dget: LT L 58 000
2009

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Objectives: to apply the EU support administration principles which aim at simplification of the
management and control system of the EU structural support and regulation of the projects
funded by the EU structural funds; to allow the institutions within the EU structural support
management and control system to chose the most efficient operational form; to ensure equal
quality of operations.
The evaluation referred to the EU support administration principles and the regional networks
created by other institutions; the regional networks built by the latter institutions were compared
and an optimal solution was pursued.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras (Social and economic
development centre).
Administration of the SPD implementation
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Aims: to justify the need for the decentralisation based on the analysis of the applicants’ needs
and experience and the analysis of the legislative requirements; to revise the programming
procedure; to orient towards administration of the new period structural funds by reducing
administrative burden to the users.
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Methods used: structural analysis of the regional institutional networks.
Main results of the evaluation

The experience of the last programming period leads to a conclusion that Lithuania had
developed an extremely complicated system for the management of the EU structural funds (in
particular, from the applicants’ point of view). The following parts of the system were named by
the applicants as complicated: collection of unnecessary information, insufficient clarity of the
contents of guidelines and other documentation. The regional networks established in the major
cities and counties by other implementing bodies form individual units under different departments
from a structural point of view; their functions cover quite a wide scope of operations, which
make it easier for the applicants to get information.
Recommendations and benefit of the evaluation

The evaluation produced recommendations on the establishment of regional networks.
Cooperation of several implementing bodies and the development of a regional CPMA network
triggered the need to review priorities and to look for real alternative solutions enhancing the
operational productivity.
Main problems encountered in the evaluation

No problems identified.

2.5.	EVALUATION

Overview of the evaluations of the SPD

OF THE STRUCTURAL FUNDS MANAGEMENT 		
	AND CONTROL SYSTEM AT CPMA
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Commis s ioned by:
Central Project Management Agency
Bu dget: LT L 167 600
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to assess the structural funds management and control system at CPMA.
Objectives: to assess the structural funds management and control system, provide conclusions
and recommendations.
Administration of the SPD implementation

Scope: the evaluation addressed the aspects of spontaneous cooperation between the applicants
and the CPMA. Findings and recommendations were produced.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB TNS Gallup.
Methods used: qualitative research (deep interview) and quantitative research (on-line interviewing
of the project promoters).
Main results of the evaluation

The evaluation revealed that the majority of the respondents treat the cooperation with CPMA
positively. The work of the staff, professional relations with the respondents were regarded positively
as well. The majority of the respondents consider the decisions taken by CPMA are transparent.
The areas which should be improved are, on the opinion of the respondents: preparation and
evaluation of applications, procurements and disbursement of support on the expenditure
declaration stage.

recommendations were implemented already or their implementation is being planned. The
recommendations address the application structure, dissemination of information, reporting forms,
procedural improvements.
The implementation of the recommendations provided as part of the evaluation contributed
to increased operational efficiency of the institution which have been noticed by the applicants
as well.
The information gathered for the purpose of the study revealed the general opinion of the
respondents about the management of the structural funds at CPMA. The study and the resulting
conclusions were directly employed for the further development of CPMA‘s operations, evaluation
of the staff. The study helped the institution to efficiently allocate its resources and improve
operational efficiency in a short period of time.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.
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Recommendations and benefit of the evaluation
The study provides rather precise recommendations for operational improvement; the
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2.6.	APPROACH OF THE BENEFICIARIES

TOWARDS TRAINING,
	DRAFTING OF APPLICATIONS AND IMPLEMENTING
	OF PROJECTS. ASSESSMENT OF THE INFORMATION NEEDS
Commis s ioned by:
Central Project Management Agency
Budget: LTL 21 800
2005

Overview
Aims, objectives, scope of the evaluation

Aims: to analyse the beneficiaries‘ approach towards training, drafting of applications and project
implementation as well as the information needs.
Objectives:
• to assess satisfaction with regard to training/ information;
• to analyse main problems associated with the drafting of applications and the opinion
about consultants;
• to identify main project implementation problems.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by Sprinter tyrimai (Sprinter researches).

Overview of the evaluations of the SPD

Methods used: quantitative research (telephone interviewing of the beneficiaries; sample – 50
respondents).
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Main results of the evaluation

• Assessment of the available information. The majority (84%) of the interviewed beneficiaries
stated that the information that reaches them is clear, understandable and relevant to
project implementation. Nevertheless, more than half of the respondents indicated that
the information is not always timely. More efforts should be dedicated to ensuring that
the beneficiaries receive timely and up-to-date information. As to the data channels, the
beneficiaries prefer e-mail best, less – individual seminars and consulting;
• Satisfaction with training/ seminars. As to the training on the implementation of the
structural funds projects, the respondents were best satisfied with the quality and subjects
of the training; the opinion with regard to the number of trainings/ seminars was slightly
less positive (lack of trainings was noted). As to the subjects of training, the need for more
Administration of the SPD implementation

trainings about reporting, project accounting and documentation, payment requests and
project management as a whole was indicated;
• Assessment of the application drafting process. The majority of the respondents indicated
that the scope of the information required in the application forms is not optimal, the
respondents consider that the applications should require much less information. The
main difficulties related to the drafting of applications are faced due to lack of competence
to define the original idea in the application form, filling-in the financial part of the
application and the necessity to gather the required information and documents, lack of
time;
• In the area of project implementation the beneficiaries find that the preparation of the
procurement documentation, filling-in of the payment requests and drafting of the reports
are most difficult parts of the process, therefore, they indicated that most information needs
are related with relevant information about the preparation of reports, filling-in of payment
requests and project accounting;
• Approach towards preventive supervision of procurements. Preventive supervision of
procurements made by CPMA was regarded as necessary (more often with regard to the
open, open international, public tenders, except for the tenders following usual commercial
practice). The majority of the respondents indicated that they do have the necessary
capacities to make procurements themselves (most often by way of usual commercial practice
and simplified open tenders). The respondents‘ opinion concerning on-site checks was not
unanimous – half of the respondents consider that the checks may substitute procurement
control; another half support quite contrary opinion. However, it was agreed that the checks
would be useful.

The evaluation highlighted problems related to the preparation of applications and project
implementation. The research provided a better understanding of the applicants‘ problems and
possible solutions. The findings of the evaluation has lead to a simplification of submission and
administration of applications.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.
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Recommendations and benefit of the evaluation
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2.7.	STUDY ON POTENTIAL

EMERGENCIES IN ABSORBING
	SUPPORT TO THE AGRICULTURAL SECTOR UNDER THE SPD
Commis s ioned by:
National Paying Agency
Bu dget: LT L 28 300
2006

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to serve as an efficient tool both to making and implementing decisions by the staff and
management of the NPA in emergency situations.
Objectives: to survey emergencies related to the absorption of the EU support; to characterise
the emergencies, their causes, forecasting and prevention; produce an emergency prevention
programme or plan.
The study analysed the information about the causes of, solutions to and prevention of
emergencies.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB Baltijos viešųjų ryšių grupė (Baltic public relations group).
Methods used: structural analysis of the statistics.

Overview of the evaluations of the SPD

Main results of the evaluation
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The study provided comprehensive information about the identification, addressing and
management of emergencies. Specific and extensive description of the steps to solve similar
problems was provided. Recommendations on how such situations could be efficiently avoided
and solved with minimum losses, when faced, were produced.
Recommendations and benefit of the evaluation

The study provided recommendations on improving public awareness, cooperation with
different stakeholders in the event of emergency situations. Justified recommendations on the
nature of information and documents to be archived and the ways of archiving were provided.
Studies of the type serve as a very useful instrument in finding the solutions to avoid
emergencies.
Main problems encountered in the evaluation

No problems identified.
Administration of the SPD implementation

2.8.	SURVEY OF THE PUBLICITY

OF THE EUROPEAN UNION
	STRUCTURAL FUNDS SUPPORT FOR 2004–2006
(COMMISSIONED BY THE MINISTRY OF ECONOMY
	OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA)
Commis s ioned by:
Ministr y of Economy
Bu dget: LT L 21 400
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

The aim and the objectives of the evaluation:
• to assess the relevance, accessibility of the channels for the dissemination of information
about the EU structural funds support administered by the Ministry of Economy in 2004–
2006 to address the needs of target groups;
• to assess the contents and form of the information being presented as well as to produce
recommendations on the improvement of the information channels and forms.
Scope: 15 representatives of businesses having received EU structural funds support for 20042006 projects; 5 consulting companies offering advice on preparation of the projects;, 20
representatives of the national and regional mass media (TV, press, e-media and news agencies)
preparing respective information. The data bases of the LBSA and MoE were contacted for the
selection of respondents.

The evaluation was carried out by UAB Baltijos tyrimai The GALLUP organization (Baltic Surveys
The GALLUP organization).
Methods used: qualitative research (deep interview, interviewing of the target groups‘
representatives).
Main results of the evaluation

Project promoters found out about the possibility to apply for the EU structural funds support
administered by the Ministry of Economy in 2004 – 2006 from different sources, mainly from
(in descending order):
• Businesses – LBSA website, website of the Ministry of Economy, telephone calls to the
MoE, LBSA, news sites, visits to LBSA, seminars, conferences, business partners, national
Administration of the SPD implementation
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press. Rarer mentioned sources - LTV, commercial TV channels, regional TV cannels, radio,
regional press, specialised publications/ booklets.
• Mass media – LTV, national press, internet sites, website of the MoE, specialised press,
radio, commercial TV channels. Rarer mentioned sources – regional TV channels, visits in
LBSA units, specialised publications/ booklets.
Recommendations and benefit of the evaluation

The implementation of the produced recommendations lead to a more rational use of the
available resources for information and publicity, helped to approach the target auditory closer
and provide information in a form and channels better addressing their needs.
Main problems encountered in the evaluation

Not all potential respondents agreed to be interviewed. The sample could have been larger,
however, given the small scope of the research and high time-intensiveness of the tasks (45
minutes per interview) the available sample was used.

2.9.	IDENTIFYING

PROBLEMS ENCOUNTERED
	IN THE IMPLEMENTATION OF THE SPD PROJECTS.
FEASIBILITY STUDY ON AVOIDANCE OF THE PROBLEMS

Overview of the evaluations of the SPD

Commis s ioned by:
National Paying Agency
Bu dget: LT L 39 700
2008
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Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to improve the future administration of the EAFRD and co-financing by capitalising on
the results of the study; to ensure efficient implementation of the EAFRD measures and increase
public awareness about EAFRD and co-financing support.
Objectives:
• to identify and assess problems encountered in the implementation of the SPD projects;
• to characterise the problems faced in relation to project administration, to assess negative
effects of the problems on project implementation and administration;
Administration of the SPD implementation

• to produce recommendations on possible ways to avoid the problems;
• to provide a conclusive description of how the avoidance of the identified problems will
contribute to a preparation for a good quality administration of the EAFRD measures in
the 2007-2013 period.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras (Social and
economic development centre).
Methods used: interviews with the NPA staff and the analysis of support management documents,
beneficiaries‘ complaints, minutes of the meetings of the NPA, MoA, MoF in relation to the
regulation and changes of the support measures.
Main results of the evaluation

As part of the evaluation, gaps in the administration of the programme were identified and
recommendations were provided on how to eliminate them . However, in some instances efficient
decision making is limited by the hierarchy for approval of the administrative rules of the EU
support, negotiating the amendments on all levels, etc. Sometimes the beneficiaries’ comments
and proposals do not comply with the basic EU support rules on cost eligibility, activities,
procurement procedures, transparency, etc. If this is the case, it is not possible to take a decision
meeting all aspects of the beneficiaries’ interests.
All public authorities are concerned with productive and timely absorption of the EU support
bringing maximum effect both to the individual beneficiaries and the Lithuanian rural development
as a whole. Inter-institutional cooperation is the core stone for the successful and efficient
identification, analysis and addressing of the problems.

A number of administrative improvements were introduced taking into consideration the
recommendations, which contributed to facilitation of applying for support and administration of
the funding. For instance, application forms of the RDP were simplified. Drawing on the
administrative practice of the support, steps were made to avoid errors in completing the applications
(guidelines on completing the applications were revised, meetings with applicants, consulting bodies
and other social partners were organised; information was disseminated in the press; staff timetables
of at the territorial units of the Agency’s Control Department were revised).
The findings of the evaluation were referred to in the preparation for the 2007-2013
programming period.
Main problems encountered in the evaluation

The evaluators consider that the main problem encountered in the framework of the study
was related to the fact that the majority of projects supported by the selected measures were
Administration of the SPD implementation
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closed already; some of the NPA staff in charge of coordination of the measures, changed; the
final documentation available at NMA makes it difficult to trace original documents and their
amendments which were made as a reaction to the project management problems and complaints
of project promoters.
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3.

Environment

3.1.	EVALUATION

OF THE IMPACT AND EFFICIENCY
	OF ABSORPTION OF THE EUROPEAN UNION STRUCTURAL 		
FUNDS SUPPORT IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR
Commissioned by:
Ministr y of Environment
Bu dget: LT L 259 000
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to assess the impact and the efficiency of absorption of the support awarded under the
measure 1.3 Improvement of Environmental Quality and Prevention of Environmental Damage
in the framework of the Single Programming Document of Lithuania 2004-2006 (hereinafter
SPD measure 1.3) in the environmental sector as well as the related current and expected quality
developments; to provide findings and recommendations on a more targeted and efficient allocation
of financial support of 2007–2013 envelope to the environmental activities.

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives:
• to analyse the general social-economic situation in Lithuania and the developments in
relation to the implementation of the EU structural funds support: social-economic situation
in the environment sector, i.e. the effects of the changes of the general situation (important
social-economic trends; changes in national, regional and sectoral policy) on the
implementation of the measure as well as the impact of the measure implementation on
the social-economic situation;
• to assess the effectiveness of the implementation of the SPD measure 1.3;
• to assess the compliance of the SPD measure 1.3 to the horizontal policy;
• to identify good practice examples in the areas listed bellow;
• to assess the impact and outcomes of absorption of the EU structural support in the
environment sector as a result of the implementation of projects under the SPD measure
1.3 in the following areas: drinking water and waste water management; clearing or cleanup of polluted territories; establishment and management of protected areas; strengthening
environmental monitoring, control and prevention; promotion of environmental information
and raising awareness of the people on environmental education.
• to assess compatibility with other SPD measures or other European Community financial
instruments.
Scope: detailed analysis of all aspects related to the implementation of the objectives of the SPD
measure 1.3: effectiveness, relevance, efficiency, compliance with the horizontal policies; compatibility
with other SPD measures and Community financial instruments; impact on and results for the
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environment sector; significance to the social-economic development. Good practice projects were
also identified, project promoters were interviewed. The evaluation helped to identify several
problems and risks; recommendations were provided on how to address them.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (Public policy and
management institute).
Methods used: analysis of the primary and secondary information sources; statistical analysis;
qualitative research (deep interview); identification of good practice projects, etc.

• The evaluation report states that the implementation of the projects supported by the SPD
measure 1.3 has positive impact on the environment. Of all environmental activities, the
largest impact has been recorded in the projects dealing with clean-up of polluted areas.
Drinking water and waste water management projects have largest impact on households
by improving the water supply services or increasing the availability of the services. Direct
social-economic impact on the development of recreation will be also made by projects
dealing with clearing and clean-up of polluted areas as well as establishing and clearing of
protected areas. The same is confirmed by increasing flows of visitors.
• Projects for improving the environmental monitoring, control and prevention make indirect
environmental and social-economic impact through minimizing environmental damage
and risk.
• Information and awareness projects received less funding compared to other activities.
Nevertheless, the projects aimed at important factors indirectly affecting the quality of the
environment which had not been triggered by other activities. Additional long-term impact
of the support was felt by the environmental non-governmental organisations that were
able to proceed with their operations in the period of implementation of the SPD measure
1.3. The potential of the latter is important for the further environmental information and
raising of awareness.
• Sustainability of the projects of any financed activity will depend on the further funding
and the capacity of project promoters and the beneficiaries to further the achievements.
Recommendations and benefit of the evaluation

The evaluation report provides recommendations concerning promotion of closer cooperation
with other institutions engaged in administration of other operational programmes and financial
support instruments; improving the efficiency of the administration system; allocation of support
to individual activities; setting of indicators for the assessment of outputs. Part of the
recommendations were already taken into consideration in the preparation for the new 2007-2013
financial support period. For instance, a few overlapping functions were cancelled; more rational
indicators to measure the outputs were formulated.
Environment
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The results of the evaluation will be also used for the purpose of reporting on the
implementation of the SPD measure 1.3 to the European Commission (in the framework of
the preparation of the final SPD implementation report) and publicity of the benefits of the
SPD measure 1.3 projects to the society (for the purpose of surveys, articles, publications, press
releases, etc.).
Main problems encountered in the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

No problems were identified.
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4.

Information
society

4.1.	STUDY ON INFORMATION SOCIETY

DEVELOPMENT

	IN REGIONS OF LITHUANIA

Commis s ioned by:
Information Society Development Committee
u nder the Government of the Repu blic of L ithu ania
Bu dget: LT L 26 600
2005

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to assess the key indicators of the use of the information technologies in the counties of
Lithuania.
Objectives: the study analysed the key indicators of using computers and internet in 10 counties,
i .e. assessed the proportion of population and the frequency of using computers and internet,
including the breakdown by major cities and individual counties of Lithuania; demographic
breakdown of consumers by age, income, education, occupation, place of residence.
Scope: 10 counties of the country.
Background of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

The evaluation was carried out by UAB TNS GALLUP.
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Methods used: quantitative research (representative survey of Lithuanian population by Omnibus
method; the survey was carried out in May-June, 2005).
Main results of the evaluation

• The study recorded significant gaps between urban and rural areas in terms of the key
information society development indicators.
• The largest number of computer users was recorded in Vilnius county (49.3%),
smallest – in Tel iai county (32.9%). Similar tendencies were observed among internet
or e-mail users: the largest number recorded in Vilnius county (40.2%), the smallest in
Tel iai county (28.1%).
• 52.3% of the interviewed admitted that they had never used a computer, while 64.7%
claimed that they had never used internet/ e-mail. Internet and e-mail are on average more
often used by men (35.9%), a little less by women (32.8%).
Information society

Recommendations and benefit of the evaluation

This is the first sociologic study that has gathered information on information society
development indicators on the level of individual regions (counties) of Lithuania. Before that the
information society development was being monitored in broad-terms on the level of Lithuania
as a whole. The data gathered for the purpose of the study revealed the situation of using
information technologies and the disparities among the regions of the country.
The data of the study was applied for the purpose of surveys, reports about information society
development in Lithuania and its individual regions, status and progress analysis of this area. The
findings of the study were presented to all county and municipal administrations of Lithuania.
No recommendations were produced.
Main problems encountered

No problems were identified.

4.2.	SURVEY OF INFORMATION SOCIETY

DEVELOPMENT

	IN REGIONS OF LITHUANIA
Commis s ioned by:
Information Society Development Committee u nder
the Government of the Repu blic of L ithu ania
Bu dget: LT L 50 800
2006

Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to assess the key IT exploitation indicators in the counties of Lithuania for the purpose of
comparison with the study carried out in 2005.
Objectives: the study analysed the key indicators of using computers and internet in 10 counties,
i .e. assessed the proportion of population and the frequency of using computers and internet,
including the breakdown by major cities and individual counties of Lithuania; the demographic
breakdown of consumers by age, income, education, occupation, place of residence.
Scope: 10 counties of Lithuania.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB TNS GALLUP.
Information society
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Overview
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Methods used: quantitative research (representative survey of Lithuanian population by Omnibus
method; the survey was carried out in August-September, 2006).
Main results of the evaluation

• The comparison of the 2005 and 2006 findings evidently reveals that the number of
Lithuanian population using computers and internet changed significantly over a year: the
number of computer users changed from 43 to 47.7%; internet/e-mail users – from 34.3%
to 41.3%. Nevertheless, huge disparities between urban and rural areas in terms of the key
information society development indicators persist.
• The 2006 study records the largest number of computer users in Klaipėda county (53.4%)
(in 2005, the largest numbers (49.3%) were recorded in Vilnius county), while the smallest
number in Telšiai county (35.8%) (in 2005, this county also reflected a poor indicator –
32.9%).
• Similar tendencies were observed among Internet/ e-mail users: largest numbers recorded
in Klaipėda county (49.1% of the population) (in 2005, Vilnius county was leading
(40.2%)); smallest numbers recorded in Telšiai county (29.5% of the population)
(in 2005 – 28.1%).
• In 2006, the level of using Internet/e-mail at home grew significantly – from one third in
2005 to more than a half of the respondents (55%) in 2006.

Overview of the evaluations of the SPD

Recommendations and benefit of the evaluation
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This is the second sociologic study for the purpose of which information society development
indicators were compiled on the level of individual regions (counties) of Lithuania (the first study
made in 2005). Until then, the information society development was monitored in broad terms,
on Lithuania-wide level. The data compiled by the study revealed the status of using information
technologies and disparities existing from region to region. The data can be compared with a
similar study carried out in 2005.
The findings of the study were referred to for the purpose of surveys, reporting on the
development of information society in Lithuania and its individual regions, analysis of the status
and progress of the area. The findings of the study were presented to all county and municipal
administrations of Lithuania, for which such information was of particular relevance in the
framework of preparations for the 2007-2013 EU structural funds support in the information
society sector. No recommendations were produced.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

Information society

4.3.	STUDY ON E-GOVERNMENT

INDICATORS

Commis s ioned by:
Information Society Development Committee
u nder the Government of the Repu blic of L ithu ania
Bu dget: LT L 8 900
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to assess the indicators of the e-government in Lithuania.
Objectives: to analyse the use by Lithuanian population of the e-services provided by the public
sector institutions by groups of services.
Scope: survey of the Lithuanian population; 1000 respondents.
Background of the evaluation

The evaluation was made by UAB TNS GALLUP.
Methods used: quantitative research (representative survey of Lithuanian population by Omnibus
method; the survey was carried out in 2007).

The following statistics about the use of public sector e-services by the Lithuanian population
was compiled as part of the study:
• using of Internet;
• visiting public sector websites;
• causes for visiting or not visiting public sector websites;
• using and relevance of public e-services.
It was established that almost a half (45%) of the Lithuanian population uses Internet. Websites
of the public sector institutions were visited by 20% of the Lithuanian population over the 6
reference months; among Internet users the number of such visitors was 44%. The main reasons
for not visiting websites of public sector institutions was lack of interest in the information and
services offered by these institutions. The majority of people are pursuing the public e-services
related to income tax (44%) and searching for a job (27% of the people having visited websites
of public sector institutions over the last 6 months).
Information society
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Recommendations and benefit of the evaluation

The data compiled by the study were used for the purpose of surveys, reporting about the
information society development in Lithuania, status and progress analysis of the area. Researches
including collection of the relevant indicators were also made in 2005 and 2006. No recommendations
were produced.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

4.4.	STUDY ON INFORMATION TECHNOLOGIES,
	MOBILE CONNECTION AND INTERNET MARKET
Commis s ioned by:
Information Society Development Committee
u nder the Government of the Repu blic of L ithu ania
Bu dget: LT L 7 400
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to assess the use of information technologies by businesses of Lithuania.

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives: to assess the use and perspectives of different IT in Lithuanian business companies.
Scope: survey of Lithuanian companies made; respondents included staff of the companies in
charge of installation and maintenance of information technologies; sample – 670 companies.
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Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB TNS GALLUP.
Methods used: quantitative research (survey of population by Omnibus method).
Main results of the evaluation

The data about using of the information technologies by businesses compiled as part of the
2007 study were compared to the similar data of the 2003-2006 period. The report of the study

provides record of the hardware and software used by businesses, IT investments made or planned
by businesses as well as the scope of telecommunications, using of Internet and mobile connection
by businesses, etc.
Recommendations and benefit of the evaluation

The data compiled as part of the study was used for the purpose of surveys, reporting about
the information society development in Lithuania, analysis of the status and progress of the
reference area. The researches which included collection of different indicators were carried out
in 2005, 2006 and 2008 as well. No recommendations were produced.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

4.5.	STUDY OF THE BASIC PUBLIC

AND ADMINISTRATIVE
	SERVICES ACCESSIBLE ON THE INTERNET
Commis s ioned by:
Information Society Development Committee
u nder the Government of the Repu blic of L ithu ania
Bu dget: LT L 5 900
2007

Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to survey the public administration services accessible on the Internet in Lithuania. Objectives:
to assess the maturity level of transition of 20 basic public services, o which 12 are offered to
individuals, 8 – to business, to the electronic media and to measure the global indicator of the
basic public services accessible on the internet in Lithuania.
Scope: 20 basic services, of which 12 are offered to individuals, 8 – to business, specified in the
European Union programming documents.
Background of the evaluation

The study was made by the Information Society Development Committee under the Government
of the Republic of Lithuania.
Information society
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Methods used: direct observation method. For the purpose of the survey, the methodology of
the research Web-based benchmark on electronic public services commissioned by the Information
Society Directorate of the European Commission was applied.
Main results of the evaluation

The study measured global level of accessibility of the public administration services on the
Internet in Lithuania.
• global record of accessibility of public services in Lithuania – 63.1%.
• average record of accessibility of public services to individuals – 51.2%.
• average record of accessibility of public services to business – 75%.
Recommendations and benefit of the evaluation

The data compiled as part of the study were used for the purpose of surveys, reporting about
the information society development in Lithuania, analysis of the status and progress of the
reference area. The researches measuring the relevant indicators were made in 2005 and 2008 as
well. No recommendations were produced.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

4.6.	STUDY OF THE PUBLIC

E-SERVICES RENDERED

Overview of the evaluations of the SPD

BY MUNICIPAL BODIES
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Commis s ioned by:
Information Society Development Committee u nder
the Government of the Repu blic of L ithu ania
Bu dget: LT L 19 700
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to identify the key available public and administrative municipal e-services and the current
extent of transposition of the services to the electronic media.
Objectives:
• to make a list of public services rendered by municipal bodies;
• to measure the extent of the public e-services rendered by all municipal bodies;
Information society

• to identify capacity of individual municipalities to render e-services;
• to assess the staff capacities of individual municipal bodies to render e-services;
• within municipalities offering public e-services, to analyse the level of interest of individuals
and businesses in using these services;
• to make a list of key municipal public e-services.
Scope: all counties of Lithuania.
Background of the evaluation

The evaluation was made by a group of scientists of Business Technologies Department of
the Vilnius Gediminas Technical University.
Methods used: qualitative research (deep interview); analysis of the primary and secondary
information sources; direct observation, etc.

The study found that the status of shifting public services to the electronic media is at level
I and II in the municipalities of Lithuania. Sole Vilnius municipality is offering a public service
on level IV – issues certificates on personal social income. The most advanced in terms of shifting
of public services on the Internet are the municipalities of Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys
and Druskininkai.
The following public e-services were identified as most popular among the users:
• calculation and disbursement of social allowances; provision of social services and other
social support;
• supervision of exploitation of constructions; issue of the terms for construction design and
construction permits under the statutory procedures;
• arrangements for the state support for acquisition of housing; awarding of social
housing;
• setting procedures for trading and provision of other services in market and public places;
issue of permits (licences) in the cases and under the procedures set forth in the laws;
• arrangements for passenger transportation on local routes;
• filing of archive documents.
Recommendations and benefit of the evaluation

The data compiled as part of the study was used for the purpose of surveys, reporting about
the information society development in Lithuania, analysis of the status and progress of the
reference area. No recommendations were produced.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.
Information society
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4.7.	IMPACT EVALUATION OF THE SPD MEASURE
3.3 DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES
	SERVICES AND INFRASTRUCTURE
Commis s ioned by:
Information Society Development Committee u nder
the Government of the Repu blic of L ithu ania
Bu dget: LT L 47 600
2009

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to assess the impact of the measure 3.3 Development of Information Technologies Services
and Infrastructure of the Single Programming Document 2004-2006 (hereinafter – SPD measure
3.3) on the development of the information society in Lithuania.
Objectives:
• to analyse the main current processes and developments in the area of Lithuanian information
society over the SPD implementation period (2004-2008);
• to assess the effectiveness, benefit, impact and sustainability of the SPD measure 3.3;
• to identify cases of good and bad practice.
Scope: all projects supported by the measure 3.3. Development of Information Technologies
Services and Infrastructure of the Single Programming Document of Lithuania 2004-2006.

Overview of the evaluations of the SPD

Background of the evaluation
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The evaluation was carried out by VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai
(European social, legal and economic projects).
Methods used: analysis of the primary and secondary information sources; analysis of the statistics;
qualitative research (deep interview); contents analysis; case studies; comparative analysis; logical
framework.
Main results of the evaluation

• As to the impact and benefit of individual projects, the evaluation report states that
e-infrastructure projects had the largest positive impact on the Lithuanian information
society out of all projects supported by the SPD measure 3.3 because the lacking preconditions
for further development of the area in question were built. The projects contributed to
the increasing internet access to people.
Information society

• Total 3791 km broadband data transmission network was constructed with the majority
of sections built in rural and minority in urban areas.
• As part of e-services projects supported by the SPD measure 3.3, in total 17 public e-services
were developed, including a few more significant, addressed to business, households and
increasing of efficiency of public administration sector.
• To sum it up, it can be concluded that in spite of certain project-level problems, the SPD
measure 3.3 contributed significantly to finding solutions to the information society problems
in Lithuania and generated pre-conditions for the further development of the sector. To
maximize the benefit of the SPD investments into the development of e-services, launching
of a centralized information campaign promoting the transition from traditional to electronic
media of services would be advisable.
Recommendations and benefit of the evaluation

It is expected that the findings of the evaluation (information and recommendations provided
in the evaluation report) will be applied for the purpose of improving the implementation of
information society development projects in the 2007-2013 EU structural support period; the
findings will also be referred to for the purpose of reporting to the European Commission about
the implementation of the SPD measure 3.3 (drafting of the final SPD implementation report)
and publicity of the benefit produced by the SPD measure 3.3 projects to the people (surveys,
articles, publications, press released, etc.).
Analysis of projects made as part of the evaluation, findings and recommendations generated
by the evaluation might be helpful to the SPD measure 3.3 project promoters who want to
enhance the quality and applicability of their project outputs and to ensure a more efficient
development with the help of 2007-2013 structural funds resources.
The evaluations report comprises 12 recommendations towards sustainability of the SPD
measure 3.3 projects and implementation of the information society development projects in
2007–2013 EU structural support period.
Overview of the evaluations of the SPD

Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

Information society
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5.

Agriculture

5.1.	EFFICIENCY

OF PARTICIPATION BY APPLICANTS IN THE FIELD
	OF ANIMAL PRODUCTION IN THE LITHUANIAN 2004-2006
	SPD MEASURE “INVESTMENT IN AGRICULTURAL HOLDINGS”
Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Bu dget: LT L 53 900
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to evaluate the efficiency of participation by applicants in the field of animal production
in the Lithuanian 2004-2006 SPD measure Investment in agricultural holdings and to make
recommendations, based on the results of a qualitative and quantitative research, for the
implementation of support policy for the period of 2007-2013.

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives:
• to find out the level of popularity of the SPD measure Investment in agricultural holdings
among the owners of animal production farms;
• to identify the reasons for lower participation by owners of animal production farms, to
evaluate the size and the quality of investment projects of these farms and the structure
of investment;
• to identify difficulties encountered in preparing and implementing investment projects, to
determine the need to continue investment projects, and to find out whether eligible
expenditure respond to the needs of the farm;
• to evaluate project eligibility criteria and to identify the reasons of negative evaluation of
projects declared ineligible.
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Scope: the research covered all applicants of the animal production sector that participated in
the implementeation of the 2004-2006 SPD measure 4.1 Investment in agricultural holdings.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Plėtros ir informacijos centras (Development and information
centre).
Methods used: qualitative (deep interview) and quantitative (telephone interview of applicants in
the field of animal production) research, analysis of primary and secondary information sources
Main results of the evaluation
• According to the respondents, the SPD measure Investment in agricultural holdings targeted
at farmers and agricultural companies was very much wanted as it gave an opportunity for
Agriculture

The evaluation identified several reasons for lower participation by applicants engaged in animal
production:
• due to instability of bulk buying prices and high cost-price of production, owners of animal
production farms found it more difficult to forecast cash flows in their investment
projects;
• owners of animal production farms found it more difficult to achieve economic viability
indicators during the lifetime of their investment projects;
• investment projects of animal production farms were more complicated to prepare,
preparation was more time-consuming and involved higher overhead costs;
• animal production farms found it more difficult to implement investment projects;
• large animal production farms intending to invest in construction or reconstruction found
the maximum amount of support too low;
• animal production farms are relatively small and, consequently, the probability to lose the
fierce battle of competition for the EU support was higher due to their lower
profitability.
Recommendations and benefits of the evaluation

The study allowed to find out the view of farmers and agricultural companies about the need
for the SPD measure Investment in agricultural holdings and to identify the reasons for the lower
participation by animal production farms, difficulties encountered in preparing and implementing
investment projects, and the need for project continuity. The findings and recommendations of
the study helped to formulate a more efficient policy for supporting applicants engaged in animal
production in the next programming period of 2007-2013.
The recommendations were partly implemented in Lithuania’s Rural Development Programme
for 2007-2013; animal production is considered a priority under measure 6 Modernisation of
agricultural holdings; applications below EUR 43443 (LTL 150000) are subject to simplified
Agriculture
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people engaged in agriculture to make use of the EU support to modernise their farms,
purchase new equipment or reconstruct buildings, and thus improve work and production
conditions.
• The respondents said they considered the expenditure declared eligible as fully responding
to the needs of the farm. The evaluation revealed that the respondents thought the list of
eligible expenditure could additionally include expenditure on acquisition of breed animals,
land, breed/seed materials, second-hand equipment.
• Main difficulties: bureaucratic barriers in processing documents, lack of information on
inter-compatibility of measures, high cost of preparing investment projects.
• The interviewees said that the investment projects which the EU support was awarded to
should have been continued. They further said that animal production farmers who had
received support for the modernisation of their farms should not be excluded when they
applied for support to other operations once they had implemented one investment project.
The vast majority of the respondents said project eligibility criteria should be differentiated
according to the size of the farm and the field of specialisation.
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procedures, etc. Proposals to increase the maximum amount of support per project to EUR 579
240 (LTL 2 million) were unrealistic, as no account was taken of budgetary capacities and the
need for support under other measures.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

5.2.

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN MODERNISING
THE FARMS OF THE FARMERS INVOLVED IN THE MEASURES
	OF THE RURAL DEVELOPMENT AND FISHERIES PRIORITY
	OF THE LITHUANIAN 2004-2006 SPD
Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Budget: LTL 29 000
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

Aims: to analyse innovation development processes in individual fields of activity under SPD
measures in Priority 4, to propose innovation criteria and their evaluation methodology for
measures under the Rural Development Programme (RDP) 2007-2013.

Scope: the study covered the development of innovations in the framework of modernisation of
farms involved in the measures of 2004-2006 SPD rural development and fisheries priorities.
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Objectives:
• to define the concept of innovation in agriculture and to make proposals for the definition
of innovation criteria for the following measures under the RDP 2007-2013: modernisation
of agricultural holdings, processing of agricultural products and increasing of added value,
improvement of the economic value of forests, participation in food quality schemes,
promotion of rural tourism;
• to assess the efficiency of the development of innovations and their evaluation
methodology;
• to draft proposals to implement innovations in individual fields of activity under measures
of the RDP 2007-2013.

Background of the evaluation

The evaluation was carried out by the Lithuanian University of Agriculture.
Methods used: analysis of primary and secondary information sources, analysis of the statistics.
Main results of the evaluation

• The analysis revealed that most of the economic entities that had participated in the SPD
measures had modernised their farms under the minimum conditions set for innovation,
which require that the method of organisation of the technology or process be new to the
farmer or the economic entity concerned. Most the them just purchased an innovation
(e.g. technical means) created by other companies, and adapted it to their own needs rather
than created new (or modernised existing) products themselves, did not participate in
technological platforms (clusters), almost did not apply scientific research purchased from
and applied by other companies or public and private research organisations, did not spend
on staff training related to the development and/or implementation of new or materially
improved products or technological processes, did not employ high-skilled workers, did
not participate in cooperative structures.
• The findings of the evaluation lead to a conclusion that most of the economic entities
covered by the evaluation could be characterised as transferees of technologies. However,
their projects did not envisage production or use of alternative sources of renewable energy,
nor application of precision farming.
• The study also revealed the problems most frequently encountered by economic entities
in their innovative activities. The major obstacle for the creation of a new product or
technology was, as mentioned by the respondents, insufficient financing for research and
development (R&D) and insufficient focus of science on a specific user.

The results were used by economic entities of the country for preparing their own activity
modernisation projects, also by public authorities (in particular, the National Paying Agency
(NPA) under the Ministry of Agriculture) for evaluating project proposals in individual fields of
activity under measures of the RDP 2007-2013. Implementation and evaluation of innovations
in the agricultural sector has its own peculiarities.
The recommendations were implemented in full, in that the methodology concerning innovations
was set out in Order No 3d-119 of 17 February 2010 of the Minister of Agriculture On the approval
of the rules for the implementation of the activity “Dissemination of scientific knowledge and innovative
practices for persons engaged in agriculture and forestry sectors” under the measure “Vocational training
and information action”’ of the Rural Development Programme for Lithuanian for 2007-2013”.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.
Agriculture
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5.3.	EVALUATION

OF GENERAL AND SPECIAL PROJECT
	SELECTION CRITERIA UNDER THE RURAL DEVELOPMENT
	MEASURES OF THE SPD PRIORITY 4
Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Bu dget: LT L 139 500
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

Aims: to asses the impact of general and special project selection criteria under Priority 4 of the
2004-2006 SPD on evaluation of projects and implementation of goals/objectives of measures
concerned, and to provide recommendations for the improvement of the selection criteria.
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Objectives:
• to analyse the relevance of general and special selection criteria for seven measures under
the SPD (4.1 – 4.7) supported by the EAGGF, with a view to assessing whether the
selection rules used for the selection of projects under the SPD Priority 4 are relevant and
adequate for the implementation of the goals and objectives of the SPD Priority 4 and
the relevant measure;
• to assess whether the priority scores in the project evaluation scale as defined in the
guidelines for applicants are focussed on the achievement of goals and objectives of measures
and supported activities under the SPD Priority 4;
• to present conclusions and recommendations concerning addressing of problems and
elimination of major weaknesses identified in project evaluation and selection processes,
and concerning improvements in the procedures of evaluation and selection of applications
for the EU support to agriculture and rural development in 2007-2013.
Scope: the evaluation covered the selection criteria used in the framework of the measures of the
2004-2006 SPD priority 4 (4.1. – 4.7).
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai
(European social, legal and economic projects).
Methods used: statistical data analysis; logical analysis and synthesis; analysis of primary and
secondary sources; structural comparative analysis; graphic mapping; etc.
Agriculture

• Almost in all rural development measures under the SPD Priority 4 (SPD 4.1 – 4.7), the
demand for financing exceeded the availability of financial resources. Competition over
financing, also different stages of the evaluation of applications and use of different criteria
played a different role in selecting projects to be supported. On the stage of administrative
assessment, only about 1% of applications were rejected. The highest share of applications,
i.e. 13%, were rejected on the stage of eligibility assessment.
• One of the most important of eligibility criteria used in the evaluation process was the
criterion of economic viability which was applied for private investment projects and which
required much focus and time from the evaluators and triggered the rejection of a large
number of applications as ineligible;
• The evaluation report analysed priority criteria for each rural development measure and
activity individually, and presented comments on individual priority criteria, gave clarifications,
identified risks in relation to the application of certain characteristics, and suggested possible
additional criteria and monitoring indicators.
• To evaluate relevance of the priority criteria set for rural development measures under the
SPD, an analysis was performed on the level of project. It revealed that for some rural
development measures under the SPD, applications were not effectively differentiated by
the most important characteristics. These criteria had a limited capacity of differentiation
for the following measures: Setting up of young farmers, Agricultural water resources
management, and Forestry. The implementation of the SPD measure Investment in
agricultural holdings showed that the priority criteria set for the measure were not adequate
for the selection of projects that were considered priority projects; therefore, the Project
Selection Committee adopted new priorities in its session.
• The analysis of the achievement of monitoring indicators set for the rural development
measures under the SPD Priority 4 revealed that a large number of quantitative targets
were planned to be exceeded (according to the data in the contracts). Failures to achieve
certain indicators were caused not by irrelevance of priority criteria, but by such factors as
delays in the implementation of the measure concerned (as in the case of the SPD measure
4.4.2), failure to separate funds for operations and for sectors (as in the case of the SPD
measures 4.5 and 4.1), low interest on the part of applicants in certain fields of activity
(as in the case of the SPD measure 4.5), etc.
Recommendations and benefits of the evaluation

In formulating conclusions and recommendations of the study, the evaluators came across
the problem of “timeliness” of the evaluation. On one hand, selection processes under the SPD
were already over and the implementation of the SPD was approaching the closing stage. On
the other hand, support for rural development in 2007-2013 was distributed in accordance
with a new procedure and new rules; calls for applications had already been launched.
Nonetheless, the observations made as part of the study, concerning certain aspects of the
selection of projects proposed to be financed under the SPD may be seen as lessons to be
learned.
Agriculture

Overview of the evaluations of the SPD

Main results of the evaluation

197

Recommendations for the improvement of selection criteria were partly implemented in practice
through a simplified procedure of administration of the award of support. Suggestions concerning
deeper justification of viability indicators only supported the view of the Ministry of Agriculture
that the indicators must be flexible, regularly monitored and updated.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

5.4.	EVALUATION

OF THE EFFICIENCY OF THE EU SUPPORT
FOR AGRICULTURE FOR RURAL DEVELOPMENT
Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Budget: LTL 55 900
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to evaluate the likely developments and the macroeconomic weight of agriculture and food
industry, the efficiency of the EU support for the food sector and rural development, and its
impact on the national economy.

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives:
• to overview the development of the agricultural and food sectors and rural development
in Lithuania over 2002-2008;
• to evaluate and forecast the outlook for the global development of the agricultural, food
and rural sectors;
• to make an econometric forecast of the development of the agricultural and food sectors,
and to estimate their dependence on the EU support; to supplement the estimations and
forecasts obtained with the help of the econometric analysis, with qualitative evaluations
by experts.

The evaluation was carried out by UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai (Economic consulting
and research).

198

Agriculture

Background of the evaluation

Methods used: statistical data analysis; qualitative research (deep interview); case-studie; analysis
of primary and secondary sources of information; econometric sectoral simulation.

• Membership in the EU has had a major impact on the development of Lithuania’s food
and rural sector. It opened and expanded the European market for goods, increased the
level and the stability of income of agricultural entities, and enhanced the investment
potential and competitiveness both domestically and in foreign markets. The EU support
for agriculture accounted for about 25% of its total income, thus ensuring its financial
viability;
• The evaluation revealed that the accelerated development of the food sector was, to a large
extent, the result of the EU support and favourable developments in global markets. In
the period under question, i.e. 2003-2007, income of both rural and urban people as well
as people engaged in agriculture was growing.
• Export was the main driver of growth in this sector. Forecasted global trends in the demand
for and supply of food products allowed to anticipate a corresponding long-term development
of Lithuania’s food export and food production.
• The share of export of agricultural and food products in the country’s total exports almost
doubled in 2002-2007, growing from 9.7% to 15.9%. The agricultural and food industries
were among the few sectors with a positive balance of trade, whereas Lithuania’s overall
balance of trade has been negative in the past decade.
• The efficiency of the EU support for the food sector was slightly lower than that of the
structural funds (the multiplyer makes up about 1.6), but it enabled to make better use
of favourable structural developments in global food markets and helped to diversify the
domestic economy and reduce the gap in the quality of living between rural and urban
areas.
• The conclusions made by the evaluation suggest that the EU has had a large impact on
the food sector and rural development. This impact manifested itself through the introduction
of regulatory requirements, integration into the single market and the EU financial assistance,
a large part of which was allocated to rural areas. Different changes accelerated in Lithuania,
compared to the period before accession to the European Union:
• growth of rural people’s income;
• larger and fewer farms;
• accelerated processes of cooperation;
• accelerated migration, shortage of skilled workers in rural areas;
• lower unemployment in rural areas;
• positive changes in the structure of rural population;
• growth of international trade in the food sector.
• Over the period in question, i.e. 2002-2008, these EU-brought changes facilitated
international competitiveness of the food sector and increased attractiveness of the rural
areas for living and business.
Agriculture
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Recommendations and benefits of the evaluation

The study was performed on the agricultural sector and food industry as a whole, and the
impact was analysed from an integrated point of view, thus allowing to re-estimate the impact
of agriculture on the economy. This was the first integrated analysis in Lithuania in this area.
The study aimed at re-estimating the impact of the EU support under SAPARD, SPD, RDP
2004-2006, RDP 2007-2013, and the EU structural support 2007-2013, on the food sector and
identifying its general prospects; therefore, the impact of the EU support was evaluated in more
detail. The results will be used to analyse the dependence of the agricultural sector and food industry
on the current EU support and to prepare for the coming periods of possible EU support.
The Ministry of Agriculture took note of the recommendations concerning the quantitative
evaluation of support and initiated a study by the Lithuanian Institute of Agrarian Economics
into prospects for the agricultural and food sectors.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

5.5.	EFFICIENCY

OF THE CONSULTANCY SYSTEM
FOR THE ABSORPTION OF THE EU SUPPORT
Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Budget: LTL 29 300
2006

Overview of the evaluations of the SPD

Overview
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Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to evaluate the efficiency of the farmers’ consultancy system operated in Lithuania and
supported by the European Union and national co-financing and, based on the findings of the
interviews of farmers and on the experience of other EU Member States in the field of consulting,
provide recommendations for improvements of the consulting process.
Objectives:
• to estimate the impact of consultancy services on the farms that used the consultancy
services supported under the activity Farm advisory services, measure Promoting the
adaptation and development of rural areas, priority Rural and fisheries development of the
2004-2006 SPD;
• to perform the SWOT analysis of consultancy services provided to farmers;
Agriculture

• to make an overview and compare consultancy systems in Lithuania and other EU Member
States;
• to make recommendations for improvements to be made in the consultancy process.
Scope: the study covered all the farmers that had used the consulting system and had received
or failed to receive the support; the farmers that had not used the consulting system and had
received or failed to receive the support.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Plėtros ir informacijos centras (Development and iinformation
centre).
Methods used: quantitative research (interview of farmers who have received consultancy services
co-financed by the EU), statistical data analysis and logical analysis; analysis of primary and
secondary sources of information; summation technique; comparison; synthesis.

• The most popular consultations were about the EU support. The most frequently indicated
reason for failure to obtain the services was lack of knowledge on the availability of the
services or high costs of the services.
• Consultations on the support available from the EU were relevant for all the interviewees
regardless of the size of the land plot owned, the length of farming, education, or age.
Consultations on the EU support for agriculture were found to be most attractive to farmers
in the counties of Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Marijampolė, Tauragė and Telšiai. Over a half
of the interviewees who had received consultations on the EU support for agriculture
ultimately applied for support, which suggests that consultations did have an impact on the
level of participation by people engaged in agriculture in applying for the EU support.
• The consultants’ performance was evaluated as very good; still, the benefit of the consultations
received was rated as average, and the usability of the knowledge received was perceived as even
poorer. Farmers with higher education and in the youngest age bracket, i.e. landowners under
30 years of age, were best at making use of the information to the benefit of their farms.
• The supply of supported consultancy services did not fully meet farmers’ needs and
expectations. The respondents indicated that in the future they would like to receive a
wider spectrum of consultations, particularly in the area of public health, health of animals
and plants, the environment, animal welfare, agrarian and environmental requirements,
bookkeeping, business planning. The lowest interest was demonstrated in consultations on
forestry and the Community’s safety at work standards.
Recommendations and benefits of the evaluation

A sociological study helped to identify the most popular consultancy services and to assess
whether the supply of supported consultancy services met the needs of farmers, also to find out
whether the knowledge received from consultations was useful and actually applied in farms.
Agriculture
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Following the farmers’ survey and the analysis of the EU experience in providing consultations
to farmers, improvements in the consultancy process were proposed. Conclusions and
recommendations of the sociological study helped to create a more efficient system of consultations
to agricultural entities for the next programming period 2007-2013.
The majority of the recommendations were implemented, as consultations are envisaged to be
provided to a larger number of recipients, information on the availability of consultations is
disseminated more widely, accessibility of consultations to farmers of different farming skills and
education has been ensured, accredited consultancy firms now provide integrated consulting
services.
It should be noted that because the Ministry of Agriculture has taken note of the recommendations
and has developed comprehensive training programmes, certain recommendations were implemented
also with respect to measure Training. Note was also taken of the proposal to ensure closer
cooperation among consultancy firms, also between consultancy firms and the Ministry as well
as institutions that act as administrators of consultancy firms, as witnessed by intensified contacts
among them and their close cooperation today.
Main problems encountered in the evaluation

No problems described in the evaluation report were encountered.

5.6.	MONITORING

OF THE IMPLEMENTATION
	OF THE LEADER+ TYPE MEASURE
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Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Budget: LTL 40 100
2008

202

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to make recommendations concerning the implementation of local development strategies
and further enhancement of administrative capacities under the SPD measure 4.6 LEADER+
type measure.
Objectives:
• to analyse the implementation of achievement, performance and impact indicators set for
the SPD LEADER+ type measure;
Agriculture

• to evaluate the level of implementation of operational, performance and impact indicators
by individual counties and municipalities;
• to analyse and provide opinion on the pilot implementation model chosen for the LEADER+
type measure, and make recommendations for more efficient implementation of LEADER+
measures in the 2007-2013 programming period;
• to perform an analysis of 10 local action groups (LAGs) that have implemented pilot
integrated strategies;
• to look into the problems encountered in implementing the strategies (including local
projects) and into solution of such problems, and make recommendations for improvements
to be made in their administration and implementation;
• to evaluate the scope and nature of cooperation initiatives taken by all LAGs that have
applied for support under the SPD LEADER+ type measure.
Scope: evaluation of the SPD measure 4.6 LEADER+ type measure in terms of impact indicatros;
the analysis covered all countries and municipalities as well as 10 local action groups (LAGs).
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by the Lithuanian University of Agriculture.
Methods used: analysis of primary and secondary sources of information; statistical data analysis;
quantitative research (interview of LAG members); comparative analysis; analysis of the experience
of foreign countries (Western European countries); expert assessment.

• In the opinion of specialists of the implementing body, training should have been conducted
by the staff of the agency who know the practical project administration and the associated
specifics best. Such training would have been more practical and more efficient than
theoretical training.
• Lithuanian LAGs implemented a social innovation in the area of rural development,
LEADER+ type measure. In 2004-2006, 15% of LAGs implemented 3 projects each, 62%
implemented 2 projects each, and 23% implemented one project each.
• None of the project implementation reports under the LEADER+ type measure explicitly
distinguished young people as one of the target groups. None of the LAGs employed a
young person.
• It was noticed that LAGs had formed an administrative apparatus for the administration
of the implementation of the strategy. All LAGs had a position of a finance officer and
an administrator. Some LAGs employed project managers, coordinators, and other staff on
a part-time basis. LAGs rather frequently changed achievement, performance and impact
indicators set for pilot integrated strategies.
• The following priority areas of activities were distinguished: strengthening of the technical
base of local community centres; promotion of entrepreneurship; promotion of alternative
activities in rural areas; training courses (computer literacy) and seminars; publications;
Agriculture
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preservation and promotion of cultural heritage; environment cleaning; preservation of culinary
and ethno-cultural heritage; marketing of ecological food products and rural crafts, etc.
• The main weaknesses of the LEADER+ type measure: funds for the implementation of
projects are disbursed only after all works have been performed; documentation is complicated;
public procurement requirements are inadequate to the support granted. The implementation
of the strategy was hampered by lengthy evaluation procedures of local projects.
• Other stakeholders see the main problem with the LEADER+ type measure in the extensive
and growing bureaucracy. Excessive documentation, delays in taking decisions and awarding
funds, controversial interpretation of the EU and national rules are some of the manifested
examples of bureaucracy. LAGs’ capacities do not grow proportionally to their responsibilities
and expectations. This imbalance prevent them from making full use of LEADER
advantages. LAGs do not perform evaluations of their activities to the desired extent in
order to improve them.

Recommendations and benefits of the evaluation

The evaluation of monitoring of the implementation of LEADER+ type measure will be used
for the implementation and development of administration of LAGs training projects.
The provided recommendations have only partially been implemented in practice: LAGs buy
consultancy services themselves from accredited consultancy firms; rural communities now have
better access to loans.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.
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	STRATEGIC PLAN FOR THE FISHERIES SECTOR 2007-2013
Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Budget: LTL 83 200
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to define the relevance of the National Strategic Plan and ensure its conformity to the
requirements of the Council Regulation (EC) No 1198/2006 of 27 July 2006 on the European
Fisheries Fund.
Agriculture

Objectives: to define the relevance of the National Strategic Plan; to ensure conformity of the
National Strategic Plan to the requirements of the Council Regulation (EC) No 1198/2006 of
27 July 2006 on the European Fisheries Fund.
The ex-ante evaluation of the National Strategic Plan should identify and evaluate relevance
of the status and strategy of the fisheries sector to the needs identified, rationale and compatibility
of the strategy and different parts thereof with regional and EU policies, expected results and
impact, the suggested implementation system.
Scope: ex-ant evaluation of the Lithuanian fisheries sector of 2007-2013 in terms of the relevance
of the strategic plan and its compatibility with the requirements of the European Fisheries
Fund.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras (Social and
economic development centre).
Methods used: the evaluation was performed in accordance with the methodological instructions
from the European Commission’s Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, and by
applying a quantitative indices methodology and practice as well as a two-tier expert evaluation
technique.

• As the fisheries sector accounts for a relatively small share in the national socio-economic
development, its relevance has been, and will be, higher in locations rich in water bodies.
Ports constructed on the riverbank of ventoji and the coast of the Baltic Sea, also at the
Curonian Spit and the riverbank of Nemunas, will facilitate the development of recreation
centres offering a number of leisure activities, including commercial fishing. Implementation
of strategic priorities will have a positive impact on employment and business activities in
rural areas, on the development of aquaculture and rural tourism, organic farming and
other environment-friendly activities.
• Major weaknesses as listed in the National Strategy are: lack of quotas for widely popular
fish species, inadequate capacity of the Baltic Sea fishing fleet, excess fishing capacity on
the Baltic Sea coast.
• It has been found that the National Strategic Plan preserves sufficiently well the balance
between the development of the fisheries sector and the preservation of fish resources. A
priority in the development of the sector is attributed not to the growth of the number
of vessels or people employed, but to the enhancement of the competitiveness of the
sector with a view to achieving a balance between fishing capacities and resources and
focusing on the development of the human potential. This way, favourable conditions are
being formed for sustainable use of resources, through the use of more selective fishing
gear, modernisation of processing technologies, reduction of processing waste, etc.
Agriculture
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Recommendations and benefits of the evaluation

Findings and recommendations to be made in the frasmework of the ex-ante evaluation of
Lithuania’s National Strategic Plan for the Fisheries Sector 2007-2013 will be used in preparing
the National Strategic Plan and discussing it with institutional partners.
For the purpose of assessing the situation in the area of fishing in the Atlantic Ocean, more
focus should be placed on the individual fish species, and on fishing and trade specifics. For the
purpose of assessing development trends of fishing in inland waters, a closer look should be taken
not only at the reduction of fishing capacity, but also at business diversification possibilities.
The majority of the recommendations have been put into practice: support is given to fishing
in enclosed sites and to the provision of recreation services; applied research into the preservation
and increase of valuable fish species and into the improvement of conditions for reproduction is
being carried out.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

5.8.

HIGH-VALUE-ADDED PRODUCTS, THEIR EVALUATION
CRITERIA AND ADDED VALUE CALCULATION
	METHODOLOGY
Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Budget: LTL 48 700
2007
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Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to find ways, by drawing on the experience gained in implementing the measure Processing
and marketing of agricultural products of the priority Rural and fisheries development of the 20042006 SPD, how support could be provided to Lithuanian food industry under the measure Processing
of agricultural products and increasing of added value of the Rural Development Programme for
Lithuania for 2007-2013, with a view to creating higher value added in Lithuania.
Objectives:
• to analyse value added generated in the period of 2005-2007 in Lithuania’s food sector as
a whole and in individual sub-sectors, such as dairy, meat processing, forage and grain
processing, fruit and vegetable, and fats and oils, and to classify production by the depth
of processing needed;
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• to analyse foreign experience in supporting value added promotion projects;
• to propose a methodology for assessing high-value-added food products, to be applied in
Lithuania in evaluating investment projects applying for the EU support;
• to substantiate selection criteria for high-value-added food products.
Scope: the research targeted the analysis and classification of agricultural and food products
produced in Lithuania in terms of different profiles of their economic and consumption value
in order to identify the best criteria enabling to select investment projects aimed at the development
of the food products offering the largest value added.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by the Lithuanian Institute of Agrarian Economics.
Methods used: the study was conducted by applying system analysis and expert assessment
techniques.
Main results of the evaluation

In the process of evaluating projects under the RDP measure Processing of agricultural products
and increasing of added value, priority should be given to projects as a result of which value added
per employee generated in the applicant’s company will be higher than the average in the sector
countrywide. Normative rates of value added per employee, in excess of which a project is given
priority, are set for the following sectors:
• production, processing and canning of meat and meat products;
• preparation, processing and canning of fruits, berries and vegetables;
• production of animal and vegetable fats and oils;
• production of dairy products;
• production of ground grain products, starches and starch products;
• production of other foodstuffs.
Recommendations and benefits of the evaluation

The study enabled to identify the sectors of agricultural and food industry which generate
the highest value added and should therefore be developed in the future. The study looked into
Agriculture
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In the process of evaluating projects under the RDP measure Processing of agricultural products
and increasing of added value priority should be given to projects which envisage production of
the following high-value-added products in the applicant’s company:
• dairy products: ice-cream, cheeses, yoghurts, condensed milk;
• meat products: dried sausages, dried pork and beef products, cold-smoked pork and beef
products, hot-smoked pork and beef products;
• grain products: grain germs, oat flakes, buckwheat, maize syrup, semolina, wheat starch,
barley malt;
• fruit and vegetable products: dehydrate potato flour, flakes, canned fruits and vegetables,
jams, marmalades, juices, dehydrated apples, potato chips.
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individual agricultural production sectors and disclosed their weaknesses and opportunities. The
study will be useful in determining how sectors of agricultural and food industry should be
developed in the future.
The recommendations were partially put into practice; while evaluating projects under the
RDP measure Processing of agricultural products and increasing of added value priority was given
to projects that intended to produce high-value-added products listed in the study, as
recommended.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

5.9.

THE IMPACT OF THE EU-SUPPORTED CONTINUOUS
	VOCATIONAL TRAINING OF FARMERS
	ON ENTREPRENEURSHIP
Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Budget: LTL 16 600
2006

Overview
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Aims: to assess the impact of the training organised under the 2004-2006 SPD measure Training
of the Rural Development Priority on entrepreneurship in agriculture and to identify the conditions
for the improvement of efficiency of such training.
Objectives:
• to examine whether continuing vocational training of farmers respond to their needs and
promote their entrepreneurship;
• to examine strengths and weaknesses in the organisation of the training process, and
opportunities for the improvement thereof;
• to make recommendations for improvements to be made in the training process.
Scope: the analysis focused on the importance of the continuous vocational training of farmers
under the SPD measure 4.7 Training on business through interviews with the experts that have
designed and proposed the projects.
Agriculture

Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Žinių plėtros projektai (Knowledge development projects).
Methods used: analysis of non-formal continuous training programmes offered to farmers,
qualitative research (deep interview of experts who have prepared and proposed such projects),
comparative analysis of the experience of foreign countries (Czech Republic, Slovakia, and
Latvia).

• Farmers were found to be satisfied with the training programmes, organisation and delivery
of training, and information and knowledge received during trainings. They were satisfied
both with the supply and choice of training programmes and with the quality and quantity
of information provided during training. The contents of training was rated relatively high
both in terms of relevance and utility, and in terms of theoretical and practical knowledge
acquired during training. However, farmers were found to appreciate more theoretical
knowledge acquired during seminars. Lecturer’s performance and the level of efforts made
by the trainees themselves also scored high.
• Only a small share of the respondents confirmed the training encouraged them to expand
their farming activities, and only slightly less than a half of the respondents said they
expected training would help strengthen their business. More optimism in this regard was
demonstrated by start-ups and respondents with lower educational background. Thus, the
data collected as part of study revealed that training under the SPD measure Training was
not promoting farmers’ entrepreneurship to the desirable extent.
• Efficient absorption of funds and satisfaction of farmers’ needs were hampered by the
following weaknesses: rather inefficient organisation of training needs assessment – several
years’ old needs assessments are used as the basis. A wrong method is used for the
assessment of farmers’ interests – by interviewing staff of municipalities and consultancy
offices, not the farmers themselves. This indirect method of assessment does not guarantee
that the true needs of farmers are identified. In addition to that, opportunities provided
by the monitoring carried by the NPA are not employed for the purpose of identifying
training needs.
• According to the current procedure, the same legal persons act as potential applicants/
project promoters and providers of services. As a result, providers of services have nothing
but assume project administration functions which are not their normal day-to-day activity,
and, as the study has revealed, they are not interested in carrying out such functions.
Moreover, they complain about insufficient funding for projects, saying that the 40% prepayment is not enough to finance their working capital requirement. This surely affects
motivation of potential applicants to submit applications, and this can, in part, explain
the decline in the relative number of projects proposed under the call for applications of
2005, compared to that of 2004.
Agriculture
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Recommendations and benefits of the evaluation

Examination of the impact of training on farmers’ entrepreneurial skills and evaluation of how
continuous training of farmers respond to their needs, as well as the analysis of strengths and
weakness of the organisation of the training process and the opportunities for further improvements
in this area have revealed several fundamental aspects and trends, which served as the basis for
proposals concerning improvements to be made in this type of projects.
The majority of the recommendations were put into practice: training is now conducted by
the Training Centre commissioned by the Ministry of Agriculture; the Ministry of Agriculture
produced and published, as recommended, a list of priority training topics in line with the goals
and objectives of the SPD Rural Development Priority. Much focus is placed on farmers’ needs
with a view to satisfying them more efficiently and in a more targeted manner: a study was
commissioned for this purpose, and training curricula were developed and updated, as recommended,
by taking due account of farmers’ needs.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

5.10.	EVALUATION

OF THE PILOT INTEGRATED STRATEGIES
	UNDER THE SPD 4.6 LEADER + TYPE MEASURE
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Commis s ioned by:
National Paying Agency
Bu dget: LT L 300 000
2008

210

Overview
Aims, objectives, scope of the evaluation

Aim: to analyse the general patterns of drafting and implementing of strategies.
Objectives: to consider evaluations of the Leader II measure of the older EU member states; to
define the process for the approving of rural development problems within the territories of local
action groups (LAGs) and the needs of the country population; to identify the factors driving
theme, vision, priorities and aims of the strategies; to produce SWOT analysis of specific parts
of the strategy.
Agriculture

Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras (Social and
economic development centre).
Methods used: analysis of the primary and secondary sources; analysis of LAGs’ pilot integrated
strategies; SWOT analysis.
Main results of the evaluation

The evaluation of pilot integrated strategies was completed; it has been found that detailed
SWOT analysis of the territories is not being undertaken as part of preparation and administrative
implementation of the strategies; descriptions of priorities and aims are not detailed enough;
communication potential of the strategies is insufficiently exploited; a number of local actions
or priorities did no attract local project promoters.
Recommendations and benefit of the evaluation

Recommendations were provided with regard to the territorial analysis of the LAGs and making
public of its findings; planning of expenditure on the basis of the past experience; cooperation
on the planning issues with other LAGs; more efficient dissemination of information about the
preparation of local action groups’ strategy; wording of the proposed strategic options.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

5.11.	EVALUATION

Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
of the Repu blic of L ithu ania
Bu dget: LT L 72 200
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to define the status and the developments of the economic situation of Lithuania related
to the implementation of the SPD priority 4 measures: Investments into agricultural holdings,
Agriculture
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Support for young farmers, Improving processing and marketing of agricultural products, Promoting
the adaptation and development of rural areas, Forestry, Leader + type measure, Training. The
evaluation also triggered the analysis of the impact made by cross-cutting social and economic
developments in our country to the implementation of the measures.
Objectives:
• To analyse macro economic indicators (GDP, inflation, investment, foreign trade, labour
market and wages) and their impact on the implementation of the aims and objectives of
the SPD.
• To define general dynamics of the key social – economic indicators in the agricultural
sector and provide comparison with EU countries.
• To summarise the findings on the aims and objectives of all the measures mentioned
above.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (Lithuanian
institute of agrarian economy).
Methods used: analysis of the statistics; conclusive analysis; structural comparative analysis; analysis
of the primary and secondary sources.
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• It was concluded that the dynamics of the majority of the planned indicators followed
positive trends; hence, the global objective of the SPD Strengthen the preconditions for
growth in long-term national economic competitiveness and to facilitate the transition to
and development of a knowledge-based economy characterised by increasing GDP levels
and strong employment growth, leading to higher living standards and increasing well-being
for all Lithuania’s inhabitants was achieved in the reference 2004-2007 period.
• A higher living standard and increased well-being of the Lithuanian population as envisaged
in the global objective of the SPD was reflected by Lithuanian GDP per capita of the
2004-2007 period. The reference indicator expressed in terms of purchasing power standard
increased by 10%, from 50 to 60%.
• Under the conditions of improving macroeconomic situation, standard of living and
improved economic growth agriculture remained an important sector of the economy. New
jobs emerged, unemployment was decreasing in rural areas. To increase farming efficiency
rural population was actively pursuing support of the SPD priority 4 development measures,
were further developing farming infrastructure and using the available resources in a more
rational and efficient way. As the number of people engaged in agricultural activities was
decreasing the net value added produced by them grew, therefore gross income of the rural
population grew in 2005. To compare with 2003, the income increased by almost 24%.
• The overview of the situation in rural regions of Lithuania revealed that in 2007 the
processes envisaged in the objectives of the SPD priority 4 continued. In 2007, the number
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of the unemployed decreased by 2.5 times to compare with 2004: the level of unemployment
in rural regions in 2006 was thou 27.4, 2005 – thou 35.5, in 2004 – thou 46.3. Hence,
the measures undertaken to reduce the unemployment of the young people proved
success.
• The implementation of the SPD priority 4 measures was fully compliant with the EU
horizontal themes and other EU structural support programmes.
Recommendations and benefit of the evaluation

The study provided a general overview of the situation, analysed dynamics of the indicators,
which allowed a due evaluation of the impact made by the SPD measures. The study analysed
indicators of the relevant measures and the level of their achievement. The analysis served as an
instrument to improve the EU structural support measures of the 2007-2013 period.
The evaluation pointed out detailed problems and produced recommendations by individual
measures which were fully implemented in the subsequent period as part of similar measures
under the Lithuanian Rural Development Programme 2007-2013. Note was also taken of the
recommendation: to absorb funding in a more consistent way and to improve project administration,
an annual breakdown of the support should be made. The recommendation was fully
implemented.
Main problems encountered in the evaluation.

No problems were identified.

5.12.

Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Bu dget: LT L 84 900
2006

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to analyse the implementation experience of the measures 4.1 – 4.7 of the SPD Rural
development and fisheries priority.
Agriculture
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Objectives:
• to analyse the approach of the society groups towards the SPD measures 4.1-4.7;
• to assess whether the selected SPD measures 4.1-4.7 met the expectations of these social
groups;
• to identify the impact made by the intervention areas to the expansion of farms;
• to assess how the implemented intervention areas contributed to the improvement of the
living standard in rural areas and enhancing of a farmer’s image among the population;
• to asses the effect of the Rural Development Programme 2004-2006 on the implementation
of the SPD measures 4.1-4.7;
• to clarify the expectations of the population concerning support to the rural development
in the 2007-2013 programming period;
• to identify the most efficient and useful measures implemented for the purpose of informing
potential applicants and the measures applied by the Ministry of Agriculture for the publicity
of the EU support to rural development.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras (Vilnius business
consulting centre).
Methods used: quantitative research (mail interviewing and direct interviewing of the farmers);
descriptive statistics; other statistical methods.
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• It was recorded that the respondents were critical about the administrative procedures of
the submission and evaluation of applications. The respondents would prefer less
documentation, shorter evaluation periods and evaluation stage.
• The summary of answers to the open questions on negative evaluation of projects (those
who had applied but did not receive the support) pointed out a tendency reflecting barriers
in applying for support and evaluating the applications.
• The findings of the evaluation revealed that the respondents unanimously consider the
SPD measure 4.1 Investment into agricultural holdings and measure 4.2 Support to young
farmers most important and relevant (irrespective of the group a respondent belongs to).
• The respondents were all glad about the positive developments. The study reveals that the
respondents noted the positive impact of the EU support on the rural regions. The respondents
mainly mentioned new initiatives, variety of services, improving standards of rural life,
emerging occupations as positive trends. The respondents also noted that rural regions and
agriculture receive increasing attention by people and government, while rural regions become
more attractive to the public, new labour markets and rural tourism investments.
Recommendations and benefit of the evaluation

In order to chose efficient, transparent and targeted funding priorities for the allocation of
the EU support a continuous monitoring of the implementation of the EU structural funds and
Agriculture

the Cohesion Fund programming documents is vital. In this context, the study on compliance
of the selected support measures and their implementation to the expectations of the population
is an important and relevant instrument contributing to such monitoring. The study provides
quite much information about the possible ways and directions of improving and developing the
administration efficiency of the EU support programmes.
The problems identified in the conclusions of the evaluation were addressed as part of the
improving the administration of the measures under the 2004-2006 SPD rural development
and fisheries priorities. Comments of the farmers were considered in the framework of
the preparation and implementation of the Lithuanian Rural Development Programme
2007-2013.
The identification of the public expectations served well in drafting the rules on the
implementation of the support for the rural development in the 2007-2013 programming
period. The study provided useful and reasoned information to the Ministry of Agriculture on
the most efficient measures of informing the potential applicants and signalled which publicity
measures of the EU support to rural development implemented by the Ministry of Agriculture
were most beneficial.
Main problems encountered in the evaluation.

No problems were identified.

5.13.	INTENSIVENESS

Commis s ioned by:
Ministr y of Agricu ltu re
Bu dget: LT L 54 900
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to analyse the intensiveness of the training courses undertaken in 2004-2006 and their
relevance to the training needs of the target groups; to map the implemented training courses.
Objectives:
• To identify the number and type of training courses organised to farmers, the number of
farmers and rural population trained under the SPD measure Training in 2004-2006.
Agriculture
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• To produce an extensive analysis based on the subjects and number of participants of the
training courses.
• To map the training courses undertaken in 2004-2006 by training programmes and training
territories and to analyse the data by municipalities.
• To identify the intensiveness of individual training programmes by regions and to verify
their relevance to the target groups and training needs.
• To assess the relevance of the training methods to the needs of farmers and other rural
population and to provide recommendations on how to enhance the training motivation
of the target groups.
• To identify the training needs and expectations of farmers and rural population for the
2007-2013 period.
• To provide recommendations concerning the contents of the new training programmes,
more efficient arrangements of the training.
Scope: the evaluation triggered the analysis of the relevance of the SPD measure 4.7 Training to
the needs of the users based on the opinions of training providers and participants.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by Lithuanian University of Agriculture.
Methods used: quantitative research (questionnaires filled-in by target groups of the training);
qualitative research (structured interview); analysis of the statistics; logical analysis and synthesis;
induction and deduction; comparative analysis; graphic mapping, etc.
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• The survey revealed that the training courses to farmers and rural population matched the
needs of the target groups. The trainees attended the courses that were mainly related to
the types of farming operations the trainees were engaged in. In terms of the needs, the
aims more closely related to the training subjects of the period (but less vivid) were
dominating.
• The study concluded that in 2004-2006, the most acceptable training method was that of
workshops: training in groups, “field days”, short seminars and intensive courses. Farmers
wished that the same training methods dominated in the future. The trainees consider that
distance and long-term courses (studies) brought less benefit and were less efficient. The
majority of participants of the continuous training programmes wanted a one-day training.
The farmers indicated specialised training centres and schools in the vicinity as the most
optimal sites for the training.
• Practical applicability of the knowledge and skills gained in the 2004-2006 training period
was regarded variably. A little less than half of the trainees regarded the practical use of
the training, which resulted in a more efficient organisation of work, improved operational
indicators, positively. More than half of the trainees indicated that the training had no
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practical use. Farmers and other rural population were happy with how the training services
were arranged, however, also indicated certain institutional and social barriers hindering
the smooth training process.
• The largest total number of training courses in 2004-2006 was recorded in Šilalė (20
trainings), Utena (16), while the smallest number of training courses was organised in
Marijampolė and Jonava – 2 training courses per each of the municipalities.
• The number of farmers and other rural population actually trained (12098) exceeded the
planned indicator (6000 people) of the SPD measure 4.7. Training more than twofold,
however, the analysis of the relative values by municipalities has revealed huge regional
differences. The largest percentage of farmers and other rural population as a ratio to the
number of registered farmers was trained in Akmenė (44.68%) and Trakai (38.88%)
municipalities.

The evaluation identified the training methods that have proven as most acceptable and
efficient to the farmers and other rural population. The most relevant subjects were labelled as
well. As the farmers and rural population will remain concerned with training after the closure
of the 2004-2006 SPD as well, the evaluation provided a number of insights on how to improve
the agriculture and learning and how to make the learning process even more attractive to the
participants.
The recommendations produced by the study confirmed the approach of the implementing
body towards the ever younger age structure of the rural population, comprehensiveness and
practical use of the programmes, etc. To foster the attractiveness of the agricultural professions
among the young people, agricultural classes, clubs of farmers developing the agriculture related
hobbies of the young people were organised. The recommendations of the evaluation were
employed to improve the farmers‘ training programmes aimed at farm management through
implementation of „cross-compliance“ requirements. It should be noted that some of the proposals
were re-addressed to the relevant programmes, others remained as longer-term goal to be achieved
in a longer-term perspective.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.
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5.14.	EVALUATION

OF THE IMPLEMENTATION OF THE SPD
	MEASURES 4.8, 4.9 AND 4.10 AND THE IMPACT
	OF THEIR IMPLEMENTATION ON THE FISHERIES SECTOR
Commis s ioned by:
Minis tr y of Finance
Bu dget: LT L 100 000
2010

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to identify the impact and the effectiveness of the support awarded under the measures
4.8, 4.9 and 4.10 of the SPD priority 4 Rural development and fisheries in the fisheries sector;
to report to the EU and the society through communication of the information about the
spending of the public money as well as to draw conclusions and provide recommendation on
the improvement of the spending of the EU support.

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives:
• to analyse social and economic environment for the implementation of the measures and
its developments; to analyse the changes of the national, regional or sectoral policies and
their impact on the implementation of the measures; to analyse the impact of the measures
on the social – economic environment;
• to assess the relevance of the SPD measures 4.8, 4.9 and 4.10 in terms of the achievement
of the aims and objectives set forth in the SPD, efficiency, financial effectiveness, impact,
sustainability, interoperability, synergy with other EU financial instruments, EU horizontal
policies and priorities and state aid measures;
• to provide examples of good and bad practice in the framework of the implementation of
the SPD measures 4.8, 4.9 and 4.10; to produce conclusions concerning implementation
of the SPD measures 4.8, 4.9 and 4.10 and recommendations on the improvement of the
absorption of the EU support.
Scope: taking into consideration the objectives of the evaluation, the analysis focused on the
implementation of the 2004-2006 SPD measures 4.8, 4.9 and 4.10. The evaluation was carried
out on the SPD measure and project levels.
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Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai
(European social, legal and economic projects).

Main results of the evaluation
• The interventions of the measure 4.8 were mainly intended for addressing the inconsistencies
between the fishing efforts and quotas; lack of the fishing income for the ensuring of
business profitability; the upgrading needs of the outdated fishing fleet of Lithuania. To
address the above problems mLTL 39.7 were budgeted in the SPD. Following the rationale
of the intervention of the SPD measure 4.8 the implementation of the SPD helped to
partially achieve the first objective of the measure – to harmonise fishing in the Baltic Sea
by adjusting the fishing effort to the available cod quotas. The achievement of the objective
provided pre-conditions for the implementation of the second objective – to increase
competitiveness and profitability of the remaining fishing vessels. The decreasing of the
capacities of the fishing fleet and the distribution of the additional quotas to the fishing
vessels remaining in business helped to increase their income by more than 2.5 times. The
other two objectives of the SPD measure 4.8: to increase competitiveness of the remaining
fishing vessels and to improve fish storage and fishermen’s work conditions, as well as
navigation safety were not achieved as not a single vessel was modernised under the SPD
measure 4.8. It should be noted that similar situation repeats in the implementation of
the Operational Programme of the Lithuanian Fisheries sector for 2007–2013.
• The support of the measure 4.9 was intended to address the problems related to undeveloped
fishing business infrastructure, immature market organisation infrastructure, unstable relations
of the market participants (vendors and buyers) in the first chain of sales, insufficient
financial capacities of aquaculture farms to invest into new technologies and to modernise
the production facilities, not cleared-out migratory routes of fish and other smaller problems.
Support to modernisation offered by the measure 4.9 was used by more than 70% of the
aquaculture companies. As to the scope of the implementation of the objectives of the
measure 4.9, the measure’s largest positive effect was felt on the increasing of the
competitiveness of the aquaculture sector.
• The measure 4.10 was originally aimed at mitigation of negative social and economic
implications of the fishing fleet reorganisation and at fostering of the cooperation between
the fishing business entities through establishing of common interest measures.
• As to the effectiveness of the SPD measure 4.10, the largest contribution was made to the
implementation of the first objective – to compensate the looses from imposed temporary
cessation of fishing activities. The operation of 34 vessels were terminated, personal
compensations disbursed to 71 fishermen (LTL 16 900 compensation to each of them, on
average). There were no other instruments that could be used to lighten the negative socialeconomic consequences (for instance, implementation of fishermen’s re-qualification schemes)
envisaged in the framework of the SPD measure 4.10. The SPD measure 4.10 partially
Agriculture
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Methods used: analysis of the primary and secondary sources; interviews with the staff of the
authorities in charge of administration of the EU structural funds support; telephone interviewing
of the beneficiaries.
Given the object of the analysis and the budget of the evaluation, the present evaluation
mainly relied on the qualitative analysis methods: contents analysis, case studies, expert
opinions.
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achieved the objectives related to the fostering of fishermen’s cooperation and creating
conditions for the common market organisation: support was awarded for the establishment
and operation in the first three years of two producer organisations (Association of the
Lithuanian fishing products producers and Association of the producers of the national
aquaculture and fish products), hence, encouraging the operations of the organisations
contributing to the building of the common market of fishery products. To ensure operational
sustainability of the above associations it is important to envisage future financing sources
and to strengthen their representation capacities.
Recommendations and benefit of the evaluation

The recommendations provided in the report include concrete proposals on how to use the
support of the new period in the fisheries sector in order to ensure sustainability or broader
impact of the results achieved through the SPD support. The findings of the evaluation were
referred to for the purpose of the final SPD implementation report.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

5.15.

Overview of the evaluations of the SPD

COMPARATIVE STUDY OF THE SPD ADMINISTRATION
	IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN LITHUANIA
	AND OTHER EU COUNTRIES
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Commis s ioned by:
National Paying Agency
Bu dget: LT L 39 700
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to identify the problems faced in relation to the administration of the SPD support to the
agricultural sector of Lithuania and other EU countries. Capitalizing on the experience of other
countries, to improve the administration of the SPD support to the agricultural sector.
Objectives: to analyse administration of the SPD support to the agricultural sector of Lithuania
and other countries; to recommend solutions to improve the administration of the SPD support
to the agricultural sector in Lithuania.
Agriculture

Scope: the study covered the analysis of the experience of other countries (Finland, Latvia, Estonia,
Poland, Great Britain, Bulgaria, Denmark, Slovenia) in the area of support to agriculture and
the assessment of the possibilities to adapt this experience in Lithuania.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras (Social and
economic development centre).
Methods used: analysis of the primary and secondary sources; study of other countries‘ (Finland,
Latvia, Estonia, Poland, Great Britain, Bulgaria, Denmark, Slovenia) practice.
Main results of the evaluation

The study compares the administrative institutional structure of the support to the rural
development, the support programmes and measures as well as the support administration practices
of different countries.

The study concludes that all the new EU member states, including Lithuania, are following
the right direction in terms of administration of the support to agriculture. To improve the
control of spending of the EU funds, the integrated administration and control system that is
in place in Lithuania must be further enhanced. The analysis provided in the study hyphenates
the current importance of control over integration of support; the scope of electronic services
offered by the paying agencies should be expanded as well.
A recommendation was made to take into consideration the findings of the study because the
administration of the rural development support is based on the same principles in the EU
countries, such as: functional separation of the managing and implementing bodies, partnership,
decentralisation, control, supervision and monitoring. All the countries have bodies acting as
paying agencies which are in charge of the administration of the support to agriculture and rural
development.
Main problems encountered in the evaluation

The study revealed the difficulties related to the precise definition of criteria to compare the
administration experience of Lithuania and other EU countries in the area of rural development
programmes, because the information obtained about different countries differs a lot.

Agriculture

Overview of the evaluations of the SPD

Recommendations and benefit of the evaluation
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6.

Social policy

6.1.	EVALUATION

OF THE EFFICIENCY OF THE EU STRUCTURAL
	SUPPORT UNDER THE SINGLE PROGRAMMING DOCUMENT
	OF LITHUANIA 2004-2006 FOR THE DEVELOPMENT
	OF LABOUR FORCE COMPETENCES: RESULTS, QUANTITATIVE
	AND QUALITATIVE CHANGES, RECOMMENDATIONS
FOR THE FUTURE
Commis s ioned by:
Minis tr y of Social Secu rity and L abou r
Bu dget: LT L 300 000
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to evaluate the efficiency of the EU structural support allocated under the Single Programming
Document of Lithuania 2004-2006 for the development of labour force competences (evaluation
of the SPD measures 2.2 and 2.3).

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives:
• to analyse direct impact of the support on the employees and their employers trained
through supported measures;
• to enhance the qualification of the employees and adapt their qualification to their needs
of the organisations;
• to encourage the learning process of the least trained people of 4 - 8 main professional
groups and the unqualified employees.
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Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (Public policy and
management institute).
Methods used: analysis of primary and secondary sources of information; statistical data analysis;
qualitative analysis of project reports; comparative analysis; qualitative research (deep interview);
quantitative research (interview of project managers in the measures concerned); econometric
simulation.
Main results of the evaluation

The evaluation has found that investment in the development of general competences has had
the strongest effect. Most projects were financed in the first and second groups of supported
Social policy

activities: Support to the training of employees in industry and business companies and Support to
the training of employees in state and municipal institutions. The conditions for the provision of
support were inadequate for the achievement of the goals set; the support reached mainly those
groups of workers the training of whom is invested in anyway, under market conditions. In
2004-2006, employers were stimulated to conduct general training, with a particular focus on
general competences.
The efficiency of the programme aimed at training of working people was not sufficient. The
measures in question exceeded the targeted indicators, nevertheless, these outputs were inadequate
and did not allow assessing the success rate of the programme. The monitoring system should
be improved.
Subsidies to employee training had a positive effect for beneficiary organisations: many of
them enhanced their competitiveness, innovative potential, and the quality of goods and services.
According to econometric calculations, these subsidies have helped to create additionally LTL
33.4 million worth of value added and a large share of this impact is expected to be felt in the
future.
Recommendations and benefits of the evaluation

The economic benefit of the SPD intervention in this area was calculated with the help of
econometric simulation. The study also identified and evaluated problems encountered in planning
and implementing the SPD measures 2.2 and 2.3, and made recommendations for a more efficient
planning of interventions and measures in the next EU programming period.

• to formulate concrete goals of support and justify their achievement by a consistent
intervention logic in the area of support to the improvement of human resources;
• to focus support on groups that are less engaged in training and on companies that pay
less focus on training their employees;
• to refrain from setting priority types of training, thus allowing companies to choose the
type of training themselves, but to monitor how the type of training selected relates to the
company’s business strategy;
• to support companies which have prepared good training plans; to place more focus on
the preparation and evaluation of training plans;
• to help potential and actual applicants at project planning and implementation stages;
• to tighten the requirements for additionality of the ESF funds;
• to reduce intensity of support and set the rate of contribution by companies with their
own resources to the procurement of training services for their employees;
• to prioritise projects proposed by associations of companies acting on the sectoral and
regional principle, which would satisfy common training interests of all or most of the
associated companies;
• to tighten the requirements for the implementation of partnership based projects;
Social policy
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The following recommendations were made:
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• to ensure that training services are provided by adequately experienced and qualified service
providers;
• to reduce dependence of the beneficiaries on the SF and to enhance their commitment to
continue procuring training for their employees even without the SF support;
• to improve the monitoring system.
The majority of the recommendations were taken account of in planning interventions into
enhancement of labour force qualifications and competences for the period of 2007-2013. Priority
in the first call for applications in 2008 was given to associations representing sectoral interests,
support was targeted at training employees who were relatively less engaged in training, with a
focus on less economically-developed regions and older employees.
Main problems encountered in the evaluation

The SPD measures covered by the evaluation are almost unprecedented, which makes it
difficult to compare them with previous initiatives for the purpose of measuring progress.

6.2.	STUDY ANALYSIS OF THE STATUS OF AND THE OUTLOOK

Overview of the evaluations of the SPD

FOR THE HUMAN RESOURCES SECTOR IN LITHUANIA
(IN THE AREAS ATTRIBUTED TO THE COMPETENCE
OF THE MINISTRY OF SOCIAL SECURITY AND LABOUR)
	AND FORMULATION OF PROPOSALS FOR OPERATIONAL
PROGRAMMES CO-FINANCED BY THE EU STRUCTURAL
FUNDS IN THESE AREAS
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Commis s ioned by:
Minis tr y of Social Secu rity and L abou r
Bu dget: LT L 250 000
2006

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to improve the quality, efficiency and consistency of the EU structural support, the strategies
of the operational programmes and their implementation with a view to enhancing value added
of EU co-financed interventions.
Social policy

Objectives:
• to enhance adaptability of companies and their employees to market needs;
• to promote employment and participation in the labour market;
• to strengthen social inclusion.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by an expert group coordinated by VšĮ Viešosios politikos ir
vadybos institutas (Public policy and management institute).
Methods used: statistical data analysis; analysis of primary and secondary sources of information;
analysis of different strategies; SWOT analysis.

• The study has highlighted that the intervention logic is based on the assumption that
public funds will improve the balance between the supply of and the demand for labourforce (especially high-skilled) and will produce a positive sustainable effect in the long run
that will outweigh the investment made.
• Analysis of the situation has revealed that the intensifying globalisation, competition on
global markets, latest technologies and economic integration into the EU have provided
new opportunities and posed new challenges for Lithuanian companies and labour-force.
For many years, the price of the labour force has been the driving force of the competitiveness
of Lithuanian companies, but its effect is likely to diminish significantly in the future.
• In Lithuania, companies which create conditions for lifelong learning to their employees
are much fewer than in other EU Member States. It is partly due to this fact that the
average labour productivity in Lithuania is among the lowest levels in the EU.
• The study has also shown that public sector workers, too, have to adapt to the increasingly
high requirements for competence, labour productivity and quality. These requirements
come from citizens, who advocate the importance of more efficient implementation of
various policies, more accurate forecasting of socio-economic developments, better prevention
of problems, and more economic public spending.
Recommendations and benefits of the evaluation

The evaluation described the status of human resources in Lithuania and its outlook for the
future. The evaluation helped to distribute properly human resources among sectors and provided
information on wanted staff qualifications. The study also disclosed the level of social exclusion
in Lithuania and provided recommendations as to how it could be reduced.
The study made proposals for the implementation and improvement of each individual measure.
Some of the recommendations have already been implemented, others are still in the process.
To promote high-quality employment and social inclusion, the evaluators recommended looking
for new, innovative solutions and implementing them in practice. They suggested making use of
Social policy
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Main results of the evaluation
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the positive experience gained in the 2004-2006 programming period, enhancing international
cooperation and partnerships, looking for innovative solutions and implementing them consistently
in decision-making and in social and employment fields.
Furthermore, financing is envisaged with regard to companies’ projects aimed at training of
their staff and improvement of their skills (including various special and practical competences,
general skills). Much focus is placed on enhancing the qualification of executive managers and
personnel managers of companies.
Main problems encountered in the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

No problems were identified.
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7.

Transport

7.1.	EVALUATION

OF THE ABSORPTION OF STRUCTURAL
FUNDS IN TRANSPORT SECTOR AND RECOMMENDATIONS
FOR THE 2007-2013 PROGRAMMING PERIOD
Commis s ioned by:
Ministr y of Transpor t and Commu nications
Bu dget: LT L 155 000
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to perform a detailed analysis of the absorption of the EU structural funds 2004-2006 in
transport sector and to formulate concrete proposals for the improvement of administration of
the EU structural support in 2007-2013.

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives:
• to evaluate the relevance and responsiveness of the goals and objectives of the supported
activities under the 2004-2006 SPD measure 1.1, to the needs of the target groups, adequacy
of distribution of financial resources and relevance of monitoring indicators; to identify,
on the basis of the findings of the evaluation, main lessons to be learned for the next
programming period in relation to this SPD measure;
• to assess the quality and efficiency of management and monitoring of the 2004-2006 SPD
measure 1.1, identify main lessons to be learned for the next programming period in
relation to the administration of this measure;
• to evaluate the initial quantitative and qualitative indicators of support under the 20042006 SPD measure 1.1, and to assess effectiveness, efficiency and the expected impact of
the 2004-2006 support to the transport sector;
• to evaluate the relevance, adequacy, and the expected impact of interventions planned for
2007-2013 and their volumes in the transport sector, and to provide recommendations for
streamlining the EU structural support for the transport sector;
• to propose concrete measures to be taken to ensure more efficient mechanisms of
administration, implementation and monitoring of the structural support for the transport
sector in 2007-2013.
Scope: the study covered the assessment of the absorption of the EU support in transport sector,
analysis of the monitoring of the SPD measure 1.1 implementation in terms of the effectiveness,
efficiency and the expected impact criteria.
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Transport

Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai
(European social, legal and economic projects).

Methods used: analysis of primary and secondary sources of information; case-study; quantitative
research (interview of target groups); qualitative analysis; econometric simulation; statistical data
analysis; contents analysis.
Main results of the evaluation

Additionally, the weights to be attached to these indicators should be decided before distributing
the ERDF funds.
• The evaluation of productivity has revealed that the SPD measure 1.1 is being administered
satisfactorily, transparently and efficiently. This is ensured by:
• the integration of the administration system into the national planning of public
investment in the transport sector,
• experience of cooperation between the Ministry of Transport and Communications and
the Transport Investment Directorate in managing ISPA and national projects,
• high quality of administration and efficient implementation of delegated functions, and
• attractiveness of the EU structural support administrative system to the user.
The weaknesses identified by the evaluation in the administrative system of the SPD measure
1.1 do not have material impact on the overall efficiency of administration of the measure.
Recommendations and benefits of the evaluation

Main recommendations provided as part of the evaluation:
• To approve a concept of the development of public logistic centres in Lithuania and adopt
concrete measures to be financed.
Transport
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The findings of the evaluation:
• In the EU context, due to underdeveloped modern transport infrastructure in the
programming period 2004-2006 in Lithuania (like in other new Member States of the
EU), indicators of the return on investment in transport infrastructure were high. The net
economic value of transport projects supported under the SPD measure 1.1 demonstrates
efficient use of the EU structural support. The evaluation also suggests that transport
infrastructure investment return indicators are likely to fall once a certain level of financing
is reached in individual interventions.
• An analysis performed as part of the evaluation has revealed that methodology applied by
the Ministry of Transport and Communications in distributing the ERDF financing among
Lithuanian municipalities, as approved by Resolution No 447 of the Government of the
Republic of Lithuania of 21 April 2005, is not representative enough. Therefore, the
evaluators propose to distribute the ERDF financing for the development of local transport
infrastructure in the period of 2007-2013 by applying the following relative indicators:
• the number of population or registered private and public transport means per
kilometre,
• the number of cargo cars and the volumes of cargo carried per kilometre, and
• territory per kilometre of road.
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• To set up an interinstitutional steering group for national transport projects, made of
representatives of the Ministry of Transport and Communications, Transport Investment
Directorate, Lithuanian Road Administration, Lithuanian Railway Company, Klaipėda State
Seaport Authority, and International Airports of Kaunas, Palanga and Vilnius.
• To launch and/or invite project promoters to use project risk management in relation to
national projects.
• To distribute the ERDF financing for the development of local transport infrastructure in
the period of 2007-2013 by applying the following relative indicators:
• the number of population or registered private and public transport means per
kilometre,
• the number of cargo cars and the volumes of cargo carried per kilometre, and
• territory per kilometre of road.
The comparative weights to be attached to these indicators should be calculated.
• In the lists of public projects to be financed in 2007-2013, priority should be given to
transport projects the preparation of technical documentation whereof or the initial stage
of implementation whereof have already been supported with the EU structural funds.
The evaluation has also lead to the recommendations for the improvement of selection criteria,
setting of additional monitoring indicators, implementation of state aid schemes and administrative
functions.
The results of the evaluation were referred to for the purpose of annual SPD implementation
reports.
Main problems encountered in the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

The evaluators did not indicate any problems encountered in the evaluation.
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8.

Health care

8.1.

FEASIBILITY STUDY ON THE OPTIMISATION OF PERSONAL
HEALTH-CARE SERVICES TO TRAUMA PATIENTS
Commis s ioned by:
Minis tr y of Health
Budget: LTL 46 300
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

Aims: to improve accessibility and quality of services, to perform an analysis of the status of
infrastructure of health-care institutions providing emergency aid or orthopaedic traumatology
and/or surgery services, and to assess its optimisation possibilities, with a view to ensuring efficient
medical aid for traumas.
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Objectives:
• to assess indicators and the structure of indicators of morbidity and mortality caused by
traumas, accidents and intoxication; to compare these indicators among various age and
gender groups and among different European countries covering the time-span of 10 years;
• to describe the geographical arrangement of health-care institutions providing emergency
aid and in-patient services (orthopaedic traumatology and/or surgery), and to assess
geographical accessibility of such services to trauma patients;
• to asses the status and the quantity of medical equipment in heath-care institutions for
the provision of medical aid for traumas;
• to assess the status of the departments of health-care institutions where medical aid for
traumas is provided, and the status of operating rooms;
• to describe the requirements mandatory for health-care institutions providing medical aid
for traumas;
• to describe possibilities and needs for optimising the network of health-care institutions
providing medical aid for traumas;
• to identify the main directions of investment and the preliminary financing requirements
by type of investment (by year, from 2007-2013).
Scope: the study covered the assessment of the personal health care services provided to trauma
patients in terms of morbidity and mortality, capacities and quantity of medical facilities, status
of infrastructure of individual units of medical istitutions.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB Eurointegracijos projektai (Eurointegration projects).
Health care

Methods used: statistical data analysis; quantitative research (interview of patients with
traumas).
Main results of the evaluation

Lithuania has a well-developed but not differentiated or optimal network of personal healthcare institutions providing aid for traumas.
• Over a half of personal health-care institutions providing in-patient services in regions have
insufficient flows of trauma patients and suboptimal personnel.
• The evaluation of the services and the volumes of services provided by the institutions,
and of the level of institutional infrastructure and human resources, has revealed that
Kaunas Medical University Clinics, Klaipėda University Hospital, Šiauliai Hospital,
Panevėžys Hospital, Vilnius Emergency Aid University Hospital, Santariškių Clinics of
Vilnius University Hospital, and Vilnius University Children’s Hospital are best prepared
to provide aid to trauma patients. Next-ranking are hospitals of the counties of Alytus,
Marijampolė, Utena, Telšiai, and Tauragė, and the towns of Ukmergė, Mažeikiai, and
Kėdainiai.
• Findings of the evaluation of geographical accessibility of personal health-care institutions
providing aid for traumas suggest that qualified aid could be provided to any person in
Lithuania within one hour if there is at least one trauma centre in a county, but emergency
medical aid within 15 minutes is accessible in only a half of the territory of
Lithuania.
• Lithuania does not use evaluation indicators adopted in western countries for evaluating
the trauma system and its efficiency; therefore, the study has enabled to justify investment,
and the economic efficiency should rely on further optimisation of the system of aid for
traumas.

In the framework of the evaluation 21 recommendations were provided, some of which have
already been implemented, while others are still to be implemented. The most important
recommendation that should be regularly followed up is to draw on other countries’ experience,
and to regularly update strategies that are important for ensuring of the personal health-care.
The evaluation covered the status of infrastructure of the health-care institutions providing
emergency aid, orthopaedic taumatology/ surgery services and the options for streamlining this
infrastructure over the period of 2007-2013. This was the first study of the nature that allowed
to identify specific problems existing in the health-care sector.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.
Health care
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Recommendations and benefits of the evaluation
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8.2.	EVALUATION

OF THE QUALITY AND ACCESSIBILITY
	OF CARDIOLOGICAL HEALTH-CARE SERVICES AND PRIMARY
HEALTH-CARE SERVICES (FAMILY DOCTORS) PROVIDED
BY HEALTH-CARE INSTITUTIONS MODERNISED
	WITH THE EU FUNDS

Commis s ioned by:
Minis tr y of Health
Budget: LTL 78 600
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

Aims: to analyse the impact of activities supported under the measure 1.4 of the Single Programming
Document of Lithuania 2004-2006 on the improvement of the quality and accessibility of
cardiological health-care and primary (family doctors) health-care services and to make reasoned
opinion and concrete recommendations for a more efficient use of the EU financial support in
the health-care sector in the period of 2007-2013.
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Objectives:
• to evaluate changes in the quality and accessibility of cardiological health-care services in
the regions that have received the EU structural support (according to pre-defined questions
used for evaluation purposes);
• to evaluate changes in the quality and accessibility of primary health-care services (family
doctors) in the regions that have received the EU structural support (according to predefined questions used for evaluation purposes);
Scope: the study covered the evaluation of the activities supported by the SPD measure 1.4 in
terms of quality and accessibility of the cardiological heralth-care services.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Mokymų, tyrimų ir vystymo centras (Training, research
and development centre).
Methods used: quantitative research (representative survey of Lithuania’s population, interview
of directors and staff of personal health-care institutions); qualitative research (deep interview
of patients and experts); analysis of statistical information from the SVEIDRA system.
Health care

Main results of the evaluation

The evaluation established that support for the provision of cardiological aid had a positive
impact on 15% of the urban population in 15 municipal territories of Lithuania and 25% of
the rural population of Lithuania. The findings revealed that the key interventions created real
conditions for the improvement of the quality and accessibility of services, particularly in rural
areas. The share of actually provided out-patient cardiological services grew by 34%.
According to the findings of the representative survey of the population about the quality and
accessibility of services provided by family doctors, rural people (as opposed to urban population)
were more positive, with a statistically material difference, about the repairs and interior works
carried out in the offices of the family doctors; family doctors serving rural people were able to
make more frequent home visits on call.
The findings of the evaluation also revealed that the improved working conditions (because
of repairs of the premises and acquisition of medical equipment) were noted almost by all personal
health-care institutions participating in the project for reducing of morbidity and mortality among
the eastern and south-eastern Lithuanian population because of cardiovascular diseases through
modernisation and optimisation of the infrastructure and services provided by the health-care system
(ELCP). In these institutions, medical staff attached the best score to changes brought about by
the acquisition of medical and IT equipment.
The EU SF investment reached the goals and improved the quality and accessibility of services
provided by family doctors to rural people and, with the optimisation of the provision of
cardiological aid, created the conditions for the reduction of the rates of morbidity and mortality
caused by heart and vascular diseases.

The following recommendations were made as part of the evaluation:
• to create a monitoring system (to regularly collect information on indicators);
• to include a clause in contracts with the EU SF beneficiaries that the beneficiaries shall
provide information on the support received for research/evaluations in relation to the
implementation of the EU SF support.
• to raise requirements for the analysis of continuity of projects.
Furthermore, the evaluation provided the preconditions for the definition of basic evaluation
indicators.
The results of the evaluation were applied for the purpose of improvement of the absorption
of the EU support in the health-care sector in 2007-2013 and preparation of the final SPD
implementation report.
Main problems encountered in the evaluation

The evaluation has encountered the following limitations:
• Limited participation of personal health-care institutions that received support from the
EU SF (they did not complete questionnaires), which affected the representativeness of
data (especially of the ELCP).
Health care
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Recommendations and benefits of the evaluation
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• Evaluation of odontological aid provided by general practitioners (GP). A large number of
personal health-care institutions repaired their GP odontologist offices and renewed their
equipment as part of the projects. In patients’ opinion, improved quality and accessibility
of GP odontological aid were the most noticeable and best rated improvements with a
significant impact on the overall satisfaction in the quality and accessibility of services
provided in the family doctor’s institution. However, the evaluation did not cover the aspect
of GP odontological aid in the context of the EU SF support.
• Timing of the evaluation. To make a proper assessment of the impact of projects implemented
under the EU SF programme, more time should have passed since the completion of the
projects concerned so that the real impacts of the projects were visible.
• Reliability of statistical data. Access to statistical data is limited, definitions of the indicators
vary.

8.3.	STUDY ON THE INFRASTRUCTURE

OF ONCOLOGICAL
	SERVICES AVAILABLE IN LITHUANIA
Commis s ioned by:
Minis tr y of Health
Budget: LTL 59 000
2008

Overview

Overview of the evaluations of the SPD

Aims, objectives and scope of the evaluation
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Aims: to analyse the accessibility and quality of oncological health-care services provided in the
public sector, and to provide conclusions on the tendencies in this field revealed by the
evaluation.
Objectives: to assess, by different aspects, the structure of diagnostic and medical treatment
services provided by public health-care institutions in Lithuania to oncological patients.
Scope: the study deals with the evaluation of oncological service infrastructure and the quality
and accessibility of these services Lithuania-wide.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Mokymų, tyrimo ir vystymo centras (Training, research
and development centre).
Health care

Methods used: quantitative research (representative survey of Lithuania’s population); analysis of
statistical information from the SVEIDRA system; analysis of primary and secondary sources of
information.

• The epidemiological situation in Lithuanian in the area of oncological diseases shows that
malignant tumours are the second most frequent cause of deaths in Lithuania. By the data
of a representative poll, 44% of the respondents had their, or their family members’, health
examined for oncological diseases in the past 12 months, and the remaining 56% did not.
The vast majority of the Lithuanian population knew where they could have a prophylactic
health check-up for oncological diseases. For a half of the population, the media was the
main source of information about prophylactic check-up programmes. According to the
findings of the survey, Lithuania has a very low public awareness on cancer risks.
• The understanding and practice as to what kind of medical equipment is used for diagnosing
and treating other than oncological patients vary among personal health-vary institutions.
• The largest shortage of specialists was found in the Panevėžys County Hospital (haematologists,
urologists, surgeons, radiologists are needed) and the Šiauliai County Hospital (oncologists,
chemotherapists, haematologists, surgeons, urologists, radiologists, nurses, radiology
technicians are needed).
• The reasons for long waiting times for a consultation varied among institutions, but the
most frequent reason was the shortage of medical equipment, specialists, and premises.
• The evaluation has disclosed the scientific and innovative potential in personal health-care
institutions: 19 doctoral theses defended, 643 scientific articles published, innovative
techniques for diagnosing and/or treating oncological diseases put in pace in all personal
health-care institutions covered by the study, growing number of diagnostic tests.
• The evaluation found that the Lithuanian health-care system does not feel a very large
demand for high qualified specialists, all institutions covered by the study were installing
new diagnostic/ treatment methods. The same tendency is expected in the future. Nevertheless,
many problems still persist: lack of information about diseases, their treatment and
prevention; late diagnosing of pre-cancer processes; too small number of radiologic services
being provided; the need for operational improvement of the institutions providing and
processing statistical information about health.
Recommendations and benefits of the evaluation

The study included an analysis of the structure, accessibility and quality of oncological healthcare services and the trends in this area.
The study has demonstrated that if morbidity and mortality caused by oncological diseases is
to be reduced and the average life expectancy is to be prolonged and the quality of life improved,
there is a need to modernise health-care infrastructure an improve the quality of services, by
investing in the infrastructure of both personal health-care institutions that provide specialised
oncological aid and university and county hospitals. Investment should be made to renew diagnostic
and treatment equipment and renovate premises.
Health care
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Main results of the evaluation
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The study has made the following recommendations:
• to increase the volume of palliative assistance and, where the infrastructure is inadequate,
to give more focus on palliative assistance at home;
• to ensure reliability and comparability of statistical data by developing a methodology for
collecting and recording information, to be mandatory for personal health-care
institutions;
• to make data collection methodologies publicly available and to inform users of statistical
data on any changes in information collection methodologies;
• to promote public-awareness on the possibilities to avoid and prevent oncological diseases,
and to inform the public on the risks and prevention of oncological diseases.
Main problems encountered in the evaluation

The evaluation of the quality of oncological aid in Lithuania was limited by the lack of quality
indicators of the services and inadequate information on the progress and results of medical
treatment. The analysis of data collected as part of the study was hampered by differences in and
incomparability of currently used definitions of personnel, services and institutional
departments.
Some personal health-care institutions covered by the study were asked to provide information
that is not routinely collected, which called for large additional efforts; moreover, accuracy of
this information (with respect to oncological aid) was insufficient, especially in general profile
hospitals.

Overview of the evaluations of the SPD
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FEASIBILITY STUDY ON THE POSSIBILITIES
TO OPTIMISE MENTAL HEALTH-CARE SERVICES
Commis s ioned by:
Minis tr y of Health
Budget: LTL 24 400
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to evaluate the possibilities to optimise mental health-care services in Lithuania.
Objectives: to overview the complex mental health-care services of children and adolescents.
Scope: the study triggered the analysis of the monitoring, perspectives and optimisation of mental
health-care services in Lithuania as a whole.
Health care

Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB Eurointegracijos projektai (Eurointegration projects).
Methods used: statistical data analysis; analysis of primary and secondary sources of
information.
Main results of the evaluation

The findings of the evaluation revealed that in order to develop complex mental health-care
services for children and adolescents, modernise the in-patient treatment of acute psychiatry in
accordance with the modern EU requirements, efficiently evaluate operation of the mental health
system, improve accessibility of mental health-care services by establishing mental day-care centres,
ensure early assistance in critical situations that shatter mental health investments into renovation
(reconstruction) of premises, furnishing, transport, including provision of mobile service provision
are vital.
The evaluation estimated that the return to the national economy of the assistance measures
enabling to integrate working-age people into the society and labour market is five-to-seven times
larger than the original investment into such services. The main problems still to be addressed:
developement of community care services by streamlining out-patient and in-patient services;
establishing of day-care centres and envisaging financing sources for them; promoting of the
importance and competence of the family doctor institutions; improving of the legal framework.
Sustainability and continuity of results may only be ensured by assessing mental health problems
in a complex manner and by coordinating the activities of all the institutions involved.

The feasibility study recommended to further develop the infrastructure areas listed bellow,
by taking account of the indicators of mental diseases, the number of population in individual
geographical locations, the network of institutions providing mental heath-care services and the
human resources available:
• to establish/expand day-care centres;
• to establish/expand crisis intervention centres;
• to strengthen acute psychiatry according to the EU standards;
• to streamline mental health-care services for children and adolescents;
• to strengthen forensic psychiatry;
• to improve gerontopsychiatry.
Main problems encountered in the evaluation

Some institutions providing mental health-care services refused to provide information, due
to the lack of strategic thinking and the long questionnaire; therefore, the consolidated information
presented in the feasibility study may be not accurate in some instances.
Health care
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8.5.	STUDY ON REDUCED MORTALITY

BECAUSE OF
CARDIOVASCULAR DISEASES IN THE SUPPORTED REGIONS
Commis s ioned by:
Minis tr y of Health
Bu dget: LT L 80 000
2009

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

Aim: to analyse the impact of the activity supported by the measure 1.4 of the Single Programming
Document of Lithuania 2004–2006 on the mortality because of cardiovascular diseases in the
regions that enjoyed the EU structural support as a result of implementation of the project for
reducing of morbidity and mortality among the eastern and south-eastern Lithuanian population
because of cardiovascular diseases through modernisation and optimisation of the infrastructure
and services provided by the health-care system (hereinafter ELCP).
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Objectives:
• to analyse and assess the impact of the new cardiologic services supported by the ELCP
on the dynamics of mortality because of cardiovascular diseases in the regions that enjoyed
the EU structural support;
• to analyse and assess the impact of the diagnostic and treatment facilities funded by the
ELCP on the dynamics of mortality because of cardiovascular diseases in the regions that
enjoyed the EU structural support; to analyse and assess the impact of the acquisition of
emergency reanimation cars funded by the ELCP and engaging mobile teams for the
transportation of critical patients on the dynamics of mortality because of cardiovascular
diseases in the regions that enjoyed the EU structural support;
• to provided findings and recommendations concerning more efficient use of the EU
structural support for the health sector in other regions of Lithuania in 2007–2013.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Mokymų, tyrimų ir vystymo centras (Training, researches
and development centre).
Methods used: qualitative analysis of the SVEIDRA data; quantitative analysis of the mortality
statistics; qualitative research (semi structured personal interviews with cardiology experts).
Main results of the evaluation

The project is segmented and oriented towards the infrastructure development through creating
of the conditions for a more rapid diagnosing and more efficient treatment of certain acute
Health care

cardiovascular diseases: acquisition of facilities and transport (mobile teams) for the control of the
disease status. Consequently, the impact on the first level is related to a better diagnosing of
diseases, increased use of the specialised out-patient services, while in the in-patient situations –
to increased efficiency of treatment of the acute cardiovascular diseases.
The impact was not felt to the expected extent:
• Over the period 2004–2008 the general mortality of the population because of cardiovascular
diseases in the ELCP territory increased by 8.7%.
• Over the period 2004–2008 the mortality in the age group of 0–64 years because of
cardiovascular diseases increased by 3.4%, age group of 65–74 years – shrank by 1.52%,
age group of people over 75 years of age – shrank by 0.6%.
• Over the period 2004–2008 cerebrovascular diseases were the second top mortality cause in
Lithuania and accounted for 23.4%. In the ELCP territory this indicator is even higher –
29.3% of people died because of cerebrovascular diseases. In 2004–2008 the mortality because
of myocardium infarct in the ELCP region accounted for 5% of all deaths caused by
cardiovascular diseases. The current mortality in the ELCP region caused by ischemic heart
disease fell down by almost 1/3, myocardium infarct (mortality caused by ischemic heart
disease, acute myocardium infarct and repeated myocardium infarct) – 4.8%.
The impact assessment was hindered by a complex context (there exist many parallel causes
of deaths) of the interventions (infrastructure modernisation activities in the framework of the
ELCP), questions related to organisation of the interventions, their distribution with regard to
territories and health case institutions, limited time period for the assessment of post-project
tendencies.

The evaluation lead to 5 recommendations; a plan for the implementation of the recommendations
is underway.
As part of the evaluation, the impact of the diagnostic and treatment facilities funded by the
project for reducing of morbidity and mortality among the eastern and south-eastern Lithuanian
population because of cardiovascular diseases through modernisation and optimisation of the infrastructure
and services provided by the health-care system on the dynamics of mortality because of cardiovascular
diseases in the regions that enjoyed the EU structural funds support was analysed and assessed.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

Health care
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9.

Education

9.1.	ENHANCEMENT OF THE EFFICIENCY

OF TRAINING
	AND LEARNING IN RESPONSE TO THE MARKET NEEDS

Commis s ioned by:
Minis tr y of Edu cation and Science
Bu dget: LT L 392 089
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to help the Ministry of Education and Science to get ready for the implementation of the
priority 2 Lifelong learning under the Operational programme for the development of human
resources 2007-2013 and the section Education institutions, priority 2 Quality and availability
of public aervices: health-care, education and social infrastructure under the Operational programme
for the promotion of cohesion 2007-2013, by developing a general education programme
Enhancement of the efficiency of training and learning in response to the market needs (hereinafter
referred to as “the Programme’).

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives:
• to perform, by making use of reports of previous studies, foreign and Lithuanian expert
recommendations and other documents specified by the client institution, an analysis of
the current state of affairs and tendencies in general education fields covered by 27
components of the Programme and to conduct a feasibility study of the Programme;
• to develop a Programme Development Plan to reflect how the Programme responds to the
provisions of the Long-Term Development Strategy of State, the Strategy for the Contents
of Education, the Strategy for the Implementation of ICT in Education in Lithuania 20052007, and other strategies or programmes adopted, and how each component thereof will
be implemented. The Programme Development Plan should have been laid out in a detail
for the period of 2008-2010, whereas the Plan for the period of 2011-2013 should have
set out only major actions.
Scope: the evaluation covers the analysis of general education fields in terms of management,
infrastructure, contents, support to the schoolchild, and staff training.
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Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB Eurointegracijos projektai (Eurointegration projects) in
May–December 2007.

Methods used: analysis of primary and secondary sources of information; case-study; analysis of
the experience of foreign countries; expert assessment.
Main results of the evaluation

•
•
•
•

Analysis of the current state of affairs and tendencies.
Assessment of the feasibility of the Programme.
Production of the Programme Development Plan.
Specifications for the implementation plans for 27 components.

Recommendations and benefits of the evaluation

Recommendations made concerned the improvement of the general education management
system, infrastructure, contents of education, education personnel, support for a schoolchild. The
recommendations were used for the purpose of preparing the School Improvement Programme Plus,
implementation of which is supported from the EU structural funds for 2007-2013 and cofinanced from the national budget. This programme also included specifications for the
implementation plans for 27 national and regional projects (components) made during the
evaluation and containing a detailed analysis of the state of affairs and tendencies in relation to
the components, their conformity with the applicable strategies and programmes, detailed
implementation plans, short justification of operations financed by way of tender, and basic
criteria for the projects proposed. The period of implementation of the recommendations runs
throughout the programming period 2007-2013.
The results of the evaluation were used to prepare the School Improvement Programme Plus for
the period of 2007-2013, which facilitated efficient planning and use of the EU structural support
funds in general education.

A modification of the title of the Programme has been agreed on with the Ministry of
Education and Science. The new title of the Programme as used in the reports is the School
Improvement Programme Plus.

Education
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9.2.	STUDY ON THE DEVELOPMENT

OF SECTORAL

PRACTICAL TRAINING CENTRES
Commis s ioned by:
Minis tr y of Edu cation and Science
Bu dget: LT L 400 000
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to prepare a programme for the development of sectoral practical training centres in
Lithuania.
Objectives:
• to examine the status of vocational training system in Lithuania and its readiness for
investment,
• to analyse the economic situation of the country which will have crucial impact on the
demand for services to be provided with the future infrastructure,
• to propose a concept for the establishment and operation of a sectoral practical training
centre, including the creation of a model of an efficiently functioning institution to become
not only a tool for meeting the demand for vocational training and labour market services
but also the platform for cooperation between education and business sectors.

Overview of the evaluations of the SPD

Scope: the study covers the analysis of feasibility of the establishment of sectoral practical training
centres, the need for such centres and their capacities, based on the following criteria:
• relevance for the most important economic priorities of the country now and in the future;
• readiness for investment in the period in which the investment is likely to be made.
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Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (Public policy and
management institute).
Methods used: analysis of the experience of foreign countries (United Kingdom, Germany, Belgium,
Scotland); qualitative research (focussed discussion groups); statistical data analysis; statistical
forecasting.
Main results of the evaluation

• analysis of the current state of affairs and tendencies; analysis of the demand for and the
supply of practical vocational training services in Lithuania;
Education

• analysis of the best practices of foreign countries in running sectoral practical training
centres;
• proposals for the concept for the establishment of sectoral practical training centres;
• a draft version of the programme for the development of sectoral practical training
centres;
• specifications for projects of the first stage of implementation of the programme.
Recommendations and benefits of the evaluation

The evaluation provided 14 recommendations. Some of them concerned the establishment
and development of sectoral practical training centres in Lithuania. They specified the economic
sectors in which the centres should be established, professions and/or groups of professions
that are in demand and should therefore be a subject of training, regions with the highest
demand for practical vocational training services, regions with the most efficient public vocation
training institutions, interrelations between sectoral practical training centres. Some
recommendation were related to the introduction of a modular vocational training system,
enhancement of the skills of teachers, optimisation of the network of vocational training
institutions, improvement of management, and decentralisation of vocational training institutions.
The period of implementation of the recommendations runs throughout the programming
period 2007-2013.
Provisions of the programme for the development of sectoral practical training centres prepared
as part of the evaluation were integrated in to the Programme for the development of practical
vocational training resources supported from the EU structural funds for 2007-2013 and co-financed
from the national budget. Evaluation results contributed to a focussed planning and efficient
implementation of the EU structural support interventions in the field of vocation training,
whereas the specifications for projects to be implemented at the first stage of the programme are
used to ensure and evaluate the quality of projects being implemented.

Overview of the evaluations of the SPD

Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

Education
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9.3.	STUDY ON THE OPTIMISATION

OF SCIENCE

	AND STUDIES INFRASTRUCTURE
Commis s ioned by:
Minis tr y of Edu cation and Science
Bu dget: LT L 330 400
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to examine comprehensively the status of Lithuania’s science and studies system and the
distribution of its potential (intellectual, R&D, infrastructure) and to make proposals concerning
feasibility of reorganisation of the science and studies system.

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives:
• to analyse management and financing of Lithuanian science and studies institutions (SSI);
• to analyse the then situation in Lithuania in terms of the development, management and
efficient use of research infrastructure;
• to analyse internal management of Lithuanian SSI compared to the experience of foreign
countries and assess the degree of optimality of distribution of Lithuanian scientific capacities
in the then network of SSI;
• to analyse the peculiarities of territorial and institutional distribution of SSI in Lithuania
and the rest of the world, to reveal the relation between territorial/institutional concentration
of SSI and efficiency of their activities, to identify problematic aspects of SSI activities in
Lithuania.
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One of the most important objectives of the study was to overview the science and studies
infrastructure and compare it with other states with experience in the field of science and
studies.
Scope: the evaluation covers the analysis of the system of science and studies and of the network
of high schools.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Nacionalinės plėtros institutas (National development
institute).
Methods used: structural analysis of research and studies; analysis of the experience of foreign
countries (Denmark, Finland, United States of America, United Kingdom); statistical data analysis;
statistical forecasting.
Education

Main results of the evaluation

• a feasibility study of a systemic reorganisation of the network of research and studies
institutions of the public sector was conducted;
• an analysis of research and studies infrastructure of the public sectors was performed;
• an analysis of the internal structure and the network of Lithuanian high schools was
performed and a model of reorganisation of management of high schools was
programmed;
• an analysis of equipment, human and other resources of science and studies institutions
in concentrated territories was performed.

The evaluation provided recommendations concerning the directions for the improvement
of management and financing of science and studies system on the national level, the development
of a modern model of infrastructure management, restructuring of post-secondary education
system, internal management and structure of high schools, optimisation of the network of
Lithuanian vocational schools, high schools and research institutes. It also proposed two
alternatives concerning the distribution of science and studies potential in the region of Vilnius,
and made proposals for the distribution of science and studies potential in the region of Kaunas.
Proposals were drafted concerning the network of colleges in Vilnius, Kaunas, and Klaipėda,
formation of science and technology parks and valleys, organization of the process of geographical
and institutional re-arrangement of science and studies institutions. The period of implementation
of the recommendations runs throughout the programming period 2007-2013.
The study made a comprehensive analysis of the status of Lithuania’s science and studies
system and the distribution of its potential (intellectual, R&D, infrastructure) and made
proposals concerning feasibility of reorganisation of the science and studies system. A modern
model of management of public sector research and studies infrastructure was proposed, which
served as the basis for drafting individual national complex programmes making up the General
national complex programme. The proposals and recommendations for the formation and
development of science and technology parks and valleys are, and will be, implemented in the
period of 2007-2013.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

Education
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9.4.	EXPERIENCE

OF 2004-2006 PROGRAMMING PERIOD
	AND CHALLENGES OF 2007-2013 PROGRAMMING PERIOD
	IN RELATION TO EU STRUCTURAL SUPPORT TO EDUCATION
	AND SCIENCE PROJECTS
Commis s ioned by:
Minis tr y of Edu cation and Science
of the Repu blic of L ithu ania
Bu dget: LT L 400 000
2007

Overview
Aims, objectives and scope of evaluation

Aims: to improve the administration of the EU structural funds in the education and science
area through assessing the experience of the 2004-2006 programming period and to duly prepare
for the 2007-2013 programming period.

Overview of the evaluations of the SPD

Objectives:
• to assess the current status and the tendencies of the education and science sector and the
impact of the EU structural funds to education and science; to produce recommendations
on identification of the intervention areas for the 2007-2013 programming period;
• to analyse the experience in relation to the administration of the EU structural funds
support to education and science and produce recommendation on the administrative
improvements of 2004-2006 and 2007-2013 programming periods;
• to assess the relevance of the indicators for monitoring the European Union structural
funds support in the education and science areas; to provide recommendations with regard
to the improvement of the support monitoring and indicators in 2004-2006 period and
the application of the indicators in 2007-2013 period.
Scope: the evaluation covers the analysis of the education and science areas as a whole (including
EU structural funds support to this area); assessment of the experience of all stages of EU
structural funds support administration; the assessment of the relevance of indicators for monitoring
the SPD measures and the priorities of the 2007-2013 operational programmes administered by
the Ministry of Education and Science.
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Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (Public policy and
management institute).
Methods used: analysis of the statistics and forecasting; methodology for budgeting of a visit (including
setting the amount of a researcher‘s scholarship, principles for covering travel costs and computing

of costs of a receiving institution); analysis of the primary and secondary sources; qualitative research
(deep interview with experts and groups concerned); analysis of groups of economic sectors.
Main results of the evaluation

• The analysis of the current situation and the tendencies of the education and science sector
completed, including:
• the prevention of early leaving the education system;
• the policy for reducing of the „brain leakage“ and regaining of brains;
• informal adult education development in Lithuania (funding alternatives).
• Impact assessment of the measures of the Single Programming Document 2004-2006 of
Lithuania administered by the Ministry of Education and Science.
• Analysis of the Strategy for using the EU support in the education and science sector.
• Assessment of the experience related to the administration of the EU structural funds
support to education and science in the framework of the first programming period.
• Analysis of optimizing the procedure for the administration of the EU support in 20072013 period.
• Assessment of the relevance of the indicators for the monitoring the absorption of the EU
structural funds support.

The reports provide recommendations concerning improvement of administration and
monitoring system of the SPD and 2007-2013 programming period, prevention of early leaving
of the education system, strategy for reducing of leakage and for attraction of brains, development
of the informal training of the adults. Recommendations were provided concerning support
schemes for the funding of vocational training programmes, using of the EU structural funds
support in the R&D areas, strategy of the 2007-2013 operational programmes and drafting of
individual programmes, setting of indicators. Recommendations are of a continuous nature
therefore they will be referred to throughout the 2007-2013 programming period.
The results of the evaluation were used to improve the administration and monitoring of the
2004-2006 EU structural support within the competence of the Ministry of Education and Science
and to provide proposals to the Managing Authority concerning improvement of the quality of EU
structural support administration; preparing the parts of the 2007-2013 operational programmes
assigned to the competence of the Ministry of Education and Science; broad involvement of social
economic partners into the planning and administrative improvement of the EU structural support.
Moreover, the results were used for the purpose of proposals of the Ministry of Education
and Science concerning optimization of legal acts regulating the application of the 2004-2006
EU structural support as well as drafting of legal acts governing the application of the 2007-2013
EU structural support.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.
Education
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9.5.	STUDY OF THE

OUTPUTS OF THE SUPPORT GRANTED
TO EDUCATION AND SCIENCE IN THE FRAMEWORK
	OF THE SINGLE PROGRAMMING DOCUMENT OF LITHUANIA
2004-2006
Commis s ioned by:
Minis tr y of Edu cation and Science
Bu dget: LT L 78 000
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aim: to identify the outputs of the EU structural support under the SPD measures covering
education and science in terms of additional indicators in order to ensure quality of monitoring
and evaluation of the EU structural support to education and science.
Objectives: to compile data of all SPD projects about additional indicators and to analyse the
data by different criteria, which would help to assess the implementation effectiveness and report
to the European Commission and the society about the results of the SPD implementation.
Scope: the study covers the SPD measures 1.5, 2.4 and 2.5 and the projects implemented under
these measures that have been assessed in terms of the effectiveness criterion.
Background of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

The evaluation was carried out by VšĮ Sociumo tyrimo institutas (Socium research institute).
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Methods used: quantitative research (internet based interview of the project promoters); analysis
of the statistics; analysis of the primary and secondary sources.
Main results of the evaluation

• Data of all SPD projects about additional indicators were collected and analysed on the
basis of different criteria.
• Expert assessment of the additional criteria was made in order to assess the importance of
the outputs of the EU structural support granted to education and science for the
implementation of the strategic education and science priorities.
• SFMIS functionality and relevance in terms of monitoring of the results of application of
the EU structural support for education and science was assessed.
Education

Recommendations and benefit of the evaluation

The
•
•
•

evaluation resulted in three recommendations with regard to:
setting project-level indicators in the SFMIS;
increasing of the impact of the additional indicators for individual strategic priorities;
improvement of SFMIS data input, output and analysis modules.

Part of the recommendations will be implemented in the 2007-2013 period.
The compilation of the data of the SPD projects about the achievement of additional indicators,
other than these set in the SPD or SPD Complement, was necessary to ensure quality of the
evaluation towards the impact of implementation of the SPD measures in education and science
sector. The findings of the study were applied in setting baseline values of monitoring indicators
in the 2007-2013 operational programmes, which will help to improve the quality of monitoring
and evaluation of the EU structural support in 2007-2013.
Main problems encountered by the evaluation.

Overview of the evaluations of the SPD

The main problem encountered in the evaluation was the absence of data in the SFMIS about
the achievement of project level indicators which is needed in order to make unbiased assessment
of all the outputs produced by the implementation of SPD projects.

Education
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10.

Business

10.1.	STUDY ON TOURISM DEVELOPMENT ON THE COASTLINE
	REGION OF LITHUANIA
Commis s ioned by
Minis tr y of Economy
Bu dget: LT L 99 800
2007

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to analyse the exploitation efficiency and the perspectives for strengthening of the coastline
potential for tourism purposes.
Objectives: comprehensive analysis of the coastline tourism resources, infrastructure and products,
market assessment in the context of other countries.
Scope: the analysis concerned the development of the coastline tourism, building of its image,
strengthening of efficiency and exploitation of the available perspectives.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB Eurointegracijos projektai (Eurointergation projects).
Methods used: analysis of the statistics; expert assessment; analysis of the primary and secondary
information sources; analysis of the practice applied by other (neighbouring) countries.
Main results of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

The distribution of the coastline tourism resources and objects and the territorial toursim
development was mapped.
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Experts distinguished the following stages for the development tendencies of the tourism sector
in coastline region:
• short-term (2007–2013) – the development of the tourism sector oriented towards
improvement of the image of the coastline tourism sector and products in the Lithuanian
and neighbouring markets;
• long-term (2007–2020) – the development of the tourism sector oriented towards
strengthening the positions of the coastline region in the Lithuanian and European
markets;
• perspective (up to 2030) – perspective for the development of the tourism sector for a 20
years period and beyond.
Coastline tourism development measures were designed and prioritised with a view to stimulating
quality of tourism products, improvement of infrastructure and marketing tools.
Business

Recommendations and benefit of the evaluation

The implementation of the produced recommendations contributed to a more concentrated
employment of limited finances (public and private), time, institutional and human resources in
the most appropriate tourism development measures on a Lithuanian and coastline levels in line
with the short-term and long-term tendencies. The recommendations were partly implemented
in the Operational programme for promotion of cohesion.
Main problems encountered in the evaluation

Large scope of information and regulations to be analysed; conflicting rules enshrined in
different parts of legislation hindering identification of the most appropriate tourism development
measures or limiting the variety and options for tourism development measures.

10.2.	STUDY ON THE NEED FOR AND DEVELOPMENT
	OF HEALTH AND RESORT COMPLEX IN LITHUANIA
Commis s ioned by:
Ministr y of Economy
Bu dget: LT L 74 900
2007

Overview

Aims and objectives: to analyse the economic benefit of the development of SPA services, their
impact on health and tourism development in Lithuania; to identify the need for health and
resort complexes as well as the potential for developing SPA services in Lithuania.
Scope: the evaluation covered a comprehensive analysis of the current SPA situation and economic
assessment of SPA activities and competitiveness of SPA services.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB BGI Consulting in cooperation with UAB RAIT (the
interviews part).
Methods used: qualitative (deep interview) and quantitative (interview with the visitors of
Druskininkai health institutions).
Business
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Aims, objectives and scope of the evaluation
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Main results of the evaluation

The operations and regulation of SPA and health organisations (global and Lithuanian) were
analysed; the development tendencies and specifics of SPA and health services were defined; the
impact on health, development of tourism sector and economy was analysed; Lithuanian target
groups of SPA and health services were identified; possible territorial positioning of SPA and
health complexes in Lithuania was proposed; conclusions were made that information about the
SPA and health services in Lithuania is not systematic and should therefore be improved.
Recommendations and benefit of the evaluation

The majority of the recommendations were taken into consideration in the framework of
drafting legal or regulating documents, setting EU structural intervention priorities and intervention
areas for 2007–2013 in the tourism sector. Private and public sectors are able to make better
and more targeted plans for the future investments into the development of SPA and health
services, taking into consideration the evaluated need for such services in Lithuania. Drawing on
the findings of the study the resort status has been awarded to Anykščiai.
Main problems encountered in the evaluation

Large scope of information and regulating legislation to be analysed; limited possibilities to
obtain comparative information about foreign countries, as the information is usually provided
in local languages only.

10.3.	MOST EFFICIENT
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BUSINESS SUPPORT FORMS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION STRUCTURAL FUNDS
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Commis s ioned by
Minis tr y of Economy
Bu dget: LT L 99 800
2007

Overview
Aims, objectives and scope of evaluation

Aims: to identify potential most efficient business support forms in Lithuania in 2007–2013
co-financed by the European structural funds, capitalising on the experience of Lithuania and
other EU countries in the area of business support as well as the EU state aid regulation practice;
to provide extensive definition and economic-social justification of the proposed aid forms.
Business

Objectives:
• to assess business support environment in Lithuania in the areas of concern co-financed
by the EU structural funds under the 2004–2006 Single Programming Document of
Lithuania.
• to assess the environment for business support co-financed by the EU structural funds;
general (applicable on EU level) and specific terms; to adapt the experience of of the United
Kingdom and Ireland in the relevant areas of support.
• to compare the terms for and experience of EU structural funds support in Lithuania and
other reference EU countries; to compare state aid policy, produce recommendations on
grouping of measures.
• to assess the grouped measures on the basis of state aid rules via general analysis of
application of the EU legislation and the specifics of intervention areas; to assess each
measure.
Scope: the following intervention areas were analysed: promoting research and development
(R&D) activities of businesses; strengthening of R&D technical facilities; investments for increasing
of productivity; non-investment measures to increase productivity of businesses; promoting activities
of public applicants providing business services; developing of public infrastructure for business
needs; risk capital and other financial engineering tools; support for start-ups; promoting of and
support to clustering processes; development of public territories for investment.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai (Economic consulting
and researches).
Methods used: analysis of the statistics; analysis of the primary and secondary information sources;
expert assessment; analysis of the experience of other countries (Estonia, Czech Republic, United
Kingdom, Ireland); comparative analysis.

Comprehensive analysis of EU business support environment and possibilities as well as
economic-social benefit of investments was made. Descriptions of measures that could potentially
be supported from the 2007–2013 EU structural funds envelope were drafted.
Recommendations and benefit of the evaluation

A number of recommendations on a more efficient employment of 2007–2013 EU structural
support to Lithuania in business sector were produced. The majority of the recommendations
were taken into account in the strategic and programming documents for the 2007–2013 EU
structural support as well as in setting conditions and forms of the support, focusing the limited
financial and institutional resources on the areas most important for business development in the
most efficient forms.
Business
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Main problems encountered in the evaluation

Large scope of information; wide variety of issues to be analysed; experience of other countries
usually available in local languages of those countries; different treatment of the same requirements
from country to country; different national legal framework of other EU countries, therefore
difficult to distinguish national requirements and impact of national policies of each country
from EU requirements (e. g. in the areas of state aid, business policy) or the requirements on
granting EU structural support.

10.4.	EVALUATION

OF THE EFFICIENCY OF THE EUROPEAN
	UNION STRUCTURAL SUPPORT FOR THE 2004–2006
PROGRAMMING PERIOD ADMINISTERED BY THE MINISTRY
	OF ECONOMY AND RECOMMENDATIONS ON THE
	IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY OF THE EUROPEAN
	UNION STRUCTURAL SUPPORT IN THE 2007–2013
PROGRAMMING PERIOD
Commis s ioned by:
Ministr y of Economy
of the Repu blic of L ithu ania
Bu dget: LT L 99 800
2007

Overview

Overview of the evaluations of the SPD

Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to evaluate the efficiency of the absorption of the EU structural support for the 2004–2006
programming period as administered by the Ministry of Economy and to produce recommendations
on the improvement of efficiency of the European Union structural support in the 2007–2013
programming period.
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Business

Objectives:
• to assess the absorption specifics of the EU support for the 2004 – 2006 programming
period as administered by the Ministry of Economy;
• to analyse and assess factors (within and beyond the project promoters‘ control) effecting
successful/ unsuccessful project implementation under the SPD measures for 2004–2006
programming period as administered by the Ministry of Economy;
• to assess social – economic impact of the SPD measures for the 2004–2006 programming
period as administered by the Ministry of Economy;

• to produce analysis-based conclusions on the effectiveness and impact of the SPD measures
administered by the Ministry of Economy; to provide practical recommendation on
increasing absorption efficiency of the EU structural support for 2007–2013 programming
period as administered by the Ministry of Economy.
Scope: the evaluation was carried out on the level of the SPD 2004–2006 measures 1.2, 3.1, 3.2
and 3.4 and their projects; the implementation of the measures was evaluated referring to the
objectives in terms of three criteria recommended by the European Commission, i. e. relevance,
effectiveness and impact. The analysis on project (micro) level was undertaken pursuing a more
detailed analysis of the causes driving efficiency or inefficiency of the support as well identification
of the examples of good practice.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai
(European social, legal and economic projects).
Methods used: quantitative (telephone interviews) and qualitative (deep interviews); analysis of
the primary and secondary sources; contents and contra factual analysis; case studies; analysis of
good practice; analysis of the statistics; econometric simulation.

The evaluation concluded that the support of the structural funds was efficient and was aimed
at directing additional capital to addressing of the economic-social problems the Lithuanian
economy is concerned about:
• the largest impact of the 2004–2006 SPD measures administered by the Ministry of
Economy was felt in 2007–2008; on accrual basis, the SPD support will result in more
than 2.2 billion LTL of additional GDP over the period of five years (in current prices),
while on annual basis, the subsidies under the SPD measures in question generated the
additional annual GDP - 0.08% in 2005 to 0.65% in 2008.
• Up to QIII of 2008, the amount disbursed over the period of 2005–2009 guarantee
additional mLTL 650 of tax and social contributions to the budget of Lithuania; hence
the national budget funds earmarked for co-financing return to the national treasury having
increased 2.6 times.
• It is difficult to quantify additional social aspect of the SPD support administered by the
Ministry of Economy, however its importance is huge as it concerns the reduction of
regional gaps and preventing of emigration from remote regions of the country.
Recommendations and benefit of the evaluation

The evaluation study made a detailed analysis of the factors for efficiency of allocation,
administration and impact of the support; the evaluation recommendations, hence, were referred
to for the purpose of reviewing the administrative requirements, revising the existing or setting
Business
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new intervention areas and terms of support. The majority of findings and recommendations
were taken into account in drafting and revising the 2007-2013 operational programmes and
other documentation regulating granting of support.
Main problems encountered by the evaluation
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Large scope of evaluation; huge scope of issues to be considered; lack of statistically reliable
information of different profiles.
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Business

11.

Other
evaluations

11.1.

FEASIBILITY STUDY ON THE USE OF 2007-2013 EU
	STRUCTURAL SUPPORT FOR LITHUANIA FOR THE
	DEVELOPMENT OF HOUSING AND INTEGRATED
	DEVELOPMENT IN THE DESIGNATED PROBLEMIC
TERRITORIES
Commis s ioned by:
Minis tr y of the Interior
Bu dget: LT L 240 000
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Overview of the evaluations of the SPD

Aims: to ensure living standard close to national average. The feasibility study on use of 20072013 EU structural support for Lithuania for the development of housing and integrated
development in the designated problematic territories covered 14 problematic territories: Akmenė,
Druskininkai, Ignalina, Jonava, Joniškis, Jurbarkas, Kelmė, Lazdijai, Mažeikiai, Pasvalys, Rokiškis,
Šalčininkai, Skuodas, Švenčionys. This is a broad feasibility study with special aims related to
specific problematic territories.
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Objectives:
• to reduce average annual unemployment rate in the problematic territories;
• to pursue integrated development of urban infrastructure;
• to renovate block houses and to develop social housing;
• to foster safe and healthy environment;
• to improve the attractiveness of the residential environment.
Scope: the study covers 14 problematic territories such as Akmenė, Druskininkai, Ignalina, Jonava,
Joniškis, Jurbarkas, Kelmė, Lazdijai, Mažeikiai, Pasvalys, Rokiškis, Šalčininkai, Skuodas, Švenčionys.
The study triggered the analysis of social-economic potential, strengthening of the perspectives
and the possibilities of attracting the support to the problematic territories.
Background of the evaluation

The evaluation was made by VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras (Social and economic
development centre) and UAB Struktūrinių investicijų konsulatavimo centras (SIKC) (Centre for
consulting on structural investing).
Methods used: analysis of the primary and secondary sources; analysis of the statistics.
Other evaluations

Main results of the evaluation

The analysis in the current study leads to a positive assessment of the possibility to implement
housing and integrated development strategy in the regional municipalities listed above and to
achieve the expected results by using the EU structural funds. The aims of some of the problematic
territories have been reached or are underway, thereby reducing the gap with regard to the general
level of the country.
Recommendations and benefit of the evaluation

Problems in relation to the regional development were identified; the use of the support for
the housing purposes was analysed. The evaluation material was used to increase the integration
level of the problematic territories.
The evaluation lead to a recommendation to follow the National general strategy, Lithuanian
2007-2013 strategy on using European Union structural support for the achievement of the convergence
aim. Many of the recommendations were implemented or are underway; the importance of the
works quality control is increasing; the quality is to be measured through internal and external
expertise. The recommendations provided in the evaluation report concerning renovation of
housing were partially implemented; significant changes were recorded; renovation of buildings
tends to be undertaken in the territories of urban infrastructure development.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

11.2.

Commis s ioned by:
Minis tr y of the Interior
Bu dget: LT L 183 300
2006

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to provide recommendations on efficiency improvement of structural support and more
rational allocation of EU structural funds resources in the 2007 – 2013 programming period.
Other evaluations
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FEASIBILITY STUDY ON USING OF THE EUROPEAN UNION
	STRUCTURAL SUPPORT IN PUBLIC ADMINISTRATION,
	LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT IN 2007-2013
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Objectives:
• to analyse the current situation in terms of strengths, weaknesses, opportunities and
threats (SWOT); to recommend possible priorities in pursuing efficient and rational use
of the structural support for 2007-2013 EU programming period; to justify of the
support;
• to define the objectives in quantitative terms; to recommend allocation of expenditure by
potential priorities and their implementation measures (preliminary financing plan);
• to assess the experience of the transition period and 2004-2006 programming period in
the area of EU structural funds support administration in Lithuania; to provide
recommendations on the implementation and administrative structure for the 2007-2013
programming period.
Scope: the study addressed the increasing of efficiency of the use of the structural funds support
in local and regional development areas in 2007-2013 in terms of competitiveness, investment
and increasing the attractiveness of the residential environment.
Background of the evaluation

The evaluation was made by VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (Public policy and
management institute).
Methods used: analysis of the primary and secondary sources; structural comparative analysis.
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Insufficient competitiveness of Lithuanian regional economic development centres and
attractiveness of the current environment for investment is inter alia determined by poor urban
environment, poor status or lack of transport and community infrastructure.
Ir has been concluded that the accessibility of health and education services is insufficient,
employability develops along negative trends, lack of infrastructure leads to a worse compared to
urban, demographic, economic and social situation.
Lack of rural public infrastructure is seen as a serous barrier for ensuring development of
business, residential environment and quality in these areas.
Recommendations and benefit of the evaluation

The recommendations provided towards improvement of the administration of the EU structural
support, strengthening of partnership between local, regional and central level institutions, more
efficient planning of the EU structural support projects aimed at enhancement of institutional
capacities of civil servants.
Main problems encountered in the evaluation

No problems identified.
Other evaluations

11.3.	IMPROVEMENT

OF THE FEASIBILITY STUDIES
CONCERNING POSSIBILITIES TO USE THE EU STRUCTURAL
	SUPPORT FOR LITHUANIA FOR 2007-2013
	IN THE INTERVENTION AREA OF RURAL DIVERSIFICATION
Commis s ioned by:
Minis tr y of the Interior
Bu dget: LT L 199 900
2008

Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to produce a feasibility study on the use of the EU structural support in the areas of public
administration, local and regional development in 2007-2013, with a view to identifying of the
future structural funds intervention areas and distributing the EU structural funds in the new
programming period as efficiently as possible.

Scope: the study assesses 10 municipalities (Jonava, Kalvarija, Kelmė, Kupiškis, Rietavas, Šilalė,
Šilutė, Švenčionys, Utena, and Varėna regions).
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras (Social and
economic development centre).
Methods used: analysis of primary and secondary sources of information, case-study.
Main results of the evaluation

Potential projects of the development of public infrastructure in rural areas, with a potential
to contribute materially to the promotion of social cohesion in the target regions, were identified:
Other evaluations
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Objectives: the feasibility study was conducted with the aim of assessing the capacity of
municipalities of Jonava, Kalvarija, Kelmė, Kupiškis, Rietavas, Šilalė, Šilutė, Švenčionys, Utena,
and Varėna regions to absorb the EU structural support for 2007-2013 under the measure
Providing conditions for more rapid diversification of economic activity in rural areas, intervention
area Reduction of differences in the quality and environment of life in the main and the rest of
the towns of the country by giving special attention to improvement of housing conditions in
problematic areas, priority 1 Local and urban development, preservation of cultural heritage and
protection of nature and its adaptation for the development of tourism of the Operational
Programme for the Promotion of Cohesion.
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renewal of public spaces, modernisation of culture houses and leisure centres, higher accessibility
of libraries – all these are expected to create conditions to maintain the existing, and attract new,
qualified labour force in regional municipalities and rural areas, and to strengthen the identity
of local population, as well as to contribute materially to their needs as a community.
Recommendations and benefits of the evaluation

The recommendation concerns all public project applications under the measure Providing
conditions for more rapid diversification of economic activity in rural areas, intervention area Reduction
of differences in the quality and environment of life in the main and the rest of the towns of the country
by giving special attention to improvement of housing conditions in problematic areas, priority 1 Local
and urban development, preservation of cultural heritage and protection of nature and its adaptation
for the development of tourism of the Operational Programme for the Promotion of Cohesion.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.

11.4.	INVESTMENT IN THE

IMPROVEMENT OF THE HUMAN
	RESOURCE MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE
CAPACITIES IN THE CIVIL SERVICE: THE CURRENT STATE
	OF AFFAIRS, OUTLOOK, AND RECOMMENDATIONS
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Commis s ioned by:
Minis tr y of the Interior
Bu dget: LT L 109 800
2007
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Overview
Aims, objectives and scope of the evaluation

Aims: to make proposals concerning targeted investment in human resources, their management
and administration by improving capacities of civil servants, to make an overview of the current
state of affairs and the outlook for the future, and to make corresponding recommendations.
Objectives:
• to analyse the current state of affairs;
• to present a study on civil servants’ training needs for the period until 2013;
• to make recommendations concerning long-term investment priorities, guidelines and
directions in relation to the objective To improve administration of human resources and
Other evaluations

strengthen administrative capabilities of the public service, Priority 4 Fostering administrative
competences and increasing efficiency of public administration of the Operational programme
for the development of human resources 2007-2013;
• to select and implement an optimal solution, and to assess risks and benefits.
Background of the evaluation

The evaluation was carried out by UAB SIKC and UAB Investicijų strategijos valdymas
(Management of investment strategies) in 2008.
Methods used: analysis of the primary and secondary sources; quantitative research (on-line
interview of public authorities).
Main results of the evaluation

• Formulation and adoption of the civil servants’ training strategy for the period of 2007-2010
would play an important role for the improvement of the civil servants’ training system. The
necessary legislation to regulate training of civil servants have already been adopted and put
into effect. Responsibility for training civil servants, according to the institutional structure,
rests with the Ministry of the Interior, the Civil Service Department, other central and local
authorities, and civil servants’ training institutions approved by the Minister of the Interior.
Lithuania has set up and is expanding a decentralised system of civil servants’ training.
• Despite the significant increase in the number of institutions providing training services
to civil servants and in the choice of training programmes, institutions did not allocate
enough funds for civil servants’ training.
• Civil servants’ training was inadequately linked to other human resources management
functions such as strategic planning of civil servants (as human resources), the portfolio of
competences, job requirements, performance assessment, career, changes (legal, structural,
procedural) in public administration.

The evaluation helped to uncover the main problems in relation to institutional human
resources and make concrete proposals as to how investment should be decided and what type
of training is needed for institutional staff.
The recommendation made as a result of the evaluation suggests setting performance measures
for the system in general and for individual institutions, to enable objective assessment of the
status and performance of the system and an institution. Analysis of the 2004-2006 period allowed
drawing concrete conclusions and making concrete recommendations for the 2007-2013 period.
Some of the proposals made concerning efficient development of human resources have been
implemented, others are planned to be implemented in the future.
Main problems encountered in the evaluation

No problems were identified.
Other evaluations
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