ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SISTEMOS
EFEKTYVUMO VERTINIMAS

GALUTINĖ ATASKAITA

Paslaugos teikėjas:

2013 m. balandžio 30 d.

ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimo ataskaitą Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos užsakymu parengė VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas kartu su UAB „PPMI
Group“ pagal 2012 m. liepos 30 d. pasirašytą vertinimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. 14P-58.
Paslaugų sutartis finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2007–2013 metų Techninės
paramos veiksmų programą.
Vertinimo ataskaita parengta pagal vertinimo koordinavimo grupės 2008 m. rugsėjo 23 d. posėdžio
protokolu Nr. 4 patvirtinto Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovo
reikalavimus.
Vertinimo ataskaita patikrinta lietuvių kalbos redaktorės Rūtos Krasnovaitės.
(parašas)

2

TURINYS
PAVEIKSLŲ, LENTELIŲ IR INTARPŲ SĄRAŠAS .......................................................................................... 5
PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS ............................................................................................................................................... 5
LENTELIŲ SĄRAŠAS ................................................................................................................................................. 6
INTARPŲ SĄRAŠAS .................................................................................................................................................. 6
SANTRUMPŲ SĄRAŠAS ............................................................................................................................................ 7

SANTRAUKA ........................................................................................................................................... 8
1. ĮVADAS ..............................................................................................................................................17
1.1. VERTINIMO METODIKA .............................................................................................................................18

2. 2004–2006 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SISTEMA .......................................25
2.1. 2004–2006 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO INSTITUCINĖ SANDARA IR FUNKCIJŲ
PASIDALIJIMAS ................................................................................................................................................25
2.2. 2004–2006 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO PAMOKOS ..............................................27

3. 2007–2013 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SISTEMA .......................................30
3.1. 2007–2013 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO INSTITUCINĖ SANDARA IR FUNKCIJŲ
PASIDALIJIMAS ................................................................................................................................................30
3.2. BENDRADARBIAVIMAS TARP INSTITUCIJŲ .................................................................................................43
3.3. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI ...............................................................................................................................46

4. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMAS .....................................................54
4.1. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMAS SISTEMOS LYGMENIU............................56
4.2. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMAS ĮGYVENDINANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ
LYGMENIU .......................................................................................................................................................68

5. PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS TENKANTI ADMINISTRACINĖ NAŠTA...........................75
5.1. PROJEKTO PARAIŠKOS RENGIMAS IR VERTINIMAS.....................................................................................77
5.2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS .......................................................................................................................80
5.3. BENDRADARBIAVIMAS SU ĮGYVENDINANČIOSIOMIS INSTITUCIJOMIS ......................................................87

6. IT SISTEMOS ......................................................................................................................................89
6.1. INFORMACINIŲ SISTEMŲ POVEIKIS PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS TENKANČIOS
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMUI ..........................................................................................................89
6.2. SFMIS POVEIKIS ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMUI (ES STRUKTŪRINĘ
PARAMĄ ADMINISTRUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ LYGMUO)...................................................................................93
6.3. TOBULINTINI ASPEKTAI, SUSIJĘ SU INFORMACINIŲ SISTEMŲ VAIDMENIU MAŽINANT ADMINISTRACINĘ
NAŠTĄ IR DIDINANT ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMĄ.....................................................................................96

7. SUPAPRASTINIMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS .......................................................................................98
7.1. SUPAPRASTINTŲ IŠLAIDŲ TAIKYMAS .........................................................................................................98
7.2. KONTROLĖS PRIEMONIŲ IR PROCEDŪRŲ DIFERENCIJAVIMAS, ATSIŽVELGIANT Į RIZIKOS LAIPSNĮ............105

8. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SISTEMOS EFEKTYVUMO VERTINIMO IŠVADOS .110
3

9. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMOS TOBULINIMO ASPEKTAI
2014–2020 M. .....................................................................................................................................124
10. BIBLIOGRAFIJA ..............................................................................................................................145
1 PRIEDAS. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADINISTRAVIMO ETAPAI, UŽ JUOS ATSAKINGOS
INSTITUCIJOS IR JŲ FUNKCIJOS............................................................................................................149
2 PRIEDAS. SUVESTINĖ INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ PATIRIAMAS VEIKSMŲ
PROGRAMŲ PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO SĄNAUDAS ...................................................................155
3 PRIEDAS. FIKSUOTŲJŲ VIENETO ĮKAINIŲ BEI FIKSUOTŲJŲ IŠLAIDŲ SUMŲ TAIKYMAS LIETUVOJE ..184
4 PRIEDAS. Fokusuotų grupinių diskusijų klausimyno forma ...............................................................188
5 PRIEDAS. PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENŲ LENTELĖS. ..............................................197
6 PRIEDAS. INTERVIU DALYVIŲ SĄRAŠAS ............................................................................................209
7 PRIEDAS. FOKUSUOTŲ GRUPINIŲ DISKUSIJŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS .....................................................212
8 PRIEDAS. EKSPERTŲ PANELĖS DALYVIŲ SĄRAŠAS ............................................................................217
9 PRIEDAS. ATVEJO STUDIJOS .............................................................................................................218
PRIEMONĖS „SOCIALINĖS RIZIKOS IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ VP1-1.3-SADM-02K“ ATVEJO STUDIJA .............................................................................................................................................218
PRIEMONĖS „STUDIJŲ PROGRAMŲ PLĖTRA NACIONALINĖSE KOMPLEKSINĖSE PROGRAMOSE VP1-2.2-ŠMM-09-V“ ATVEJO STUDIJA
.......................................................................................................................................................................221
PRIEMONĖS „E-VERSLAS LT VP2-2.1-ŪM-02-K“ ATVEJO STUDIJA ...............................................................................224
PRIEMONĖS „INTELEKTAS LT VP2-1.3-ŪM-02-K“ ATVEJO STUDIJA ..............................................................................227
PRIEMONĖS „REGIONINIŲ EKONOMIKOS AUGIMO CENTRŲ PLĖTRA VP3-1.1-VRM-01-R“ ATVEJO STUDIJA ............................230
PRIEMONĖS „SERGAMUMO IR MIRTINGUMO NUO ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ MAŽINIMAS VP3-2.1-SAM-01-V“ ATVEJO
STUDIJA ............................................................................................................................................................ 234

PRIEMONĖS „TRANSEUROPINĖS REIKŠMĖS GELEŽINKELIO LINIJŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA, REIKIAMOS INFRASTRUKTŪROS
SUKŪRIMAS VIEŠIESIEMS LOGISTIKOS CENTRAMS STEIGTI VP2-5.1-SM-02-V“ ATVEJO STUDIJA

...........................................237

PRIEMONĖ „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS VP3-3.2-AM-01-V“ ATVEJO STUDIJA ...........................................240

4

PAVEIKSLŲ, LENTELIŲ IR INTARPŲ SĄRAŠAS
Paveikslų sąrašas
1 paveikslas. BPD administravimo proceso dalyviai ................................................................................25
2 paveikslas. 2004–2006 m. Sanglaudos fondo administravimo proceso dalyviai ....................................26
3 paveikslas. Europos Sąjungos paramos programų administravimo proceso dalyviai.............................31
4 paveikslas. Vienam įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinės dotacijos valdytojo darbuotojui
tenkantis administruojamų lėšų dydis. ...................................................................................................48
5 paveikslas. Vienam ĮI darbuotojui tenkantis administruojamų projektų ir mokėjimo prašymų skaičius.49
6 paveikslas. Vienam ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos darbuotojui tenkantis
administruojamų lėšų dydis (Lt) .............................................................................................................50
7 paveikslas. Vienam ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos darbuotojui tenkantis
administruojamų priemonių skaičius ......................................................................................................51
8 paveikslas. Valstybės ir regionų planavimo projektų paraiškų vertinimo vidutinė trukmė (pagal metus)
..............................................................................................................................................................57
9 paveikslas. Konkursinių projektų paraiškų vertinimo vidutinė trukmė (pagal metus) ...........................57
10 paveikslas. Valstybės ir regionų planavimo projektų paraiškų vertinimo vidutinė trukmė (pagal
įgyvendinančiąsias institucijas)...............................................................................................................58
11 paveikslas. Konkursinių projektų paraiškų vertinimo vidutinė trukmė (pagal įgyvendinančiąsias
institucijas) ............................................................................................................................................58
12 paveikslas. Sprendimo dėl finansavimo priėmimo trukmė .................................................................59
13 paveikslas. Finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo trukmė ..............................................60
14 paveikslas. Paraiškų vertinimo, sprendimo dėl finansavimo priėmimo bei finansavimo ir
administravimo sutarčių pasirašymo trukmė, d. .....................................................................................61
15 paveikslas. Mokėjimo prašymų tikrinimo vidutinė trukmė (pagal metus) ...........................................61
16 paveikslas. Mokėjimo prašymų tikrinimo vidutinė trukmė (pagal įgyvendinančiąsias institucijas) ......62
17 paveikslas. EK deklaruotinų lėšų dinamika 2007–2012 m. ..................................................................63
18 paveikslas. EK deklaruotinų lėšų dydžiai 2007–2012 m. .....................................................................63
19 paveikslas. Administruojamų, projektams skirtų bei išmokėtų ES lėšų suvestinė ................................64
20 paveikslas. Administruojamų, projektams skirtų ir išmokėtų ES lėšų santykis.....................................64
21 paveikslas. N + 3 / N + 2 taisyklės santykiniai rodikliai........................................................................66
22 paveikslas. Finansų instrumentų priemonių įgyvendinimo rodikliai 2012 m. pabaigai. .......................67
23 paveikslas. Visuotinių dotacijų priemonių įgyvendinimo rodikliai 2012 m. pabaigai.–2013 m. pradžiai
..............................................................................................................................................................68
24 paveikslas. Įgyvendinančiųjų institucijų vykdomų pagrindinių projektų administravimo procedūrų
dalis bendrame projektų administravimo procese ..................................................................................70
25 paveikslas. Dažniausiai projektų vykdytojų perkamos konsultacinės paslaugos. .................................76
26 paveikslas. Projektų vykdytojų požiūris į reikalavimų projektams bei jų vertinimo kriterijų aiškumą. .78
27 paveikslas. Projektų vykdytojų požiūris į įgyvendinančiųjų institucijų keliamus reikalavimus paraiškų
vertinimo metu bei jų įtaką projektų kokybei. ........................................................................................79
28 paveikslas. Projektų vykdytojų požiūris mokėjimo prašymų tikrinimo procesą. ..................................81
29 paveikslas. Projektų vykdytojų požiūris į įgyvendinančiųjų institucijų pirkimų dokumentams
pateikiamų reikalavimų aiškumą ir derinimo įtaką dokumentų kokybei (perkančiosios organizacijos pagal
Viešųjų pirkimų įstatymą). .....................................................................................................................84

5

30 paveikslas. Projektų vykdytojų požiūris į įgyvendinančiųjų institucijų pirkimų dokumentams
pateikiamų reikalavimų aiškumą ir derinimo įtaką dokumentų kokybei (neperkančiosios organizacijos
pagal Viešųjų pirkimų įstatymą). ............................................................................................................85
31 paveikslas. Projektų vykdytojų bendradarbiavimas su įgyvendinančiosiomis institucijomis. ...............87
32 paveikslas. Projektų vykdytojų pasitenkinimas DMS funkcionalumu ir draugiškumu vartotojams ......90
33 paveikslas. Dokumentų ir duomenų teikimo elektroniniu būdu galimybės aktualumas projektų
vykdytojams. .........................................................................................................................................91
34 paveikslas. Regioninės politikos įgyvendinimas 2007–2013 m..........................................................231

Lentelių sąrašas
1 lentelė. Vertinimo klausimai ir taikyti metodai ..................................................................................... 9
2 lentelė. Vertinimo klausimų žemėlapis ................................................................................................17
3 lentelė. Priemonių administravimo efektyvumo tirtos ir tirtinos prielaidos ..........................................46
4 lentelė. Įgyvendinančiose institucijose taikomos praktikos ................................................................105
5 lentelė. Užsienio praktikos apžvalga ..................................................................................................117
6 lentelė. Rekomendacijų lentelė .........................................................................................................134

Intarpų sąrašas
1 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados .................................................................................................29
2 intarpas. Užsienio šalių praktika įtraukiant naujas institucijas į ESSP administravimą ...........................37
3 intarpas. Gerosios užsienio praktikos pavyzdžiai ..................................................................................40
4 intarpas. Gerosios užsienio praktikos pavyzdžiai ..................................................................................42
5 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados .................................................................................................52
6 intarpas. Centralizuotai įgyvendinamas ES paramos programas administruojančių institucijų
efektyvumo vertinimo rodikliai ..............................................................................................................55
7 intarpas. Vienodo dydžio normos taikymas įgyvendinant Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T)
programą ...............................................................................................................................................72
8 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados .................................................................................................73
9 intarpas. Informacija apie ESFA tyrimą, susijusį su ESF projektų vykdytojams tenkančios
administracinės naštos mažinimo galimybėmis ......................................................................................75
10 intarpas. Geroji užsienio praktika, kuri padėtų sumažinti administracinę naštą paraiškų rengimo ir
vertinimo procese ..................................................................................................................................80
11 intarpas. Geroji užsienio praktika, kuri padėtų sumažinti administracinę naštą administruojant
projektų mokėjimo prašymus.................................................................................................................82
12 intarpas. Geroji užsienio praktika, kuri padėtų sumažinti administracinę naštą atliekant projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių pakeitimus ................................................................................86
13 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados ...............................................................................................87
14 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados. ..............................................................................................97
15 intarpas. Pavyzdys iš Marie Kiuri veiksmų programos tarpinio vertinimo .........................................100
16 intarpas. Pavyzdys iš priemonės VP1-2.2-ŠMM-09 V „Studijų programų plėtra nacionalinėse
kompleksinėse programose“ įgyvendinimo ..........................................................................................102
17 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados .............................................................................................109
6

Santrumpų sąrašas

AM
APVA
BPD
CPVA
DMS
EAVP
EK
ERPF
ES
ESSP
ESF
ESFA
EŽŪFKP
FM
INVEGA
LMT
LR
LRV
LVPA
MITA
MP
NMA
PAFT
PFSA
SaF
SADM
SAM
SFMIS
SM
SSVP
ŠMM
TID
TPVP
ŪM
VP
VPT
VPVI
VRM
ŽIPVP

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Bendrasis programavimo dokumentas
Centrinė projektų valdymo agentūra
Duomenų mainų svetainė
Ekonomikos augimo veiksmų programa
Europos Komisija
Europos regioninės plėtros fondas
Europos Sąjunga
Europos Sąjungos struktūrinė parama
Europos socialinis fondas
Europos socialinio fondo agentūra
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos verslo paramos agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokėjimo prašymas
Nacionalinė mokėjimo agentūra
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Sanglaudos fondas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Struktūrinių fondų priežiūros informacinė sistema
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Transporto investicijų direkcija
Techninės paramos veiksmų programa
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Veiksmų programa
Viešųjų pirkimų tarnyba
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

7

SANTRAUKA
Vertinimo tikslai ir apimtis
ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas yra viena iš 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos veiksmų programų išankstinio vertinimo (toliau – išankstinis vertinimas) paslaugų
dalių. Išankstinio vertinimo tikslas yra pagerinti ES struktūrinės paramos planavimo ir įgyvendinimo
kokybę. Išankstinio vertinimo paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje yra numatyti trys išankstiniam
vertinimui keliami uždaviniai:
1) įvertinti 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programų administravimo
Lietuvoje patirtį ir pateikti siūlymus dėl efektyvesnio 2014–2020 m. veiksmų programų
administravimo;
2) atlikti kiekvienos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos išankstinį
vertinimą;
3) atlikti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programų strateginį padarinių aplinkai
vertinimą.
Ši ataskaita yra pirmojo vertinimo uždavinio įgyvendinimo rezultatas. ES struktūrinės paramos
administravimo sistemos efektyvumo galutinėje vertinimo ataskaitoje pristatomi ES struktūrinės
paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimo rezultatai pagal techninės specifikacijos 9.1.1–
9.1.8 punktuose įvardytus vertinimo klausimus.
Šiame vertinime apimama visa ES struktūrinės paramos administravimo Lietuvoje sistema ir jos
pagrindiniai komponentai:
1) institucinė struktūra – administravimo procese dalyvaujančios institucijos (vadovaujančioji
institucija, įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, audito
institucija, veiksmų programų stebėsenos komitetas ir kt.), jų funkcijos ir tarpusavio
bendradarbiavimas;
2) procesai ir procedūros, taikomi vykstant administravimo procesui (itin svarbus aiškus šių
procesų ir procedūrų apibrėžimas ir jų priskyrimas konkretiems instituciniams veikėjams, taip
pat nuolatinis optimizavimas, tobulinimas);
3) priemonės (įrankiai), skirtos šių procesų ir procedūrų aptarnavimui ir palengvinimui (pvz., įvairūs
IT sprendimai, rašytiniai vadovai, gairės, parengti šablonai ir pan.);
4) žmogiškieji ištekliai – kiekybiniai ir kokybiniai pajėgumai, kuriuos turi instituciniai veikėjai,
dalyvaujantys administravimo procese (jų adekvatumas, administraciniai gebėjimai ir
pakankamumas).

Vertinimo metodika
Efektyviai veikianti ES struktūrinės paramos programų administravimo Lietuvoje sistema yra viena
esminių sąlygų (greta nuoseklaus pačių viešųjų intervencijų suplanavimo, palankios socialinės
ekonominės aplinkos ir kitų) pasiekti veiksmų programose keliamus tikslus ir uždavinius. Nors nėra
visuotinai pripažinto tokių sistemų efektyvumo standarto ar idealaus tokios sistemos modelio, esminiai
efektyvumo reikalavimai, kuriais vadovaujamasi galutinėje vertinimo ataskaitoje, yra korektiškumas
(taisyklių ir reikalavimų atitikimas), sparta (atlikimas laiku) ir administruojant patiriamų sąnaudų
proporcingumas.
Šiame vertinime ES struktūrinės paramos (ESSP) administravimo efektyvumas matuotas, analizuojant
tokias temines sritis kaip administravimo sąnaudos, administracinė našta pareiškėjams bei projektų
8

vykdytojams ir šią naštą mažinančių priemonių analizė, įvairūs ESSP administravimo efektyvumą
lemiantys veiksniai, institucijų ir paramos gavėjų administracinių gebėjimų stiprinimas, naudingos
gerosios praktikos perėmimo galimybės iš užsienio šalių ir pan. Vertinimo metu atlikta analizė apėmė
tiek programos, tiek projektų administravimo lygmenis.
Atliekant ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimą buvo siekiama
atsakyti į vertinimo klausimus, pateiktus techninės specifikacijos 9.1.1–9.1.8 punktuose. Atsakymai buvo
rengiami taikant 1 lentelėje nurodytus metodus.
1 lentelė. Vertinimo klausimai ir taikyti metodai
Vertinimo klausimas
9.1.1 KLAUSIMAS. Kokie pagrindiniai veiksniai lemia ES
paramos programų administravimo efektyvumą ir kokybę?
9.1.2 KLAUSIMAS. Koks yra 2007–2013 m. veiksmų
programų administravimo efektyvumas (visos sistemos ir
įgyvendinančiųjų institucijų lygmenyse)? Kokiomis
priemonėmis jis galėtų būti padidintas ir kokiais rodikliais
gali būti matuojamas?
9.1.3 KLAUSIMAS. Kokia yra administracinė našta
pareiškėjams, teikiant paraišką paramai gauti, ir projektų
vykdytojams, administruojant projektą pagal 2007–2013
m. ES struktūrinės paramos projektų administravimo ir
finansavimo taisykles? Kokiais būdais administracinė našta
pareiškėjams ir paramos gavėjams gali būti sumažinta
ateityje (atskirai išskiriant priemones, kurias tikslinga
pradėti taikyti 2007–2013 m. ir 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiais)?
9.1.4 KLAUSIMAS. Kaip reikėtų panaudoti informacines
sistemas siekiant sumažinti administracinę naštą ir
padidinti
2014–2020
m.
veiksmų
programų
administravimo efektyvumą? Ar tikslinga užtikrinti
duomenų tarp paramos gavėjų ir administruojančių
institucijų apsikeitimą elektroniniu būdu, kokios priemonės
ir veiksmai būtų tam reikalingi?

Taikyti metodai







Pirminių ir antrinių šaltinių duomenų kokybinė
analizė
Kitų vertinimo klausimų kryžminė duomenų analizė
Pirminių ir antrinių šaltinių duomenų kokybinė
analizė
Stebėsenos duomenų analizė
Fokusuotos grupinės diskusijos
Interviu
Pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa







Įgyvendinančiųjų institucijų vertinimo analogija
Antrinių šaltinių analizė
Pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa
Rodiklių netiesioginio poveikio analizė
Aštuonių ESSP priemonių atvejų studijos



Pirminių ir antrinių šaltinių duomenų kokybinė
analizė
Fokusuotos grupinės diskusijos
Interviu
Pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa
Palydimieji interviu










9.1.5 KLAUSIMAS. Kokios priemonės siekiant paprastinti
paramos administravimą buvo pritaikytos 2007–2013 m.
laikotarpyje? Kiek jos pasiteisino?
9.1.6 KLAUSIMAS. Kokie yra 2004–2006 m. ir 2007–2013
m. ES paramos programų administravimo sistemų
skirtumai, privalumai ir trūkumai? Kokios yra 2004–2006
m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programų
administravimo Lietuvoje pamokos? Į kokią Lietuvos ir
užsienio šalių patirtį naudinga atsižvelgti kuriant 2014–
2020 m. veiksmų programų įgyvendinimo sistemą
(nustatant institucinę struktūrą, funkcijas, principus ir
procedūras)?
9.1.7 KLAUSIMAS. Kaip reikėtų tobulinti 2014–2020 m.
veiksmų programų administravimo sistemą? (Siūlymai
pateikiami dėl institucinės sandaros, administravimo
principų ir procedūrų.)







Pirminių ir antrinių šaltinių duomenų kokybinė
analizė
Fokusuotos grupinės diskusijos
Interviu
Kitų vertinimo klausimų kryžminė duomenų analizė




Pirminių ir antrinių šaltinių duomenų kokybinė
analizė
Interviu
Kitų vertinimo klausimų kryžminė duomenų analizė




Kitų vertinimo klausimų kryžminė duomenų analizė
Ekspertų panelės ir jų rezultatų analizė

9.1.8 KLAUSIMAS. Kaip reikėtų stiprinti institucijų ir
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paramos gavėjų administracinius gebėjimus? (Siūlymai
pateikiami atsižvelgiant į esamą situaciją, naujus poreikius
administruojant 2014–2020 m. veiksmų programas,
skirtingų
laikotarpių
programų
įgyvendinimo
persidengimą.)

Vertinimo rezultatai ir rekomendacijos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
programavimo laikotarpiui
Šiame santraukos skyriuje pristatomos pagrindinės vertinimo įžvalgos ir rezultatai. Taip pat, siekiant
tobulinti ES struktūrinės paramos administravimo sistemą ir didinti jos veikimo efektyvumą, pateikiamos
rekomendacijos dėl 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio. Pirma, yra
pristatomos įžvalgos, susijusios su institucinės sistemos sandara, funkcionavimu ir konkrečių sistemos
veikėjų bendradarbiavimu. Antra, yra pristatomi tobulintini administravimo principai ir reikiami
sisteminiai pokyčiai. Trečia, pateikiama vertinimo rezultatai ir rekomendacijos, susijusios su pagrindinių
administravimo procedūrų tobulinimu. Ketvirta, pristatomi IT sprendimai, kurie padėtų sumažinti
administracinius kaštus ir naštą. Penkta, dėstomos įžvalgos ir teikiamos rekomendacijos, susijusios su
geresniu ES struktūrinės paramos administravimo reglamentavimu ir administravimo sistemos dalyvių
bei kitų susijusių institucijų mokymusi, tarpusavio patirties sklaida.
I. Institucinė sistema: sandara ir bendradarbiavimas
Kuriant 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinės paramos administravimo sistemą, buvo
plačiai pasinaudota 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu sukaupta ES struktūrinės paramos
administravimo patirtimi. Taip pat 2007–2013 m. buvo patobulintas teisinis reglamentavimas.
Šis vertinimas parodė, kad a) 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistema iš esmės
veikia tinkamai ir efektyviai; b) siekiant efektyvaus viešosios politikos intervencijų įgyvendinimo
(programų ir projektų) administravimo gebėjimai yra bent jau ne mažiau svarbūs negu geras tų viešosios
politikos sričių išmanymas, ir šiems administravimo gebėjimams sukaupti reikalingas laikas. Todėl 2014–
2020 m. laikotarpiu pirmiausia rekomenduojama užtikrinti Lietuvoje veikiančios ES struktūrinės paramos
administravimo sistemos tęstinumą ir VKS institucijose sukauptų administravimo gebėjimų bei
kompetencijų išsaugojimą.
Ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų pagrindinis vaidmuo ESSP administravimo sistemoje ir
didžiausia pridėtinė vertė yra grindžiama tuo, kad jos geriausiai išmano sektorius, už kuriuos yra
atsakingos, formuoja atitinkamų sektorių strategiją, savo asignavimuose planuoja atitinkamiems
sektoriams skiriamas valstybės biudžeto lėšas ir t. t. Visa tai turėtų sudaryti sąlygas struktūrinės paramos
lėšas nukreipti efektyviai siekti nacionalinių prioritetų, derinti valstybės biudžeto ir ES struktūrinės
paramos lėšomis finansuojamas intervencijas ir pan. Vis dėlto ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės
institucijoms administruoti priskirtos priemonės 2007–2013 m. laikotarpiu ne visada atitiko konkrečiai
institucijai priskirtas kompetencijos sritis.
Taip pat atliekant vertinimą pastebėta, kad naujų 2007–2013 m. programavimo laikotarpio VKS
institucinių veikėjų – visuotinių dotacijų valdytojų – veiklos efektyvumas gerokai skiriasi. Didžiausią įtaką
visuotinių dotacijų valdytojų veiklos efektyvumui darė veiksmingas intervencijų planavimas (pasiteisino
savo logika ir administravimo tvarka paprastos intervencijos), kurioms administruoti pasitelkiami patyrę
žmogiškieji ištekliai.
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Atsižvelgiant į tai, jog 2014–2020 m. laikotarpiu numatoma rengti vieną ES struktūrinės paramos
veiksmų programą, 2007–2013 m. laikotarpio principinę schemą, kuomet vadovaujančiosios institucijos
funkcijos tiesiogiai deleguojamos konkrečioms tarpinėms institucijoms, siūloma išsaugoti ir 2014–2020
m. laikotarpiu. Svarstant galimybes į ESSP administravimo sistemą (be jau esančių institucijų) įtraukti
naujas institucijas, rekomenduojama:

įtraukti tas ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, kurių sektoriams bus skiriamos ES
struktūrinės paramos lėšos 2014–2020 m. laikotarpiu (pvz., Kultūros ministeriją ir Energetikos
ministeriją);

svarstant visuotinių dotacijų priemonių (ar kitų supaprastintų administravimo mechanizmų,
tokių kaip Integruotos teritorinės iniciatyvos ar Vietinės bendruomenės inicijuotos plėtros
iniciatyvos) įgyvendinimo galimybes 2014–2020 m. laikotarpiu, vadovaujančiosios institucijos
funkcijas naujoms įgyvendinančioms institucijoms deleguoti tik supaprastintų intervencijų
atveju, kuomet nuo pat pradžių intervencija konstruojama atsižvelgiant į jos būsimą
administravimą, o kartu yra deramai įsitikinama, kad tokia nauja institucija turi pakankamus
gebėjimus administruoti šią intervenciją.
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama ir toliau plačiai išnaudoti ES struktūrinę paramą
administruojančių esamų įgyvendinančiųjų institucijų (APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID) sukauptus ESSP
administravimo gebėjimus ir patirtį. Rekomenduojama nuosekliai stiprinti šių institucijų, jų darbuotojų
žinias ir kompetencijas tose viešosios politikos srityse, kuriose jos administruoja ESSP remiamas
intervencijas:

glaudžiau bendradarbiaujant su ministerijų ir (ar) kitas valstybės institucijų padaliniais,
atsakingais už valstybės politiką atskirose ESSP remiamose srityse;

glaudžiau bendradarbiaujant su kitomis atitinamos srities agentūromis, ministerijoms
pavaldžiomis įstaigomis (pvz., MITA, MOSTA, „Versli Lietuva“ ir kt.);

plačiau ir operatyviau pritraukiant reikiamų sričių (išorinius) ekspertus.
Atlikta analizė parodė, kad, nepaisant aiškesnių vadovaujančiosios institucijos funkcijų delegavimo
ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms bei įgyvendinančiosioms institucijoms principų 2007–
2013 m. laikotarpiu, ESSP administravimo sistema faktiškai išliko tripakopė, kurioje glaudžiai
susipynusios įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų ar kitų valstybės institucijų funkcijos.
ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra aiškiai
reglamentuota ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų bei įgyvendinančiųjų institucijų tarpusavio
atskaitomybė ir galimos poveikio priemonės. Tais atvejais, kuomet įgyvendinančiosios institucijos nėra
formaliai pavaldžios ir atskaitingos ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, gali būti stebimas
ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų nenoras deleguoti visas administravimo funkcijas
įgyvendinančiosioms institucijoms.
Atsižvelgiant į tai, nustatant 2014–2020 m. ESSP administravimo procedūras rekomenduojama aiškesnį
delegavimą įgyvendinančioms institucijoms derinti su geresne, aiškiau reglamentuota jų atskaitomybe
(nuosekli vykdomų deleguotų funkcijų stebėsena, administracinių kaštų ir administracinės naštos
analizė, reguliarios ataskaitos). Tai sudarytų prielaidas:


aktyviau deleguoti funkcijas įgyvendinančiosioms institucijoms, pavyzdžiui, pereiti prie dvišalių
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių (kartu įvirtinant įgyvendinančiosios institucijos
prievolę su ministerija ir (ar) kita valstybės institucija derinti visus projektų pakeitimus, kurie
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lemtų projekto nukrypimą nuo patvirtinto valstybės projektų sąrašo, taip pat kitus pakeitimus,
kurie atitiktų sąlygas, nustatytas dvišaliame susitarime tarp ministerijos ir (ar) kitos valstybės
institucijos bei įgyvendinančiosios institucijos);
mažinti pasitaikantį dubliavimą, pavyzdžiui, supaprastinti finansavimo lėšų išmokėjimo projektų
vykdytojams tvarką (minimizuojant ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos atliekamų
paraiškos asignavimų valdytojui kontrolės veiksmų imtį).

II. Sisteminiai pokyčiai (administravimo principai)
Atlikta analizė parodė, kad bendras kontrolės lygis 2007–2013 m. laikotarpiu yra pakankamai gerai
subalansuotas atsižvelgiant į tai, kad (1) įgyvendinančiųjų institucijų administracinės sąnaudos buvo gana
žemos, (2) vadovaujantis Valstybės kontrolės metinėmis kontrolės ataskaita, tikėtinas klaidų lygis sudarė
1,17 proc. visų 2011 m. EK deklaruotų išlaidų ir neviršijo EK reglamentuose nustatytos didžiausios
priimtinos 2 proc. klaidos ribos, be to, (3) 2012 m. pabaigoje jau buvo visiškai ar iš dalies įgyvendinta 60
proc. per 2011 m. atliktą auditą teiktų rekomendacijų.
Taip pat atliekant vertinimą buvo pastebėta, kad veiksmų programų administravimo sąnaudos yra
tiesiogiai susijusios su pagal jas finansuojamų projektų vidutiniu dydžiu – didesnis vidutinis projekto
dydis lemia mažesnes veiksmų programų priemonių administravimo sąnaudas. Mažesnės priemonių,
kuriose vyrauja didesni projektai, administravimo sąnaudos yra nulemtos to, kad (1) administruojant
tokias priemones tam tikrai lėšų sumai reikia atlikti mažiau administracinių veiksmų (įvertinti paraiškų,
patikrinti mokėjimo prašymų, atlikti patikrų vietoje ir pan.) ir (2) konkretaus projekto administravimo
keliami reikalavimai, todėl ir sąnaudos yra menkai susijusios su paties projekto dydžiu. Taigi Lietuvoje
veikianti ES struktūrinės paramos administravimo sistema yra labiau nukreipta į vidutinių ir stambių
projektų administravimą, o reikalavimai projektams ir jų administravimo praktika yra menkai
diferencijuojami pagal projektų dydį.
Atsižvelgiant į tai, 2014–2020 m. laikotarpiu ESSP administravimo sistemos efektyvumo bei patikimumo
(reguliarumo) lygio didinimas turėtų būti pirmiausia siejamas su:
1. reikalavimų projektams diferencijavimu, atsižvelgiant į projektų ar išlaidų kategorijų dydį, t. y.
aktyvesniu proporcingumo principo taikymu, pavyzdžiui:
 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu kaštų ir naudos analizė yra atliekama
neatsižvelgiant į projekto vertę: 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama šį įvertinimo
instrumentą taikyti tik didelės vertės valstybiniams projektams;
 2014–2020 m. laikotarpiu mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų pagrindimo
praktika turėtų būti iš esmės apsvarstyta iš naujo – smulkių išlaidų ir darbo užmokesčio
sąnaudų deklaravimo atveju turėtų būti įvertintos galimybės prašyti pateikti tik tokių
išlaidų pagrindimo ir įrodymo dokumentų suvestines ar pažymas, darbo užmokesčio
deklaravimo atveju įgyvendinančiosioms institucijoms išnaudoti Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie SADM turimas duomenų bazes, įvertinti kitus alternatyvius
išlaidų pagrindimo būdus.
 2014–2020 m. laikotarpiu investavimo srityse, kuriose vyrauja mažesni projektai,
pareiškėjams ir projektų vykdytojams keliami reikalavimai galėtų būti supaprastinti per
standartizuotas intervencijas, paprastesnį paraiškos pateikimą (mažesnės apimties
paraiškos forma ir t. t.), platų supaprastintų išlaidų naudojimą ir pan., o didesnės vertės
projektų atveju (infrastruktūriniai projektai) turėtų būti mažinamas projektų
kompleksiškumas netiesiogines ir pridėtines išlaidas apmokant supaprastintų išlaidų
pagrindu.
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2. investavimo sričių, kuriose vyrauja „minkštieji“ projektai, kompleksiškumo mažinimu. Vertinimas
parodė, kad dabartinė administravimo sistema, administruodama mažos vertės projektus,
patiria panašius kaštus kaip ir didelių projektų atveju, todėl rekomenduojama mažinti mažos
vertės, „minkštųjų“ projektų administravimo kaštus:

standartizuojant intervencijas, ribojant leistinų veiklų ir išlaidų kategorijų įvairovę;

plačiau taikant supaprastinimo priemones; siekiant maksimizuoti supaprastintų išlaidų
teikiamą naudą, būtų tikslinga įgyvendinti priemones, pagrįstas tik supaprastintų kaštų
taikymu (ypač tose veiksmų programų priemonėse, kuriose vyrauja smulkesni projektai).
Tam tikrais atvejais projektams galėtų būti nustatomos išankstinės sąlygos (pvz. studijų
programos parengimas ir akreditacija būtų išankstinė sąlyga, o projekto įgyvendinimas
apimtų tik fiksuotus įkainius, susijusius su mokymo proceso įgyvendinimu).
3. supaprastintų išlaidų taikymas turėtų būti išplėstas iš ERPF ir SaF finansuojamų infrastruktūros
plėtros projektų netiesioginių ir pridėtinių išlaidų finansavimui. Tai padėtų gerokai sumažinti
projektų kompleksiškumą, projektų vykdytojams ir įgyvendinančiosioms institucijoms susitelkti
ties esminiais projektų komponentais ir mažinti administracinę naštą. Su supaprastintų išlaidų
taikymu susijusios praktikos turėtų būti taikomos nuosekliai ir nekeičiamos, o tam, kad turėtų
realų poveikį, jos turi būti plačiai pristatytos pareiškėjams ir projektų vykdytojams.
III. Pagrindinių administravimo procedūrų tobulinimas
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu buvo pradėtos taikyti dvi naujos
projektų planavimo praktikos – valstybės projektų planavimas ir regionų projektų planavimas. Vertinimo
metu buvo atlikta giluminė abiejų praktikų administravimo analizė, taikant įvairius metodus surinkta
informacija, susijusi su pagrindiniais taikymo iššūkiais ir tobulintinomis sritimis. Toliau pateikiamos
pagrindinės išvados ir rekomendacijos 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui.
Valstybės projektų planavimo taikymas VKS dalyvių buvo įvardinta kaip viena iš labiausiai pasiteisinusių
praktikų. Šis projektų atrankos būdas leidžia racionaliau paskirstyti ribotus finansinius išteklius, kurie
šiuo atveju gali būti pasitelkti strateginių valstybės tikslų siekimui. Be to, valstybės planavimo procedūra
gali būti pasitelkiama siekiant įgyvendinti tam tikrus konkrečias sisteminio lygmens reformas.
Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais buvo susidurta 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, apėmė:
1. valstybės projektų planavimo proceso neproporcingumas, kurį lemia kaštų ir naudos analizės
(KNA) taikymas tiek mažos vertės, tiek stambioms investicijoms;
2. valstybės projektų planavimo proceso nenuoseklumas, kurį lemia kaštų ir naudos analizės
atlikimas projektų paraiškų vertinimo etape;
3. valstybės projektų planavimo proceso nekryptingumas / strategiškumo stoka.
Tobulinant šiuo laikotarpiu pasiteisinusią projektų atrankos valstybės planavimo būdu procedūrą,
rekomenduojama:

aktyviau taikyti jau minėtą proporcingumo principą (pvz., KNA atlikti tik stambiems projektams);

pakeisti alternatyvų ir kaštų-naudos analizės vietą procese, ją atliekant prieš sudarant
(preliminarų) valstybės planavimo būdu numatomų finansuoti projektų sąrašą (ar jo atitikmenį),
ar kitaip yra priimamas gana detalus ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos sprendimas
dėl to, kokį projektą numatoma finansuoti; į alternatyvų bei kaštų ir naudos analizę siūloma
aktyviai įtraukti ir įgyvendinančiąsias institucijas;

atsisakyti nuostatos, kad konkretus projektas turi būti paminėtas strateginio planavimo
dokumente (ar jo priemonių plane), nes šis reikalavimas didina administracinius kaštus, laiko
sąnaudas, taip pat riboja alternatyvų bei kaštų ir naudos analizę; vietoj to siūloma numatomų
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finansuoti projektų sąraše (ar jo atitikmenyje) aiškiai numatyti, kokiais nacionaliniais strateginio
planavimo dokumentais remiamasi siūlant investiciją ir kokie yra atliktos alternatyvų bei kaštų ir
naudos analizės rezultatai;

padidinti procedūros lankstumą, numatant, kad finansuotinų projektų sąrašas (ar jo atitikmuo)
minimas projektų sąrašas nėra baigtinis, jis gali apimti ir rezervinius, papildomus projektus; į jį
gali patekti nauji, tinkamai ir galbūt geriau parengti projektai; jame jau esantys projektai
finansuojami pagal jų parengtumą.
Įgyvendinant antrąją 2007–2013 m. programavimo laikotarpio naujovę – atsiradusią regioninę dimensiją
– buvo susidurta su keliais pagrindiniais iššūkiais:
1) regionų projektų planavimo koordinavimo stoka, kuri buvo nulemta pasyvios nacionalinio
regioninės politikos koordinatoriaus pozicijos ir pačios regioninio planavimo praktikos naujumo;
2) regionų projektų įgyvendinimo metu galimai finansuotinų veiklų ir aktualių savivaldybių
investicinių poreikių prasilenkimas, kurį lėmė nepakankamas PFSA rengėjų ir regioninių
priemonių galimų pareiškėjų bendradarbiavimas;
3) netinkamas intervencijų įgyvendinamas pasitelkiant regionų projektų planavimą, kuris buvo
nulemtas patirties, taikant regionų planavimo procedūrą, stokos ir centrinės valdžios strateginio
valdymo spragų.
Rekomenduojama išlaikyti projektų atrankos regionų planavimo būdu procedūrą (ar jos atitikmenį), taip
stiprinant vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą ir gebėjimus. Procedūrą tobulinant
rekomenduojama:

labiau integruotai planuoti vieno regiono investicijas, mažinti investavimo sričių fragmentaciją ir
įvairovę (kartu diferencijuojant regionus pagal jų specifiką, atsižvelgiant į būtent tai teritorijai
aktualias problemas), nes 2007–2013 m. laikotarpiu centriniu valstybės valdymo lygmeniu
rengiamuose PFSA dažnai nebuvo tinkamai atspindėti savivaldybių finansavimo poreikiai; taip
pat kartais susidurta su pernelyg detaliu finansuojamų veiklų sąrašu ir apribojimais tinkamoms
finansuoti išlaidoms, pavyzdžiui, išskiriant tam tikras integralias infrastruktūros projektų išlaidas;
be to, 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu pasitaikė atvejų, kuomet parama buvo skirta
neatsižvelgus į regiono specifiką ir realų lėšų poreikį.

centrinei ir vietinei valdžiai glaudžiau bendradarbiauti rengiant pagrindinius ES struktūrinės
paramos panaudojimą ir skyrimą apibrėžiančius dokumentus.
IV. Informacinių sistemų panaudojimas mažinant administracinius kaštus ir naštą
Atlikus IT sistemų panaudojimo 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo procese analizę,
buvo išskirtos trys pagrindinės kryptys, kuriomis turėtų vykti tolesnis SFMIS tobulinimas 2014–2020 m.
ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu:
 elektroninių duomenų mainų galimybių išplėtimas;
 SFMIS funkcionalumo plėtra ir glaudesnių sąsajų tarp atskirų projekto administravimo procesų
užtikrinimas;
 platesnė SFMIS integracija su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis ir integracija su
įgyvendinančiųjų institucijų vidinėmis IT sistemomis.
Platesnių elektroninių mainų galimybių užtikrinimo reikalavimas kyla iš Europos Komisijos reglamento
projekto, kuriame nustatyta, kad valstybė narė turi užtikrinti, kad paramos gavėjams (projektų
vykdytojams) būtų sudaryta galimybė ES paramą administruojančioms institucijoms visą informaciją
pateikti per elektroninio keitimosi duomenimis sistemas, taip pat užtikrinti, kad ekvivalenčios
informacijos nebūtų reikalaujama pakartotinai. Platesnės elektroninių duomenų mainų galimybės galėtų
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apimti paraiškų teikimą elektroniniu būdu, mokėjimo prašymų ir visų su mokėjimo prašymais susijusių
dokumentų teikimą tik elektroniniu būdu, susirašinėjimą tarp įgyvendinančiųjų institucijų, projektų
vykdytojų bei ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, projektų pakeitimų ir kitų dokumentų derinimą,
visų standartizuotų ataskaitų teikimą tik elektroniniu būdu ir kt. Toks elektroninių duomenų mainų
galimybių išplėtimas leistų vienoje vietoje kaupti visą su projektų administravimu susijusią informaciją.
Tai sudarytų sąlygas ne tik palengvinti komunikaciją ir projektų administravimą, bet ir užtikrinti geresnę
audito seką, paprastesnę prieigą prie duomenų ir dokumentų kontroliuojančioms institucijoms.
Vykdant SFMIS funkcionalumų plėtrą ir užtikrinus glaudesnę atskirų projekto administravimo procesų
sąsają, su projektu ir jo administravimu susijusi informacija būtų panaudojama efektyviau. Projektų
administravimą ir atskirų administravimo funkcijų vykdymą dažnai veikia bendri projekto aspektai,
pavyzdžiui, nustatytas bendras projekto rizikos laipsnis, vykdant tam tikrą projekto administravimo
procedūrą nustatyti neatitikimai ar kiti pastebėjimai, kurie yra svarbūs visiems kitiems projekto
administravimo etapams. Atsižvelgiant į tai, kad projektą dažnai administruoja ne vienas, o keli asmenys,
taip pat į tai, kad yra gana didelė projektą administruojančių asmenų kaita, SFMIS būtų aktualu
įgyvendinti bendrų projekto žymų galimybę. SFMIS funkcionalumų plėtra taip pat apimtų ir viešųjų
pirkimų stebėsenos modulio sukūrimą, kuris leistų užtikrinti veiksmingesnę pirkimų ir jų planavimo
priežiūrą. Kitas svarbus aspektas yra geresnių dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės galimybių
užtikrinimas, kuris galėtų būti įvykdytas įgyvendinančiosioms institucijoms suteikiant platesnes susijusių
projektų peržiūros teises.
Platesnė SFMIS integracija su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis yra reikalinga siekiant
sumažinti projektų vykdytojams ir įgyvendinančiosioms institucijoms tenkančią administracinę naštą.
Tuo tarpu integracija su įgyvendinančiųjų institucijų vidinėmis IT sistemomis palengvintų administracinį
darbą bei užtikrintų sklandesnį ir mažiau laikui imlų administravimo procesą. Šiuo metu SFMIS menkai
integruota su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis, tačiau administruodamos projektus
įgyvendinančiosios institucijos naudojasi Nekilnojamojo turto registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie FM, Valstybinio socialinio fondo valdybos prie SADM ir kitų registrų bei duomenų bazių
duomenimis. Atsižvelgiant į tai, siekiant užtikrinti didesnę SFMIS naudą, būtų tikslinga sistemą labiau
integruoti su kitų valstybės institucijų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, Valstybinio socialinio
fondo valdybos prie SADM, VPT, VĮ Registrų centro ir kt.) valdomais registrais ir duomenų bazėmis.
Tiesioginis informacijos gavimas iš valstybės institucijų duomenų bazių galėtų būti alternatyva šios
informacijos prašymui iš projektų vykdytojų. Tai leistų optimizuoti projektų valdymo funkcijas ir
sumažinti projektų vykdytojams tenkančią administracinę naštą.
V. Geresnis reglamentavimas ir mokymasis
2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų
skaičius, palyginti su 2004–2006 m. laikotarpiu, gerokai išaugo. Viena vertus, tai reiškia išsamesnį
reglamentavimą, antra vertus, tiek VKS institucijoms, tiek pareiškėjams ir projektų vykdytojams tokia
teisės aktų gausa kelia sunkumų. Gerinant sistemos reglamentavimą rekomenduojama:
1) atsisakyti veiksmų programos priedo arba jį gerokai supaprastinti (paliekant jame tik finansų
pasiskirstymą pagal intervencijų sritis ir kitą apibendrintą informaciją), nes dažnas jo keitimas
sukelia papildomų administracinių sąnaudų;
2) didinti pareiškėjams ir projektų vykdytojams skirtų teisės aktų:
 patogumą vartotojui: kadangi teisės aktai dažnai keičiasi, o ES struktūrinės paramos
svetainėje ne visada pateikiamos aktualios teisės aktų redakcijos (pasitaiko, kad
pateikiama aktuali teisės akto redakcija jau yra pasenusi), dokumentų rinkiniai
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pareiškėjams ir projektų vykdytojams nėra išsamūs ir pan., 2014–2020 m.
rekomenduojama viešai skelbti suvestines teisės aktų redakcijas ir toliau tobulinti
pareiškėjams ir projektų vykdytojams teikiamos informacijos kokybę;
 išsamumą: užtikrinti, kad finansavimo sąlygų aprašuose būtų pateikiama išsami
informacija ne tik apie paraiškų teikimo ir atrankos procesą, bet ir apie visas projektų
įgyvendinimo aplinkybes, atsiskaitymo reikalavimus, galimas sankcijas ir pan.
 stabilumą: kartą paskelbtas, toks konkrečiai intervencijos sričiai skirtas reikalavimų ir
sąlygų sąvadas vėliau neturėtų būti keičiamas (arba keičiamas tik išimties atveju).
Siekiant sustiprinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemos institucijų ir jų
žmogiškųjų išteklių administracinius gebėjimus pirmiausia turi būti tinkamai išnaudojami jau esami
pajėgumai ir kompetencijos. Vienas iš sistemos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo būdų yra
vidinis mokymasis. 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama skatinti gerosios praktikos sklaidą tarp
VKS dalyvių, sukuriant informacijos dalijimosi įrankį, organizuojant tarpinstitucinius susitikimus,
mokymus ir pan. Taip pat 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendinančiųjų institucijų sukaupti ES struktūrinės
paramos administravimo gebėjimai ir patirtis galėtų būti panaudojami plačiau 2014–2020 m.
perspektyvoje – ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai nustačius investavimo kryptis ir strateginius
tikslus, įgyvendinančioji institucija galėtų parengti detalius pasiūlymus dėl techninių atitinkamų
intervencijų įgyvendinimo aspektų – galimos finansavimo schemos (rengiamos atsižvelgiant į poreikį
užtikrinti paprastą intervencijų administravimą ir kuo mažesnę administracinę naštą), detalūs
reikalavimai projekto biudžeto struktūrai ir tinkamoms finansuoti išlaidoms (įskaitant supaprastintų
išlaidų taikymo galimybes), paraiškos formos specialioji dalis ir kiti techniniai aspektai.
2007–2013 m. laikotarpiu į ESSP administravimo procesą buvo įtrauktos ne tik naujos VKS institucijos,
bet ir VPT. Vis dėlto VPT poveikis ESSP administravimo sistemos efektyvumui nėra vienareikšmis.
Įtraukus VPT į ESSP administravimo sistemą, įgyvendinančiosios institucijos pastebėjo išaugusį VPT
atsakymų į paklausimus dėl konkrečių pirkimų operatyvumą, tačiau ir toliau pasigenda metodologinės
VPT pagalbos ir prevencinių veiksmų, susijusių su dažniausiai konkrečioje intervencijų srityje
pasitaikančiais Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimais. Tarp VPT ir VKS institucijų nėra sutariama, kokių
veiklos rezultatų turėtų būti tikimasi iš VPT šiai įsitraukus į ESSP administravimo procesą. 2014–2020 m.
laikotarpiu būtų tikslinga detalizuoti VPT keliamus tikslus ir jos veiklos laukiamus rezultatus šiai
administruojant ESSP. Šis detalizavimas galėtų būti atliktas arba teisės aktuose, arba techninės paramos
projektuose, pagal kuriuos VPT skiriama techninė parama.
Remiantis gerąja užsienio praktika rekomenduojama, kad ir kitos kompetentingos nacionalinės
institucijos, ypač tokiose horizontaliosiose srityse kaip lyčių lygybė, nediskriminavimas, tvarioji plėtra,
valstybės pagalba ir pan., būtų aktyviau įtrauktos teikti metodologinę pagalbą VKS institucijoms per visą
programos ir projektų administravimo ciklą.
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1. ĮVADAS
Pirkimo Nr. 116665 „Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos strateginių programavimo
dokumentų išankstinio vertinimo paslaugų pirkimas“ techninėje specifikacijoje yra numatyti trys 2014–
2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programų išankstiniam vertinimui keliami uždaviniai:
1) įvertinti 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programų administravimo
Lietuvoje patirtį ir pateikti siūlymus dėl efektyvesnio 2014–2020 m. veiksmų programų
administravimo;
2) atlikti kiekvienos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos išankstinį
vertinimą;
3) atlikti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programų strateginį pasekmių aplinkai
vertinimą.
Ši ataskaita yra pirmojo vertinimo uždavinio įgyvendinimo rezultatas. Šioje ES struktūrinės paramos
administravimo sistemos efektyvumo galutinėje vertinimo ataskaitoje pristatomi ES struktūrinės
paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimo rezultatai pagal techninės specifikacijos 9.1.1–
9.1.8 punktuose įvardytus vertinimo klausimus.
Rengiant galutinę ataskaitą buvo remiamasi paslaugos teikimo pasiūlymu, susitikimų su Užsakovu
rezultatais ir viso ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimo laikotarpio
metu atliktais vertinimo darbais:
1) ES paramos administravimo metodinių dokumentų ir teisės aktų analize;
2) antrinių šaltinių (vertinimų, tyrimų ir studijų) analize;
3) ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau –
SFMIS) registruojamų duomenų analize;
4) interviu su įgyvendinančiųjų institucijų vadovais ir ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų
atstovais rezultatais;
5) pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausos rezultatai;
6) palydimųjų interviu rezultatais;
7) grupinių interviu (fokusuotų grupinių diskusijų) įgyvendinančiose institucijose rezultatais;
8) atliktų 8 priemonių atvejo studijų rezultatais;
9) ekspertų panelės rezultatais.
Pagrindinis šios ataskaitos tikslas yra pristatyti atliktų vertinimo darbų rezultatus, pateikti atsakymus į
techninėje specifikacijoje 9.1.1–9.1.8 punktuose pateiktus vertinimo klausimus bei pasiūlymus ir
rekomendacijas. Atliekant ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimą buvo
pastebėta, jog kai kurių vertinimo klausimų rezultatai yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Galutinės
ataskaitos struktūra buvo sudaryta siekiant logiškai ir nuosekliai pristatyti vertinimo rezultatus.
Vertinimo ataskaitos skyrių ir vertinimo klausimų sąsajos yra pateikiamos vertinimo klausimų žemėlapyje
(žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Vertinimo klausimų žemėlapis
Įnašas

Vertinimo metodika, vertinimo eigos ir pažangos
pristatymas
Vertinimo rezultatai ir atsakymai į techninės
specifikacijos 9.1.1–9.1.8 punktuose įvardytus

Papildymas
lyginant su tarpine
ataskaita

Vertinimo ataskaitos skyrius

Atnaujinta

1.1. vertinimo ataskaitos poskyris
2–9 vertinimo ataskaitos skyriai
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klausimus
9.1.1 KLAUSIMAS. Kokie pagrindiniai veiksniai lemia ES
paramos programų administravimo efektyvumą ir
kokybę?
9.1.2 KLAUSIMAS. Koks yra 2007–2013 m. veiksmų
programų administravimo efektyvumas (visos sistemos
ir įgyvendinančiųjų institucijų lygmenyse)? Kokiomis
priemonėmis jis galėtų būti padidintas ir kokiais
rodikliais gali būti matuojamas?
9.1.3 KLAUSIMAS. Kokia yra administracinė našta
pareiškėjams, teikiant paraišką paramai gauti, ir
projektų vykdytojams, administruojant projektą pagal
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos projektų
administravimo ir finansavimo taisykles? Kokiais būdais
administracinė našta pareiškėjams ir paramos
gavėjams gali būti sumažinta ateityje (atskirai išskiriant
priemones, kurias tikslinga pradėti taikyti 2007–
2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais)?
9.1.4 KLAUSIMAS. Kaip reikėtų panaudoti informacines
sistemas siekiant sumažinti administracinę naštą ir
padidinti 2014–2020 m. veiksmų programų
administravimo efektyvumą? Ar tikslinga užtikrinti
duomenų tarp paramos gavėjų ir administruojančių
institucijų apsikeitimą elektroniniu būdu, kokios
priemonės ir veiksmai būtų tam reikalingi?
9.1.5 KLAUSIMAS. Kokios priemonės siekiant
paprastinti paramos administravimą buvo pritaikytos
2007–2013 m. laikotarpyje? Kiek jos pasiteisino?
9.1.6 KLAUSIMAS. Kokie yra 2004–2006 m. ir 2007–
2013 m. ES paramos programų administravimo sistemų
skirtumai, privalumai ir trūkumai? Kokios yra 2004–
2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
programų administravimo Lietuvoje pamokos? Į kokią
Lietuvos ir užsienio šalių patirtį naudinga atsižvelgti
kuriant 2014–2020 m. veiksmų programų įgyvendinimo
sistemą (nustatant institucinę struktūrą, funkcijas,
principus ir procedūras)?
9.1.7 KLAUSIMAS. Kaip reikėtų tobulinti 2014–2020 m.
veiksmų programų administravimo sistemą? (Siūlymai
pateikiami dėl institucinės sandaros, administravimo
principų ir procedūrų.)
9.1.8 KLAUSIMAS. Kaip reikėtų stiprinti institucijų ir
paramos gavėjų administracinius gebėjimus? (Siūlymai
pateikiami atsižvelgiant į esamą situaciją, naujus
poreikius administruojant 2014–2020 m. veiksmų
programas, skirtingų laikotarpių programų
įgyvendinimo persidengimą.)

Atnaujinta

3 galutinės ataskaitos skyrius
4 galutinės ataskaitos skyrius
8 galutinės ataskaitos skyrius

Atnaujinta

4 galutinės ataskaitos skyrius
8 galutinės ataskaitos skyrius

Atnaujinta

5 galutinės ataskaitos skyrius
8 galutinės ataskaitos skyrius

Atnaujinta

6 galutinės ataskaitos skyrius
8 galutinės ataskaitos skyrius

Atnaujinta

7 galutinės ataskaitos skyrius
8 galutinės ataskaitos skyrius

Nauja

2 galutinės ataskaitos skyrius
3 galutinės ataskaitos skyrius
8 galutinės ataskaitos skyrius
9 galutinės ataskaitos skyrius

Nauja

8 galutinės ataskaitos skyrius
9 galutinės ataskaitos skyrius

Nauja

8 galutinės ataskaitos skyrius
9 galutinės ataskaitos skyrius

1.1. VERTINIMO METODIKA
Efektyviai veikianti ES struktūrinės paramos programų administravimo Lietuvoje sistema yra viena
esminių sąlygų (greta nuoseklaus pačių viešųjų intervencijų suplanavimo, palankios socialinės
ekonominės aplinkos ir kitų) pasiekti veiksmų programose keliamus tikslus ir uždavinius. Nors nėra
visuotinai pripažinto tokių sistemų efektyvumo standarto ar idealaus tokios sistemos modelio, esminiai
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efektyvumo reikalavimai, kuriais vadovaujamasi šioje ataskaitoje, yra korektiškumas (taisyklių ir
reikalavimų atitikimas), sparta (atlikimas laiku) ir administruojant patiriamų sąnaudų proporcingumas.
Šiame vertinime apimama visa ES struktūrinės paramos programų administravimo Lietuvoje sistema ir
jos pagrindiniai komponentai:







institucinė struktūra – administravimo procese dalyvaujančios institucijos (vadovaujančioji
institucija, įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, audito
institucija, veiksmų programų stebėsenos komitetas ir kt.), jų funkcijos ir tarpusavio
bendradarbiavimas;
procesai ir procedūros, taikomi vykstant administravimo procesui (itin svarbus aiškus šių
procesų ir procedūrų apibrėžimas ir jų priskyrimas konkretiems instituciniams veikėjams, taip
pat nuolatinis optimizavimas, tobulinimas);
priemonės (įrankiai), skirtos šių procesų ir procedūrų aptarnavimui ir palengvinimui (pvz., įvairūs
IT sprendimai, rašytiniai vadovai, gairės, parengti šablonai ir pan.);
žmogiškieji ištekliai – kiekybiniai ir kokybiniai pajėgumai, kuriuos turi instituciniai veikėjai,
dalyvaujantys administravimo procese (jų adekvatumas, administraciniai gebėjimai ir
pakankamumas).

Šiame vertinime ES struktūrinės paramos (ESSP) administravimo efektyvumas matuojamas, analizuojant
tokias temines sritis kaip administravimo sąnaudos, administracinė našta pareiškėjams bei projektų
vykdytojams ir šią naštą mažinančių priemonių analizė, įvairūs ESSP administravimo efektyvumą
lemiantys veiksniai, institucijų ir paramos gavėjų administracinių gebėjimų stiprinimas, naudingos
gerosios praktikos perėmimo galimybės iš užsienio šalių ir pan. Vertinimo metu atliekama analizė apima
tiek programos, tiek projektų administravimo lygmenis.
Šiame vertinime nuosekliai deriname ir objektyvų, ir subjektyvų sistemos veikimo vertinimo aspektus. Jų
atskyrimas yra labiau sąlyginis, nes:




objektyviai administravimo sistema yra efektyvi, jeigu ji atitinka tokiai sistemai keliamus kokybės
standartus (kriterijus); faktiniai duomenys, gaunami iš antrinių šaltinių (pirmiausia SFMIS
duomenų) analizės, interviu ir fokusuotų grupinių diskusijų ar apklausų, pateikiama svarbios
informacijos apie sistemos veikimą, tačiau tinkamai jų interpretacijai reikalinga nuosekli analizė,
apimant ir toliau minimus subjektyvius aspektus;
subjektyviai administravimo sistema yra efektyvi, jeigu pagrindinės suinteresuotosios pusės yra
patenkintos šios sistemos veikimu.

Toliau trumpai aptariami vertinimo metodai pagal kiekvieną techninės specifikacijos 9.1.1–9.1.8
punktuose nustatytą vertinimo klausimą. Siekiant atsakyti į vertinimo klausimą 9.1.1. „Kokie
pagrindiniai veiksniai lemia ES paramos programų administravimo efektyvumą ir kokybę?“, yra
naudojama pirminių ir antrinių šaltinių duomenų kokybinė analizė ir kitų vertinimo klausimų (9.1.2–
9.1.8) kryžminė duomenų analizė. Taip pat buvo atliktos 8 priemonių atvejų studijos, kurios leido
įsitikinti praktinių įvairių efektyvumą lemiančių veiksnių veikimu.
Siekiant atsakyti į vertinimo klausimą 9.1.2. „Koks yra 2007–2013 m. veiksmų programų
administravimo efektyvumas (visos sistemos ir įgyvendinančiųjų institucijų lygmenimis)? Kokiomis
priemonėmis jis galėtų būti padidintas ir kokiais rodikliais gali būti matuojamas?“, buvo atliekamas
efektyvumo matavimas keliais lygmenimis: sisteminiu lygmeniu ir įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu.
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Atliekant administravimo sistemos efektyvumo vertinimą sisteminiu lygmeniu, daugiausia remiamasi
atlikta antrinių šaltinių (ypač SFMIS duomenų) analize, ją derinant su interviu ir per fokusuotas grupines
diskusijas gauta informacija. Esame dėkingi, kad vertinimo metu buvo sudaryta galimybė operatyviai
gauti visus reikiamus SFMIS duomenis. Interviu programa buvo vykdoma su ESFA, LVPA, CPVA, TID,
APVA ir INVEGA vadovais, darbuotojais, LR finansų ministerijos, kitų ministerijų ir (ar) valstybės
institucijų, regionų plėtros tarybų, LMT, VPT ir Valstybės kontrolės atstovais. Buvo atlikta 17 fokusuotų
grupinių diskusijų (grupinių interviu) įgyvendinančiosiose institucijose: yra surinkti duomenys iš CPVA (6
fokusuotos grupinės diskusijos), APVA (4 fokusuotos grupinės diskusijos), LVPA (5 fokusuotos grupinės
diskusijos), TID (2 fokusuotos grupinės diskusijos), iš ESFA gauta informacija apie atskiroms paramos
administravimo procedūroms nustatytas darbo laiko normas ir atliktas interviu su Projektų valdymo
skyriumi (ŠMM). Taip pat buvo vykdoma pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa, kuriai priemonės
buvo atrinktos remiantis fokusuotų diskusijų metu surinkta informacija.
Vertinimas ir analizė įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu apėmė toliau apibūdinamus pagrindinius
etapus.
1. Įgyvendinančiųjų institucijų procedūrinių „žemėlapių“ rekonstravimas, sutelkiant dėmesį į tas
funkcijas, kurioms būdingas pagrindinis administracinis krūvis (paraiškų vertinimas, mokėjimo
prašymų tikrinimas, viešųjų pirkimų dokumentų tikrinimas, atliekant vertinimą analizės imtis
buvo išplėsta ir papildyta projektų keitimu bei patikrų vietoje atlikimu). Pagrindiniai informacijos
šaltiniai buvo ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir, kiek
reikalinga, procedūrų vadovų analizė.
2. Interviu su įgyvendinančiųjų institucijų vadovais, kuris papildė ir verifikavo procedūrinius
žemėlapius bei leido susidaryti bendrą įspūdį apie įgyvendinančiosios institucijos veiklą,
pažangą, taikomas darbines praktikas. Buvo atlikti interviu su visų įgyvendinančiųjų institucijų
vadovais (ESFA, LVPA, CPVA, TID, APVA). Šis etapas leido užmegzti ryšį su institucijomis ir geriau
pasirengti fokusuotoms grupinėms diskusijoms.
3. Preliminaraus apklausiamų priemonių sąrašo sudarymas: kiekvienoje įgyvendinančios
institucijos veiklos srityje (pvz., CPVA atveju nagrinėjamos šešios sritys – 5 teminės ir finansų
valdymas) vertinimas grindžiamas iš anksto sudarytu ir su institucija suderintu reprezentatyvių
priemonių sąrašu. Apklausiamų priemonių sąrašai buvo sudaryti remiantis ne vien SFMIS,
projektų finansavimo sąlygų aprašų (toliau – PFSA) nuostatomis ar kita prieinama informacija,
bet ir įgyvendinančiųjų institucijų įžvalgomis. Priemonių atrankos kriterijai yra šie:
 reprezentatyvumas, struktūrinis panašumas į kitas tos pačios programos / prioriteto
priemones (t. y. ar fokusuotai grupinei diskusijai pasirinktos priemonės galės
reprezentuoti visus tos pačios programos priemonių tipus?);
 pakankamai ilgas priemonės aktyvaus administravimo laikas (t. y. preliminarus kriterijus –
bent 20 proc. priemonei išmokėtų lėšų palyginti su priemonei numatytų lėšų kiekiu);
 priemonės tipas (t. y. ar priemonėje administruojami konkursiniai / valstybės
planavimo / regioniniai projektai?);
 priemonės finansuojamų projektų dydis (t. y. siekiama įtraukti priemones, kuriose vyrauja
tiek stambūs, tiek vidutiniai, tiek smulkūs projektai);
 priemonės finansuojamų projektų tipas (materialiosios / nematerialiosios investicijos);
 supaprastinimo priemonių taikymas administruojant projektus.

20

4. Fokusuotų grupinių diskusijų vykdymas, apklausos duomenų rinkimas. Fokusuotos grupinės
diskusijos buvo vykdomos pagal iš anksto parengtą klausimyną (galutinės ataskaitos 3 priedas),
kuris atspindi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – PAFT) numatytus
pagrindinius projektų administravimo proceso etapus. Grupinių diskusijų metu daug dėmesio
buvo skiriama ne tik grynų darbo laiko sąnaudų skaičiavimui, bet ir kokybiniams aspektams, t. y.
veiksniams, kurie lemia patiriamų laiko sąnaudų dydį, taip pat jų pokytį laike (lyginant
administravimo patirtį pirmaisiais šio laikotarpio metais su dabartine praktika ir su senesne,
2004–2006 m., patirtimi). Informacija apie ESFA darbo laiko sąnaudas gauta iš vidinių ESFA
pateiktų administracinių duomenų (nustatytų darbo laiko normų). Gauta informacija taip pat
buvo tikslinama per interviu su ESFA atstovais.
5. Vertinimo duomenų bazių kūrimas, priemonių administracinių sąnaudų skaičiavimo lentelių
pildymas ir laiko sąnaudų apskaičiavimas: fokusuotų grupinių diskusijų metu gaunama
informacija buvo kaupiama ir apibendrinama iš anksto parengtoje duomenų bazėje, kuri toliau
naudojama palyginamajai administracinių sąnaudų ir joms turinčių įtakos veiksnių analizei.
Apskaičiuoti atskirų intervencijų sričių trukmės įverčiai yra apibendrinami šioje galutinėje
ataskaitoje ir pateikiami skaitytojui patogiu formatu pagal kiekvieną analizuotą veiksmų
programos priemonę. Taip pat parengta informacija, detalizuojanti kiekvienos priemonės tipą
(konkursinė, valstybės planavimo, regioninė), dydį, susijusią įgyvendinančiąją instituciją ir kitus
aktualius
požymius
(vidutinis
projekto
dydis,
projektų
tipas
(materialiosios
investicijos / nematerialiosios investicijos) ir pan.). ESFA, CPVA, LVPA, TID ir APVA bei joms
priskirtų veiksmų programų priemonių administravimo sąnaudų skaičiavimai pateikiami šios
galutinės ataskaitos 2 priede.
Rengiant atsakymą į vertinimo klausimą 9.1.3. „Kokia yra administracinė našta pareiškėjams, teikiant
paraišką paramai gauti, ir projektų vykdytojams, administruojant projektą pagal 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos projektų administravimo ir finansavimo taisykles? Kokiais būdais administracinė
našta pareiškėjams ir paramos gavėjams gali būti sumažinta ateityje (atskirai išskiriant priemones,
kurias tikslinga pradėti taikyti 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais)?“,
pagrindiniai taikomi metodai yra įgyvendinančiųjų institucijų vertinimo analogija, antrinių šaltinių analizė
ir pareiškėjų / projektų vykdytojų apklausa.
Duomenys apie tiesioginį ES struktūrinės paramos sukeltos administracinės naštos poveikį pareiškėjams
ir projektų vykdytojams buvo renkami remiantis panašiu požiūriu, kaip ir atliekant įgyvendinančių
institucijų lygmens vertinimą. Pirma, rekonstruoti paraiškų rengimo ir projektų administravimo
procedūriniai „žemėlapiai“ leido nustatyti didžiausią administracinę naštą sukeliančias iš ES struktūrinės
paramos administravimo reikalavimų kylančias procedūras ir pasikartojimo dažnius. Vadovaujantis
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų priemonių analizės rezultatais ir
atsižvelgiant į įgyvendinančiųjų institucijų bei ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų atstovų pastabas
apie tam tikras priemones ir jų administravimo specifiką, buvo atrinktos reprezentatyvios priemonės.
Antra, buvo įvykdyta atrinktų reprezentatyvių priemonių projektų vykdytojų apklausa, kuria buvo
siekiama nustatyti pareiškėjų ir projektų vykdytojų patiriamas laiko sąnaudas, tenkinant dėl projektų
finansavimo iš ES struktūrinės paramos lėšų kylančius informacinius įpareigojimus. Pareiškėjų ir projektų
vykdytojų apklausos rezultatai yra pateikiami šios galutinės ataskaitos 4 priede. Pareiškėjams ir projektų
vykdytojams skirtas klausimynas buvo parengtas vadovaujantis PAFT įvardytais pagrindiniais projektų
rengimo ir administravimo proceso etapais. Projektų vykdytojų apklausos internetu metu taip pat buvo
siekiama surinkti informaciją ir apie kokybinius projekto įgyvendinimo ir bendradarbiavimo su
įgyvendinančiomis institucijomis aspektus, kurie buvo panaudoti tiek atsakant į šį, tiek į kitus su ESSP
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administravimo sistemos efektyvumo vertinimu susijusius klausimus (metodinės dokumentacijos
pakankamumas, bendradarbiavimas su įgyvendinančiąja institucija, informacinių sistemų patogumas
vartotojui ir kt.).
Dėl nepakankamo atsakymų į vykdomą apklausą skaičiaus buvo vykdomi ir palydimieji interviu su
pasirinktais atrinktų reprezentatyvių priemonių pareiškėjais ir projektų vykdytojais. Apklausos
duomenys, atlikta pirminių ir antrinių šaltinių analizė, SFMIS ir kitų duomenų bazių informacija, interviu
ir fokusuotų grupinių diskusijų medžiaga leido parengti kompleksinį administracinės naštos, kurią patiria
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos pareiškėjai ir projektų vykdytojai, įgyvendindami analizuojamas
veiksmų programų priemones, vertinimą.
Rodiklių netiesioginio poveikio analizė papildė apklausą ir jos rezultatus. Ši analizė ir rodikliai, susiję su
laikotarpiu, skirtu paraiškoms vertinti ir paramai skirti (angl. time to grant – TTG), ir laikotarpiu, skirtu
lėšoms išmokėti projektų vykdytojams (angl. time to pay – TTP), taip pat pateikiami šioje galutinėje
ataskaitoje.
Taip pat atsakymo į šį klausimą rengimo metu buvo atliktos aštuonių priemonių atvejų studijos (visos
atvejo studijos yra pateikiamos šios galutinės ataskaitos 9 priede). Atvejų studijose daugiausia dėmesio
skiriama keliems aspektams: pagrindinėms priemonės charakteristikoms (projektų skaičius, vidutinio MP
dydis, išmokėtų lėšų dydis ir t. t.), pasirengimo įgyvendinimui ir planavimo proceso metu kilusiomis
problemomis, paraiškų rengimo ir vertinimo proceso ypatybėmis, iššūkiais, su kuriais buvo susidurta
įgyvendinant projektą. Renkantis analizuojamas priemones (atvejus) atvejo studijoms buvo
atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
 investicijų tipas / fondas: investicijos į žmogiškąjį kapitalą (ESF), į viešąją infrastruktūrą (SaF ir
ERPF), parama verslui (ERPF);
 projekto vidutinis dydis;
 projektų atrankos procedūra (konkursas / planavimas (valstybės ir regionų);
 įgyvendinančioji institucija;
 kiti aspektai (supaprastintų išlaidų taikymas projektuose, partnerystė, pareiškėjo / projekto
vykdytojo tipas, kt.).
Pagal galimybes buvo analizuojami 2010 m. ir vėlesnių metų kvietimai, nes administracinė praktika
pastaruoju metu kito, todėl aktualu nagrinėti tik naujausią praktiką. Vertinimo metu buvo atliktos šių
priemonių atvejo studijos:
1) VP1-1.3-SADM-02-K, Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką (ESF, maži ir vidutiniai projektai, konkursas, ESFA, nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinama
savo jėgomis, galima partnerystė);
2) VP1-2.2-ŠMM-09-V, Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose (ESF,
vidutiniai ir dideli projektai, valstybės planavimas, ESFA, mokslo ir studijų institucijos (aukštosios
mokyklos), įgyvendinama savo jėgomis, projekte taikomos supaprastintos išlaidos – fiksuoti vieneto
įkainiai: norminė studijų kaina ir norminė praktikų kaina, galima partnerystė);
3) VP2-2.1-ŪM-02-K, E-verslas LT (ERPF, labai maži projektai, konkursas, LVPA, privatūs juridiniai
asmenys, perkamos paslaugos ir prekės, įgyvendinama be partnerių);
4) VP2-1.3-ŪM-02-K, Intelektas LT (ERPF, maži ir vidutiniai projektai, konkursas, LVPA, privatūs
juridiniai asmenys, įgyvendinama savo jėgomis, taip pat perkamos paslaugos, galima partnerystė);
5) VP3-1.1-VRM-01-R, Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra (ERPF, vidutiniai, dideli ir labai
dideli projektai, regionų planavimas, CPVA, viešieji juridiniai asmenys (savivaldybės), perkami darbai);
6) VP3-2.1-SAM-01-V, Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas (ERPF,
labai didelis projektas, valstybės planavimas, CPVA, viešieji juridiniai asmenys (sveikatos priežiūros
įstaigos), perkamos prekės ir darbai, įgyvendinama su partneriais);
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7) VP2-5.1-SM-02-V, Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos
infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti (SaF, labai dideli projektai (išskyrus
techninės dokumentacijos rengimą), valstybės planavimas, TID, AB Lietuvos geležinkeliai ir kt.,
perkamos prekės ir darbai);
8) VP3-3.2-AM-01-V, Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas (SaF, vidutiniai, dideli ir labai dideli
projektai, valstybės planavimas, APVA, perkamos prekės ir darbai).
Rengiant atvejo studijas buvo pasitelkta pirminių ir antrinių šaltinių analizė, SFMIS ir kitų duomenų bazių
informacija, interviu programos ir fokusuotų grupinių diskusijų metu surinkta informacija, projektų
vykdytojų apklausos internetu informacija.
Siekiant atsakyti į vertinimo klausimą 9.1.4. „Kaip reikėtų panaudoti informacines sistemas siekiant
sumažinti administracinę naštą ir padidinti 2014–2020 m. veiksmų programų administravimo
efektyvumą? Ar tikslinga užtikrinti duomenų tarp paramos gavėjų ir administruojančių institucijų
apsikeitimą elektroniniu būdu, kokios priemonės ir veiksmai būtų tam reikalingi?“, buvo analizuojami
antriniai šaltiniai (vertinimų ataskaitos, pristatymai, tyrimai), grindžiami interviu, fokusuotų grupinių
diskusijų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausos bei palydimųjų interviu metu gauta informacija.
Kadangi bendras siekis yra mažinti administracinę naštą ir didinti administravimo sistemos efektyvumą
panaudojant informacines sistemas, atliekant vertinimą daugiausia dėmesio buvo skiriama konkrečių
sričių (procesų, procedūrų) nustatymui, kuriose pritaikytos atitinkamos priemonės ir veiksmai leistų
pasiekti pirmiau įvardytų kokybinių sistemos pokyčių.
Rengiant atsakymą į vertinimo klausimą 9.1.5. „Kokios priemonės siekiant paprastinti paramos
administravimą buvo pritaikytos 2007–2013 m. laikotarpiu? Kiek jos pasiteisino?“, buvo naudojamasi
jau aptartais duomenų šaltiniais, kurių svarbiausi buvo pirminių ir antrinių duomenų analizė ir interviu,
per fokusuotas grupines diskusijas gauta informacija. Vertinimas grindžiamas tiek subjektyviuoju, tiek
objektyviuoju požiūriais. Subjektyvusis vertinimas apima administruojančių institucijų požiūrį į tai, a) ar
(ir kokiu mastu) pritaikytos priemonės palengvino administravimo procesus; b) kurios priemonės buvo
„sėkmingiausios“; c) kurios priemonės „neveikia“ ir kokios pagrindinės to priežastys. Objektyvusis
vertinimas vadovavosi atliekant vertinimą sudarytu „sėkmės“ kriterijų sąrašu. Šis sąrašas pagrįstas
rezultatų, kurių buvo tikimasi įgyvendinus numatytą priemonę, lyginimu su faktiškai pasiektais
rezultatais (rodiklių analizė; pvz., sumažino administravimo sąnaudas, sumažino dvigubo finansavimo
pasitaikymo riziką, taip pat riziką dėl kitokio nesąžiningo lėšų panaudojimo ir pan.). Sudarant šiuos
„sėkmės“ kriterijų sąrašus buvo remiamasi informacija, surinkta nagrinėjant kitus vertinimo klausimus
(ypač atliekant 9.1.2 ir 9.1.3 klausimų vertinimą – t. y. kokią įtaką įgyvendintos supaprastinimo
priemonės daro administracinės naštos ir administracinio krūvio pasikeitimams tiek tarp projektų
vykdytojų, tiek tarp įgyvendinančių institucijų, ir 9.1.4 klausimo vertinimas – kaip naujų el. sistemų
kūrimas / tobulinimas veikė administravimo efektyvumą). Analizuojant šį vertinimo klausimą nemažai
dėmesio buvo skirta 8 priemonių atvejo studijoms, kurios leido įsigilinti į įvairius supaprastinimo
priemonių taikymo / netaikymo, veikimo / neveikimo atvejus.
Atsakymas į vertinimo klausimą 9.1.6. „Kokie yra 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES paramos programų
administravimo sistemų skirtumai, privalumai ir trūkumai? Kokios yra 2004–2006 m. ir 2007–2013 m.
ES struktūrinės paramos programų administravimo Lietuvoje pamokos? Į kokią Lietuvos ir užsienio
šalių patirtį naudinga atsižvelgti kuriant 2014–2020 m. veiksmų programų įgyvendinimo sistemą
(nustatant institucinę struktūrą, funkcijas, principus ir procedūras)?“ buvo rengiamas dviem etapais.
Pirma, buvo atlikta išsami teisės aktų ir antrinių šaltinių analizė, kuria remiantis buvo atliktas 2004–
2006 m. ir 2007–2013 m. ESSP administravimo sistemų palyginimas. Lyginamajai analizei taip pat buvo
reikalinga pasitelkti kryžminę kitų vertinimo klausimų atsakymų analizę ir interviu programos rezultatus.
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Užsienio šalių patirtis buvo nagrinėta ir pristatyta tiek atsakant į 9.1.2 vertinimo klausimą, tiek pateikiant
gerąją kitų valstybių praktiką dėl kiekvieno tipinio projektų administravimo ciklo etapo.
Vertinimo klausimai 9.1.7. „Kaip reikėtų tobulinti 2014–2020 m. veiksmų programų administravimo
sistemą? (Siūlymai pateikiami dėl institucinės sandaros, administravimo principų ir procedūrų.)“ ir
9.1.8. „Kaip reikėtų stiprinti institucijų ir paramos gavėjų administracinius gebėjimus? (Siūlymai
pateikiami atsižvelgiant į esamą situaciją, naujus poreikius administruojant 2014–2020 m. veiksmų
programas, skirtingų laikotarpių programų įgyvendinimo persidengimą.)“ apibendrina visų prieš tai
aptartų vertinimo klausimų rezultatus. Atsakymai į šiuos vertinimo klausimus yra pateikiami
rekomendacijų ir siūlymų forma. Rengiant atsakymus buvo naudojami visų vertinimo metodų taikymo
rezultatai.
Glaustos ir konkrečios išvados yra pateikiamos kiekvieno šios galutinės ataskaitos skyriaus pabaigoje, o
atitiktis pagal techninėje specifikacijoje numatytus vertinimo klausimus atsispindi 1 lentelėje. Taip pat
šios galutinės ataskaitos 8 skyriuje yra pateikiami glausti atsakymai į kiekvieną techninės specifikacijos
9.1.1. – 9.1.8 punktuose pateikiamą vertinimo klausimą.
Vertinimo rezultatai buvo aptarti ekspertų panelės metu. Diskusijoje dalyvavo apie 10 ekspertų
(Užsakovo darbuotojai, pagrindiniai mūsų komandos vertintojai; sąrašas pateikiamas galutinės
ataskaitos 7 priede), ji suorganizuota 2013 m. sausio 10 d.
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2. 2004–2006 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO
SISTEMA
Kadangi jau yra atlikta daug 2004–2006 m. ESSP administravimo sistemos ir programų įgyvendinimo
vertinimų, toliau pateikiame apibendrintas, aktualiausias šiam vertinimui jų išvadas ir įžvalgas. Šioje
dalyje pirmiausia pristatomi pagrindiniai institucinės sandaros ir funkcijų pasidalijimo aspektai, o vėliau
pateikiamos pagrindinės apibendrintos BPD įgyvendinimo pamokos.

2.1. 2004–2006 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO INSTITUCINĖ
SANDARA IR FUNKCIJŲ PASIDALIJIMAS
Pagrindiniai 2004–2006 m. ES struktūrinių fondų paramos, skiriamos pagal Lietuvos 2004–2006 m.
bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD), administravimo proceso dalyviai įvardyti LRV 2001 m.
gegužės 31 d. nutarime Nr. 649 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų,
skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą,
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo“ (toliau – LRV nutarimas dėl BPD atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo). 1 paveikslas iliustruoja šiuos dalyvius, jų padėtį bendroje administravimo sistemoje ir
tarpusavio ryšius. Minėtame nutarime taip pat yra apibrėžtos pagrindinės administravimo procese
dalyvaujančių institucijų funkcijos ir atsakomybė.
1 paveikslas. BPD administravimo proceso dalyviai
Auditą koordinuojanti institucija:
Finansų ministerija

Institucijos, atsakingos už veiklos
atrankinius
patikrinimus: SADM, ŠMM, SAM,
IVPK, SM, AM, ŪM, ŽŪM, FM
Baigiamosios audito deklaracijos
rengimas: Valstybės kontrolė
Informacijos apie pažeidimus
teikimas EK: Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba prie
VRM

MOKĖJIMO
INSTITUCIJA:
Finansų ministerija

VADOVAUJANČIOJI
INSTITUCIJA:
Finansų ministerija

PRIEŽIŪROS
KOMITETAS

TARPINĖS INSTITUCIJOS:
SADM, ŠMM, SAM, IVPK, SM, AM, ŪM, ŽŪM

ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS:
ESFA, CPVA, TID, APVA, LVPA, NMA

PROJEKTŲ VYKDYTOJAI
Šaltinis: sudaryta autorių.

2004–2006 m. laikotarpiu Sanglaudos fondas buvo administruojamas ne programiniu (kaip ES
struktūriniai fondai), bet projektiniu pagrindu, kai Sanglaudos fondo parama buvo skiriama iš anksto su
EK suderintiems projektams, atitikusiems ilgalaikius Lietuvos tikslus bei ES politikos gaires transporto
plėtros ir aplinkos apsaugos srityse. Sprendimą finansuoti projektus iš Sanglaudos fondo priimdavo EK
(sprendimai buvo priimami dėl kiekvieno konkretaus projekto), gavusi pakankamos kokybės ir tinkamai
sukomplektuotas paraiškas. Sanglaudos fondo administravimas ir stebėsena taip pat vykdyta ne
programos (ar fondo), bet projektų lygmeniu: rengtos tarpinės (pusmetinės ir metinės) ir galutinės
projektų įgyvendinimo ataskaitos, kiekvieno projekto baigiamosios audito deklaracijos ir t. t.
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Sanglaudos fondo administravimo skirtumai lėmė tai, kad šiam fondui buvo sukurta atskira
administravimo sistema (tačiau institucinė Sanglaudos fondo administravimo struktūra iš esmės atitiko
BPD administravimo struktūrą). Pagrindiniai 2004–2006 m. Sanglaudos fondo administravimo proceso
dalyviai buvo įvardyti LRV 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarime Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos
fondo paramos administravimo Lietuvoje“. 2 paveiksle yra pavaizduota grafinė administravimo sistemos
dalyvių schema, kurioje pristatomi tiek dalyviai, tiek jų padėtis bendroje administravimo sistemoje ir
tarpusavio ryšiai Minėtame nutarime taip pat yra apibrėžta pagrindinės administravimo procese
dalyvaujančių institucijų funkcijos ir atsakomybė.
2 paveikslas. 2004–2006 m. Sanglaudos fondo administravimo proceso dalyviai
Auditą koordinuojanti institucija:
Finansų ministerija

Institucijos, atsakingos už veiklos
atrankinius patikrinimus: SM, AM

MOKĖJIMO
INSTITUCIJA:
Finansų ministerija

VADOVAUJANČIOJI
INSTITUCIJA:
Finansų ministerija

PRIEŽIŪROS
KOMITETAS

TARPINĖS INSTITUCIJOS:
SM, AM

Baigiamosios audito deklaracijos
rengimas: Valstybės kontrolė
Viešųjų pirkimų tarnyba
Informacijos apie pažeidimus
teikimas EK: Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba prie VRM

ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS:
TID, APVA

GALUTINIAI PARAMOS GAVĖJAI

Šaltinis: sudaryta autorių.

Analizuojant Lietuvoje sukurtas BPD ir Sanglaudos fondo administravimo sistemas, kaip vieną jų
privalumų ir stiprybių galima paminėti administravimo sistemų tęstinumą ir administruojant paramos
programas iki įstojimo į ES (PHARE, ISPA ir SAPARD) įgytos patirties panaudojimą bei pritaikymą. Šis
tęstinumas išsaugotas įgyvendinančiųjų institucijų (2-ojo lygio tarpinės institucijos, atsakingos už
projektų administravimą), vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijų, taip pat dalies tarpinių institucijų
lygmeniu.
BPD ir Sanglaudos fondo įgyvendinančiųjų institucijų paramos administravimo patirtis, sukaupta iki
įstojimo į ES:
 CPVA – PHARE programos agentūra, kurioje buvo įdiegta ir akredituota išplėstinė
decentralizuoto valdymo sistema (angl. EDIS – Extended Decentralised Implementation System);
 APVA ir TID – ISPA programos agentūros;
 NMA – SAPARD mokėjimo agentūra;
 ESFA ir LVPA – dalyvavo administruojant 2001 m. (ESFA) ir 2002 m. (ESFA ir LVPA) PHARE
Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos subsidijų programas.
BPD ir Sanglaudos fondo vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijos paramos iki stojimo administravimo
patirtis:
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vadovaujančiosios institucijos funkcijos priskirtos Finansų ministerijai, paramos iki stojimo atveju
vykdžiusiai nacionalinio paramos koordinatoriaus ir nacionalinio ISPA koordinatoriaus funkcijas,
taip pat koordinavusiai 2001–2003 m. PHARE Ekonominės ir socialinės sanglaudos programas;
mokėjimo institucijos funkcijos priskirtos taip pat Finansų ministerijai, kuri paramos iki stojimo
atveju vykdė Nacionalinio fondo (PHARE, ISPA, SAPARD) funkcijas, Nacionaliniame fonde buvo
įdiegta ir akredituota išplėstinė decentralizuoto valdymo sistema (EDIS) PHARE programai.

Nepaisant paramos administravimo patirties, Lietuvoje buvo sukurta gana sudėtinga 2004–2006 m. ES
struktūrinės paramos valdymo sistema. Tai galėjo atsitikti dėl įvairių priežasčių1:
 patirties stokos, nes ES struktūriniai fondai Lietuvoje įgyvendinami pirmą kartą;
 iš dalies dėl santykių tarp EK ir Lietuvos administracijos netikrumo (neaiškių ES struktūrinių
fondų valdymui keliamų EK reikalavimų);
 didelio, ne visuomet pagrįsto ir teisingai taikomo vadovavimosi iki stojimo PHARE programos
patirtimi, kurios valdymas buvo pagrįstas gana detaliu ir formaliu praktiniu vadovu (angl. PRAG –
Practical guide to contract procedures for EC external actions), pavyzdžiui, paraiškų vertinimo
srityje, kur nėra detalių ES reikalavimų, buvo daugiausia naudojama PHARE Ekonominės ir
socialinės sanglaudos subsidijų programų administravimo patirtis, t. y. labai formali konkursinė
procedūra, pamirštant, kad didžioji PHARE paramos lėšų dalis (PHARE institucinių gebėjimų
stiprinimo bei Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos, išskyrus subsidijų programas) ir
visos ISPA lėšos buvo paskirstomos naudojant planavimo procedūrą;
 poreikio sukurti procedūras per gana trumpą laikotarpį;
 nepakankamo konsultavimosi su suinteresuotosiomis grupėmis ir tarp atsakingų institucijų
rengiant BPD administravimo taisykles, gaires pareiškėjams ir kitus dokumentus.
Sudėtinga ir dažnai labai formali 2004–2006 m. struktūrinių fondų administravimo tvarka lėmė gana lėtą
BPD lėšų įsisavinimo tempą.

2.2. 2004–2006 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO PAMOKOS
Išanalizavus BPD administravimo sistemą galima teigti, jog vienas iš trūkumų buvo vadovaujančiosios
institucijos funkcijų delegavimo tvarka – BPD administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose
nebuvo aiškiai apibrėžta, kaip tarpinėms ir įgyvendinančiosioms institucijoms yra deleguojamos
vadovaujančiosios institucijos funkcijos ir kas yra atsakingas už deleguotų funkcijų kontrolę2:
 Ar vadovaujančioji institucija perduoda savo funkcijas tarpinei institucijai, kuri yra atsakinga už
jai priskirtų BPD priemonių įgyvendinimą ir kuri dalį funkcijų deleguoja įgyvendinančiajai
institucijai (ir kartu prisiima atsakomybę už įgyvendinančiajai institucijai perduotas BPD
administravimo funkcijas ir užtikrina tinkamą įgyvendinančiajai institucijai perduotų funkcijų
kontrolę)?
 Ar vadovaujančioji institucija dalį savo funkcijų deleguoja tarpinėms institucijoms ir dalį funkcijų
tiesiogiai deleguoja įgyvendinančiosioms institucijoms bei pati užtikrina šioms institucijoms
perduotų vadovaujančiosios institucijos funkcijų kontrolę?
Toks neapibrėžtumas buvo akivaizdus ir BPD administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose,
pavyzdžiui, nors už projektų priežiūrą ir kontrolę bei projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose nurodytų
išlaidų tinkamumo finansuoti patikrinimą ir patvirtinimą buvo atsakingos įgyvendinančiosios institucijos,
o išlaidų deklaracijas (bei kitas ataskaitas) vadovaujančiajai ir mokėjimo institucijai rengė ir tvirtino
tarpinė institucija (remdamasi įgyvendinančiųjų institucijų pateikta informacija), tačiau BPD
1

Pirmojo programavimo laikotarpio ES struktūrinių fondų paramos švietimui ir mokslui administravimo patirties
vertinimas – administravimo problemų analizės ataskaita. VPVI, 2006 m.
2
Ten pat.
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administravimo ir finansavimo taisyklėse nebuvo detalizuotos nei tarpinės, nei vadovaujančiosios
institucijos funkcijos, susijusios su įgyvendinančiajai institucijai deleguotų BPD valdymo ir kontrolės
funkcijų kontrole3. Tarpinių institucijų įtraukimas į visą BPD ir BPD finansuojamų projektų ciklą, joms
nepavedant konkrečių įgyvendinančiosios institucijos kontrolės funkcijų, lėmė sudėtingą tripakopę
struktūrinės paramos administravimo sistemą ir papildomas administracinio darbo sąnaudas, tačiau
nedavė didesnės pridėtinės naudos užtikrinant, kad būtų finansuojamos ir EK deklaruojamos tik
tinkamos finansuoti išlaidos. Atliekant BPD administravimo sistemos vertinimą4 taip pat buvo nustatyta
atvejų, kai tarpinės institucijos kai kuriuose BPD įgyvendinimo procesuose (paramos sutarčių sudarymas
ir kt.) atliko per daug technines užduotis, o kai kuriais atvejais (lėšų išmokėjimas ir kt.) dubliavo
įgyvendinančiųjų institucijų funkcijas, ir tai lėtino BPD įgyvendinimo procesą.
Ruošiantis 2004–2006 m. ES struktūrinės paramos įgyvendinimui ir nustatant ES struktūrinės paramos
administravimo institucinę sąrangą, nebuvo parengta detalių reikalavimų įgyvendinančiosiose
institucijose sukurtai paramos lėšų valdymo ir kontrolės sistemai, taip pat nebuvo įsitikinta
įgyvendinančiųjų institucijų pajėgumu administruoti ES struktūrinės paramos lėšas 5, o tai galėjo turėti
neigiamos įtakos ES struktūrinės paramos administravimo tinkamumui ir kokybei. Pirmuosius
įgyvendinančiosioms institucijoms ir tarpinėms institucijoms deleguotų funkcijų vykdymo patikrinimus
vadovaujančioji institucija pradėjo vykdyti 2005 metais.
ES struktūrinių fondų įgyvendinimą 2004–2006 m. sunkino ir tai, kad pagal daugumą BPD priemonių
parama buvo teikiama konkurso būdu (taip pat viešiesiems infrastruktūriniams projektams), dalyje BPD
paramos sričių nebuvo nustatyta aiškių paramos teikimo prioritetų, ir dėl to ES struktūrinės paramos
lėšomis galėjo būti finansuojami neparengti įgyvendinti ar parengti ne iki galo atsitiktiniai projektai.
Nepakankamas planavimo procedūrų naudojimas taip pat lėmė nepakankamą nacionalinių strategijų
nuostatų įgyvendinimą tiek priemonių lygmeniu, tiek vertinant finansuotinus projektus.
Įgyvendinant BPD taip pat nebuvo tinkamai planuojamas kvietimų teikti paraiškas skelbimų laikas
(didelė dalis kvietimų teikti paraiškas buvo skelbiama vienu metu). Tai lėmė didelį tiek paraiškų
priėmimo, tiek kitų projekto įgyvendinimo etapų cikliškumą, įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojams
tenkančio darbo krūvio svyravimą ir mažino įgyvendinančiųjų institucijų darbo efektyvumą.
Atliekant BPD įgyvendinimo sistemos vertinimą taip pat buvo nustatyta, kad projektų atrankos procesą
įgyvendinimo pradžioje sunkino ilgai trunkantys vertinimo ir atrankos etapai, taip pat nepakankamas
vertinimo objektyvumas. Pagal dalį BPD priemonių nebuvo įvertintas potencialus paraiškų srautas,
įgyvendinančiųjų institucijų žmogiškieji ištekliai ir gebėjimai, todėl nebuvo pasirinktos tinkamos
procedūros ir priemonės atrankos proceso sklandumui bei efektyvumui užtikrinti. Šios problemos buvo
sprendžiamos keičiant atrankos procedūras ir skiriant techninę paramą žmogiškiesiems ištekliams bei
gebėjimams tobulinti6. Nepakankamas reglamentavimas ir proporcingumo principo netaikymas skirtingų
tipų ir dydžių projektams sunkino ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Nekokybiškai ir ne laiku suvedama
informacija į SFMIS ribojo galimybes atlikti operatyvią stebėseną programos lygmeniu.
3

Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) įgyvendinimo sistemos vertinimas. VšĮ
Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, 2005 m.
4
Ten pat.
5
Dalies įgyvendinančiųjų institucijų valdymo ir kontrolės sistema buvo vertinama diegiant paramos iki stojimo
(PHARE ir ISPA) išplėstinę decentralizuotą įgyvendinimo sistemą (EDIS).
6
Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) įgyvendinimo sistemos vertinimas. Europos
socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, 2005 m.
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Nors informavimas apie galimybes pasinaudoti 2004–2006 m. laikotarpiu teikiama ES parama buvo
vykdomas, informavimo sistema buvo fragmentuota, pareiškėjams trūko sistemingos, bendros
informavimo apie galimybes pasinaudoti ES parama sistemos. Su tuo susijęs ir visos BPD įgyvendinimo
sistemos patrauklumas vartotojui. Atliktas BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas padėjo nustatyti, kad
nors pateiktų projektų skaičius rodė pareiškėjų norą aktyviai naudotis BPD teikiamomis galimybėmis,
paramos teikimo sąlygos buvo pernelyg sudėtingos, pareiškėjams trūko gebėjimų tinkamai parengti
kokybišką projektą. Sistemos patrauklumą vartotojui mažino ir aukšti paraiškos parengimo kaštai bei
ilgai trunkantis paraiškų vertinimo procesas7.
Kaip minėta, 2004–2006 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos administravimo sistema ir procedūros
buvo sukurtos per gana trumpą laikotarpį. Visoms institucijoms, tarp jų ir vadovaujančiajai, tai buvo
pirmoji ES struktūrinės paramos administravimo patirtis. Atitinkamai trūko vadovaujančiosios institucijos
metodinės paramos ir vadovavimo bei gerosios praktikos nustatymo ir sklaidos tiek įgyvendinančiosioms
institucijoms, tiek projektų vykdytojams.
1 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados
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Kuriant Lietuvos 2004–2006 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo
administravimo sistemas buvo plačiai naudojamasi patirtimi, sukaupta administruojant
paramos programas (PHARE, ISPA ir SAPARD) iki įstojimo į ES.



BPD administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nebuvo aiškiai apibrėžta, kaip
tarpinėms ir įgyvendinančiosioms institucijoms yra deleguojamos vadovaujančiosios institucijos
funkcijos ir kas yra atsakingas už deleguotų funkcijų kontrolę. Tarpinių institucijų įtraukimas į
visą BPD ir BPD finansuojamų projektų ciklą, joms nepavedant konkrečių įgyvendinančiosios
institucijos kontrolės funkcijų, lėmė sudėtingą tripakopę struktūrinės paramos administravimo
sistemą ir papildomas administracinio darbo sąnaudas, tačiau nedavė didesnės pridėtinės
naudos užtikrinant, kad finansuojamos ir EK deklaruojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos.



Nustatant BPD administravimo institucinę sąrangą, nebuvo parengta detalių reikalavimų
įgyvendinančiose institucijose sukurtai paramos lėšų valdymo ir kontrolės sistemai, taip pat
nebuvo įsitikinta įgyvendinančiųjų institucijų pajėgumu administruoti ES struktūrinės paramos
lėšas, o tai galėjo turėti neigiamos įtakos ES struktūrinės paramos administravimo tinkamumui
ir kokybei.



Įgyvendinant BPD, projektų konkursas buvo vyraujantis projektų atrankos būdas (net ir
finansuojant viešosios infrastruktūros projektus), buvo nepakankamai naudojamos planavimo
procedūros, dalyje BPD paramos sričių nebuvo nustatyta aiškių paramos teikimo prioritetų. Dėl
to nepakankamai atsižvelgta į nacionalines strategijas ir buvo nepakankamas įgyvendinimas
tiek BPD priemonių, tiek projektų lygmeniu.



Projektų atranką BPD įgyvendinimo pradžioje sunkino ilgai trunkantys vertinimo ir atrankos
procesai, taip pat nepakankamas vertinimo objektyvumas. Nepakankamas reglamentavimas ir
proporcingumo principo netaikymas skirtingų tipų ir dydžių projektams sunkino projektų
įgyvendinimo priežiūrą.

Ten pat.
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3. 2007–2013 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO
SISTEMA
3.1. 2007–2013 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO INSTITUCINĖ
SANDARA IR FUNKCIJŲ PASIDALIJIMAS
ES struktūrinės paramos reglamentavimo pasikeitimai ES lygmeniu
Lyginant 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos administravimo sistemą su 2004–2006 m.
laikotarpiu, būtų galima išskirti tokius svarbiausius pokyčius, susijusius su reglamentavimo pasikeitimu
ES lygmeniu:
 ES struktūrinės paramos instrumentų skaičiaus sumažinimas iki trijų – 2 struktūrinių fondų (ERPF
ir ESF) ir Sanglaudos fondo;
 Sanglaudos fondo paramos valdymo reforma ir šio fondo integravimas į veiksmų programas
(projektais grįsto finansavimo atsisakymas, automatinio įsipareigojimų panaikinimo principo
taikymas Sanglaudos fondui ir t. t.), taip pat Sanglaudos fondo paramos sričių praplėtimas;
 ES struktūrinių fondų programavimo tvarkos pakeitimas: pagal ES struktūrinių fondų
reglamentus ir ES Tarybos gaires rengiama nacionalinė strategija ir veiksmų programos,
panaikinant Bendrijos paramos pagrindą (Community support framework), Bendrojo
programavimo dokumento galimybę ir programų priedus;
 veiksmai, kurie buvo finansuojami iš Bendrijos iniciatyvų 2004–2006 m. laikotarpiu, gali būti
integruoti į nacionalines programas;
 veiksmų programas administruojančių institucijų sąrangos pasikeitimai, daugiau dėmesio
skiriama veiklos valdymui (naudojant vertinimo ir priežiūros priemones), kad būtų pasiektas
didesnis ES struktūrinių fondų valdymo efektyvumas;
 tam tikrų išlaidų tinkamumo principų pasikeitimas (reglamentuose nustatyti tik keli bendri
išlaidų tinkamumo reikalavimai, kitos išlaidų tinkamumo nuostatos turi būti nustatytos
nacionaliniu lygmeniu, pasikeitimai dėl išlaidų tinkamumo pajamas generuojančių projektų
atveju ir kt.);
 galimybė iš ES struktūrinių fondų finansuoti institucinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimo priemones;
 pagal principą „vienas fondas – viena programa“ viena veiksmų programa gali būti finansuojama
tik iš vieno struktūrinio fondo (ESF arba ERPF), tačiau ESF ir ERPF gali finansuoti vienas kito
finansuojamas sritis atskirose programose neperžengiant 10 proc. ribos (veiksmų programos
prioriteto lygmeniu, tokią galimybę numačius veiksmų programoje);
 sustiprintas partnerystės principas, numatant visų tinkamų partnerių (ypač regionų) dalyvavimą
visuose ES struktūrinių fondų valdymo etapuose (programų rengime, įgyvendinime, priežiūroje ir
vertinime) bei socialinių partnerių dalyvavimą ESF paramos valdyme tinkamu teritoriniu lygiu;
 kaimo plėtra ir žuvininkystės restruktūrizavimas nėra sudėtinė ES struktūrinės paramos dalis,
nors iš ES struktūrinių fondų gali būti finansuojamas ekonominės veiklos įvairovės skatinimas
kaimo ir nuo žuvininkystės veiklos priklausomose vietovėse bei reikalingas ES struktūrinių fondų
paramos suderinimas su parama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bei Europos
žuvininkystės fondo.
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo institucinė sandara Lietuvoje
Lietuvoje veikianti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistema pasižymėjo
tęstinumu, ją kuriant plačiai naudotasi 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu sukaupta ES
struktūrinės paramos administravimo patirtimi. 2007–2013 m. laikotarpiu vadovaujančiosios ir
tvirtinančiosios (2004–2006 m. laikotarpio mokėjimo institucijos artimas atitikmuo) institucijos funkcijos
priskirtos Finansų ministerijai, kuri analogiškas funkcijas vykdė 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu.
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Administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą dalyvauja tos pačios ministerijos ir (ar) kitos
valstybės institucijos, išskyrus tai, kad, sumažinus ES struktūrinės paramos instrumentų skaičių ir EŽŪFKP
bei Europos žuvininkystės fondą atskyrus nuo ES struktūrinės paramos, Žemės ūkio ministerija nebėra ES
struktūrinės paramos tarpinė institucija. Taip pat, į ES struktūrinės paramos sritį įtraukus institucinių
gebėjimų stiprinimo bei viešojo administravimo efektyvumo didinimo priemones, buvo paskirta nauja
ministerija ir (ar) kita valstybės institucija – Vidaus reikalų ministerija (turinti 2004–2006 m. iš Europos
regioninės plėtros fondo finansuotos INTERREG programos administravimo patirties), kuri taip pat
koordinuoja ir regionų projektų planavimą. 2007–2013 m. ESSP administravime dalyvauja tos pačios
įgyvendinančiosios institucijos (išskyrus tai, kad, sumažinus ES struktūrinės paramos instrumentų skaičių
ir EŽŪFKP bei Europos žuvininkystės fondą atskyrus nuo ES struktūrinės paramos, NMA nebėra ES
struktūrinės paramos įgyvendinančioji institucija). Taip pat į 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės sistemą buvo įtrauktos ir naujo tipo institucijos – visuotinių dotacijų valdytojai
(LMT, INVEGA, MITA) bei Regionų plėtros tarybos. Atsižvelgiant į Sanglaudos fondo administravimo
reformą ir šio fondo integravimą į veiksmų programas, labiausiai pasikeitė Lietuvos Sanglaudos fondo
administravimo sistema, kuri tapo iki galo integruota į bendrą ES struktūrinės paramos valdymo sistemą.
Pagrindiniai ESSP administravimo proceso dalyviai yra įvardyti 2007 m. LRV nutarime „Dėl atsakomybės
ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“8 (toliau vadinama – LRV nutarimas
dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo). 3 paveikslas iliustruoja šiuos dalyvius, jų bendrą padėtį
bendroje administravimo sistemoje ir tarpusavio ryšius. Minėtame nutarime taip pat yra apibrėžtos
pagrindinės administravimo procese dalyvaujančių institucijų funkcijos ir atsakomybė.
3 paveikslas. Europos Sąjungos paramos programų administravimo proceso dalyviai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

EUROPOS KOMISIJA

FINANSŲ MINISTERIJA:
Ministerijos ir (ar)
kitos valstybės
institucijos:

AM, SADM, SM,
SAM, ŠMM, ŪM,
VRM, IVPK

Veiksmų programų
stebėsenos
komitetas

- Vadovaujančioji institucija
- Tvirtinančioji institucija
- Mokėjimo institucija

Audito
institucija:
Valstybės
kontrolė

Veiksmų programų
valdymo komitetai
Viešųjų pirkimų
tarnyba

REGIONŲ PLĖTROS
TARYBOS

ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS
CPVA, LVPA, ESFA, APVA, TID

VISUOTINIŲ DOTACIJŲ VALDYTOJAI

LMT, INVEGA, MITA

PAREIŠKĖJAI / PROJEKTŲ VYKDYTOJAI
Šaltinis: Finansų ministerijos tinklalapyje www.esparama.lt skelbiama informacija.

8

2007 m. spalio 17 d. Nr. 1139, nutarimas skelbtas: Žin., 2007, Nr. 114-4637. (Aktuali redakcija nuo 2012 m. liepos
29 d.).
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Platesnė informacija apie ES struktūrinės paramos administravimo etapus, už juos atsakingas institucijas
ir jų funkcijas pateikiama šios galutinės ataskaitos 1 priede. Be pristatytos institucijų sandaros, kurią
daugiausia lemia teisinis reglamentavimas, kitas aspektas yra efektyvus funkcijų pasidalijimas. Jį lemia ne
tik toliau pristatomas teisinis reglamentavimas, bet ir praktinis kiekvienos valstybės institucijos ir (ar)
įstaigos funkcijų interpretavimas bei įgyvendinimas.
Efektyvus funkcijų pasidalijimas
2007–2013 m. laikotarpio pradžioje, LRV nutarime dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo buvo išskirti
du paramą administruojančių institucijų tipai:
 ES struktūrinės paramos koordinavimo ir planavimo institucijos: LRV, vadovaujančioji institucija,
ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, kurios pagal kompetenciją yra atsakingos už
bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, Stebėsenos komitetas, veiksmų programų
valdymo komitetai, regionų plėtros tarybos. Jos koordinuoja, planuoja ir prižiūri veiksmų
programų įgyvendinimą, pagal kompetenciją užtikrina ES fondų lėšų įsisavinimą laiku.
 ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijos: vadovaujančioji, tarpinės,
įgyvendinančiosios, tvirtinančioji, mokėjimus atliekančioji ir audito institucijos, steigiamos
vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 37 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunkčiu ir 59
straipsniu, ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Jos užtikrina, kad veiksmų programos būtų įgyvendinamos
veiksmingai, tinkamai ir laiku.
Veiksmų programų įgyvendinimo patirtis parodė, kad praktikoje toks griežtas valdymo ir kontrolės
sistemos institucijų (ir jų vykdomų funkcijų) atskyrimas nuo koordinavimo ir planavimo institucijų (ir jų
vykdomų funkcijų) kelia sunkumų tiek dėl labai glaudžių sąsajų tarp šių institucijų ir funkcijų (ypač tose
institucijose, kurios vykdė abiejų tipų institucijų funkcijas, – ministerijos ir IVPK bei įgyvendinančiosios
institucijos), tiek dėl nepakankamai tikslaus valdymo ir kontrolės sistemos bei koordinavimo ir
planavimo institucijų (ir jų vykdomų funkcijų) atskyrimo (su projektų atranka susijusios funkcijos, audito
seka, informavimas ir viešinimas, vertinimo bei techninės paramos administravimo funkcijų priskyrimas
ir kt.9). 2012 m. liepos 18 d. LRV nutarimu10 (įsigaliojo 2012 m. liepos 29 d.), kuriuo LRV nutarimas dėl
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo buvo išdėstytas nauja redakcija, ES struktūrinę paramą
administruojančių institucijų ir joms priskirtų funkcijų išskaidymas į du tipus buvo panaikintas, į ES
struktūrinės paramos administravimo sistemą be valdymo ir kontrolės sistemos institucijų
(vadovaujančioji ir tarpinės institucijos (ministerijos ir IVPK, įgyvendinančiosios institucijos, visuotinės
dotacijos valdytojai, Regionų plėtros tarybos), kurioms deleguotos vadovaujančiosios institucijos
funkcijos, tvirtinančioji, mokėjimo ir audito institucijos) įtraukta LRV ir Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau –
VPT).
Nors šiuo metu teisės aktuose funkcijos yra aiškiai reglamentuotos (atskirtos ir priskirtos konkrečioms
VKS sudarančioms institucijoms), dokumentų analizė ir interviu programa parodė, kad praktinis jų
įgyvendinimas kelia iššūkių sistemos efektyvumui bent dviejose srityse:
9

Žr. Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2008
metais valstybinio audito ataskaitą, Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir
kontrolės sistemos veikimo 2009 metais valstybinio audito ataskaitą.
10
2012 m. liepos 18 d. LRV nutarimas Nr. 938 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo
Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ pakeitimo“.
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1) santykis tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų ir įgyvendinančiųjų institucijų;
2) papildomai įtrauktų institucijų (pvz., VPT) vaidmuo.
Santykis tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų ir įgyvendinančiųjų institucijų
Atlikta analizė parodė, kad, nepaisant aiškesnių vadovaujančiosios institucijos funkcijų delegavimo
ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms bei įgyvendinančiosioms institucijoms principų (t. y.
visoms tarpinėms institucijoms vadovaujančiosios institucijos funkcijos deleguojamos tiesiogiai), 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistema iš dalies išlieka tripakopė (vadovaujančioji
institucija – ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos – įgyvendinančiosios institucijos), ypač pagal
LRV nutarimo dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo redakciją, galiojusią iki 2012 m. liepos 29 d. (pagal
kurią įgyvendinančiosioms institucijoms buvo pavesta vykdyti tiek vadovaujančiosios institucijos, tiek
ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų įgaliotas atlikti funkcijas).
Kai kurios ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos yra gana aktyviai įsitraukusios ne tik į veiksmų
programų administravimą programos lygmeniu (ES ir bendrojo finansavimo lėšų planavimas, PFSA
rengimas, valstybės projektų bei kvietimų teikti paraiškas planavimas ir kt.), bet ir į veiksmų programų
administravimą projektų lygmeniu, už kurį pirmiausia atsakingos įgyvendinančiosios institucijos. Tiesa,
konkrečių ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų įsitraukimo lygis į projektų administravimo lygmenį
gerokai skiriasi. Glaudžią funkcijų sąveiką tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų bei
įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų įtraukimą į projektų valdymo
lygmenį lemia toliau apibūdinami ES struktūrinės paramos administravimo procedūriniai aspektai (pagal
tipinį projektų administravimo ciklą).


VKS dalyviams (ypač ministerijų ir (ar) valstybės institucijų atstovų) pabrėžiama esminė skirtis
tarp ministerijų ir (ar) valstybės institucijų bei įgyvendinančiųjų institucijų yra ta, kad pirmosios
išmano atitinkamos srities politikos ir pagal ją įgyvendinamų intervencijų turinį, o antrosios – ne
(tačiau jos geriau išmano atskirų intervencijų administravimo ypatybes). Ši skirtis turi esminį
poveikį paraiškų vertinimo procesui. Viena iš šio proceso sudedamųjų dalių yra projektų
atitikties specialiesiems atrankos kriterijams vertinimas. Ministerijos ir (ar) valstybės institucijos
siekia aiškiai ir suprantamai aprašyti projektų atrankos kriterijus, tačiau dažnai palieka nuožiūros
laisvę ekspertiniam vertinimui. Tačiau įgyvendinančiosios institucijos, stokodamos politikos
srities žinių, negali šia nuožiūros laisve tinkamai pasinaudoti ir kreipiasi į ministerijas ir (ar)
valstybės institucijas su prašymu pateikti detalesnius atskirų kriterijų ir juose naudojamų sąvokų
išaiškinimus. Dėl to paraiškų vertinimo ir atrankos procese vis labiau įsigali formalūs,
matematinio pobūdžio kriterijai, kurių taikymas gali atrodyti objektyvesnis ir skaidresnis, tačiau
jie riboja atskirų intervencijų vertinimo ir pasirinkimo laisvę paraiškų vertinimo proceso metu.
Remiantis atlikta analize galima išskirti tokias esmines efektyvaus funkcijų pasidalijimo šioje
srityje prielaidas:
a) ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų darbuotojų gebėjimas aiškiai ir struktūruotai
apibrėžti specialiuosius projektų atrankos kriterijus;
b) už konkrečias politikos sritis atsakingų ministerijų departamentų aktyvus įsitraukimas juos
formuluojant;
c) tinkamas intervencijų būdo pasirinkimas, kuomet konkursai nėra organizuojami tose
srityse, kuriose derėtų taikyti valstybės planavimą, ir atvirkščiai.



Daugelyje investavimo sričių tebėra sudaromos trišalės projektų finansavimo ir administravimo
sutartys tarp ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos ir
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projektų vykdytojų. Trišalėms sutartims preferenciją teikia dauguma visų ministerijų ir (ar)
valstybės institucijų, o dvišalių sutarčių sudarymo tarp įgyvendinančiosios institucijos ir projektų
vykdytojų galimybę aktyviai naudoja tik AM, ŠMM ir VRM (pastarosios dvi institucijos dvišalių
sutarčių galimybę pritaikė tik kai kuriose intervencijose). Ministerijos ir (ar) kitos valstybės
institucijos poreikį sudaryti trišales finansavimo ir administravimo sutartis grindžia keliais
argumentais.
Pirma, remiantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, biudžeto asignavimų
valdytojas paskirsto biudžeto lėšas sau pavaldžioms įstaigoms ir kitiems subjektams, kuriems yra
numatyta gauti biudžeto lėšų. Ši asignavimų valdytojų pareiga lemia poreikį įsitikinti skiriamų
lėšų tinkamumu ir dalyvauti jų valdyme.
Antra, trišalės sutartys sudaro galimybę ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms
prižiūrėti svarbiausius strateginius investicinius projektus savo kompetencijos srityje. Vis dėlto,
remiantis PAFT nuostatomis, sprendimas dėl projekto finansavimo yra priimamas ne sudarant
projekto finansavimo ir administravimo sutartį, o tvirtinant ministerijos ir (arba) kitos valstybės
institucijos vadovo įsakymą dėl projekto finansavimo. Tuo būdu net ir dvišalių sutarčių atveju
esminių (ir kartu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai aktualių) projektų charakteristikų
kontrolė (pvz., projekto pakeitimai, kurie gali daryti esminę įtaką projekto tikslų pasiekimui ir
projekto atitikčiai susijusiems strateginiams dokumentams ir tikslams, projekto nukrypimai nuo
valstybės projektų sąraše nurodytų charakteristikų ir pan.) gali būti užtikrinama per
įgyvendinančiajai institucijai privalomą esminių projekto pakeitimų derinimą su ministerija ir (ar)
kita valstybės institucija ir atitinkamą įsakymo dėl projekto finansavimo keitimą.
Trečia, kaip vieną iš trišalių sutarčių privalumų ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos
įvardija galimybę atkreipti savo institucijų aukščiausios grandies vadovų dėmesį į ES struktūrinės
paramos lėšomis vykdomas intervencijas.
Ketvirta, dvišalės sutartys gali atrodyti nepatrauklios dėl įgyvendinančiųjų institucijų formalios
atskaitomybės ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms trūkumo. Dažnai
įgyvendinančios institucijos nėra formaliai pavaldžios ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės
institucijoms, todėl šios negali kontroliuoti įgyvendinančiųjų institucijų ir, jei veiklos rezultatai
netenkina, taikyti joms poveikio priemonių. Tam tikrais atvejais ministerijos ir (ar) kitos valstybės
institucijos nedalyvauja įgyvendinančiųjų institucijų veiklos rezultatų ir rodiklių nustatymo
procese, nevertina jų pasiektų rezultatų ir neturi jokių formalių galimybių taikyti paskatas ar
poveikio / kontrolės priemones (tai netaikytina tais atvejais, kuomet ministerijos yra
įgyvendinančiųjų institucijų steigėjos). Kai kurios ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos,
neturėdamos reglamentuotų poveikio svertų, nesiryžta deleguoti visų administravimo funkcijų
įgyvendinančiosioms institucijoms11. Apibendrinant galima pasakyti, kad interviu programa ir
atlikta analizė parodė, jog trišalių finansavimo ir administravimo sutarčių vyravimą nulėmė tiek
teisinių aplinkybių, tiek išankstinių institucinių nuostatos. Tai paaiškina faktą, kad beveik visos
tiek dvišales, tiek trišales sutartis taikančios ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos savo
praktika yra patenkintos ir nejaučia poreikio jos keisti.
Finansavimo lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams yra įgyvendinamas į procesą įtraukiant
atitinkamos srities ministeriją. Lėšų išmokėjimo per ministeriją būtinybė atsirado dėl kelių
priežasčių. Pirma, tam įtakos turėjo Lietuvos teisinis reglamentavimas. Kaip minėta, remiantis
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, biudžeto lėšas skirsto tik asignavimų
valdytojai. Esama atvejų (pvz., IVPK, būdama tarpine institucija, neatlieka lėšų išmokėjimo – ji

11

Vitalis Nakrošis, Žilvinas Martinaitis (sud.), Lithuanian Agencies and Other Public Sector Organisations:
Organisation, Autonomy, Control and Performace, Vilnius: Vilniaus Universitetas, 2011.

34



teikia mokėjimo paraiškas Susisiekimo ministerijos atsakingam padaliniui), kuomet šis
reikalavimas sukelia papildomą administracinę naštą tarpinėms institucijoms. Antra, atlikta
analizė parodė, kad dėl formalios įgyvendinančiųjų institucijų atskaitomybės trūkumo
ministerijoms atsiranda poreikis įsitikinti įgyvendinančiosios institucijos atliekamų procedūrų
tikslumu. Ministerijų atsakingų padalinių vykdoma įgyvendinančiųjų institucijų mokėjimo
paraiškų kontrolė atskirose institucijose yra vykdoma skirtingai. Sistemoje tebėra atvejų, kai
ministerijos prašo papildomų, duomenis mokėjimo paraiškose pagrindžiančių, dokumentų,
vykdo jų analizę, o tai tiesiogiai kartoja įgyvendinančiosios institucijos jau atliktus veiksmus ir
lemia jau minėtas papildomas administracines sąnaudas. Apibendrinant galima teigti, jog
finansavimo lėšų išmokėjimo per ministerijas situacija yra užprogramuota Lietuvos teisinėje
sistemoje, tačiau aprašytas glaudus funkcijų susipynimas taip pat kyla iš formalios
įgyvendinančiųjų institucijų atskaitomybės trūkumo.
Pažeidimų ir grąžintinų lėšų administravimas tebėra jautriausia ir dviprasmiškiausia sritis čia
aptariamo funkcijų atskyrimo tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų ir įgyvendinančiųjų
institucijų požiūriu. Remiantis PAFT (2012 m. gegužės 9 d. aktuali redakcija), įgyvendinančioji
institucija, atlikusi pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, priima sprendimą dėl nustatyto
pažeidimo, kuriame yra apibrėžiamos pažeidimo aplinkybės, taikomos finansinės korekcijos
suma bei pasiūlymai ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai. Ministerija ar kita institucija,
savo ruožtu, nekeisdama pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios nustatytos netinkamų
išlaidų sumos, turi priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų. Ministerijos ar kitos institucijos yra
įpareigotos pasitikėti įgyvendinančiosios institucijos sprendimu ir nedubliuoti jau atlikto
pažeidimų tyrimo. Pažeidimo atveju viešojo administravimo subjektas priima finansines
sankcijas lemiantį administracinį sprendimą, pagrįstą kitos įstaigos pateiktu siūlymu. Visa teisinė
atsakomybė, susijusi su sprendimu dėl tolesnių veiksmų (ir prievolė ginti ją teisme, jei prireiktų),
tenka ministerijai ar kitai valstybės institucijai, nusprendusiai susigrąžinti su pažeidimu susijusias
netinkamas išlaidas ar nutraukti finansavimo ir administravimo sutartį. Atlikta analizė leidžia
teigti, kad, nepaisant visų atliktų tobulinimų, pažeidimų administravimo tvarka vis dar yra
dviprasmiška ESSP reglamentavimo sritis.

Apibendrinant pažymėtina, jog ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų pagrindinis vaidmuo sistemoje
ir didžiausia pridėtinė vertė sistemoje grindžiama tuo, kad jos geriausiai išmano sritį, už kurią yra
atsakingos, bei ją reglamentuojančius strateginius dokumentus. Turininės politikos srities išmanymas
sudaro galimybę formuoti valstybės vystymosi poreikius atitinkančią politiką ir vykdyti ją atspindinčias
intervencijas. Šią sėkmės prielaidą užtikrintų „turininių“ ministerijų departamentų įtraukimas į ES
struktūrinės paramos planavimo ir administravimo procesą,
Paminėtina, jog šiuo metu ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, pagal kompetenciją
atsakingoms už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, administruoti priskirtos
priemonės ne visada atitinka tam tikrai institucijai priskirtas kompetencijos sritis: pavyzdžiui, iš 15 ŽIPVP
4 prioriteto „Administravimo gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
priemonių net 7 neatitinka Vidaus reikalų ministerijai pavestų viešojo valdymo sričių12. Įsteigus

12

ŽIPVP
4
prioriteto
įgyvendinimo
vertinimas,
galutinė
vertinimo
ataskaita
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/4_pr
ioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf. Pažymėtina ir tai, kad ŽIPVP apima dalį horizontalių viešojo administravimo
sričių.
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Energetikos ministeriją ir jai priskyrus kuruoti energetikos sektorių, Ūkio ministerija ir toliau liko
energetikos sektoriaus tarpine institucija13 ir kt.
Naujos į ESSP administravimo sistemą įtrauktos institucijos: VPT
Papildomai įtrauktų institucijų (pvz., VPT) poveikis sistemos efektyvumui nėra vienareikšmis. VPT atveju
susiduriama su VPT funkcijų ir vaidmens neapibrėžtumu ES struktūrinės paramos administravimo
procese. Minėtą neapibrėžtumą sudaro tiek teisiniai, tiek praktinio įgyvendinimo aspektai.
Pagal LRV nutarimo dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo aktualią redakciją, VPT yra įtraukta į ES
struktūrinės paramos administravimo sistemą. Jai pavesta kontroliuoti ir pateikti išvadas, kaip atliekant
projektų viešuosius pirkimus laikomasi viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų jo įgyvendinamųjų teisės aktų
reikalavimų, vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją, konsultuoti pareiškėjus ir (ar) projektų
vykdytojus viešųjų pirkimų atlikimo klausimais. Tuo būdu VPT pavestos vykdyti funkcijos savo esme
atitinka dalį reglamentuose nustatytų vadovaujančiosios institucijos funkcijų, susijusių su projektų
atrinkimu ir vėlesniu užtikrinimu, kad projektai atitiktų ES ir nacionalines taisykles. LRV nutarimo dėl
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo redakcijoje, galiojusioje iki 2012 m. liepos 28 d., VPT buvo įtraukta į
ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijų sudėtį, tačiau nebuvo nurodyta, ar jai
pavestas funkcijas VPT vykdo vadovaujančiosios institucijos atsakomybe. Pagal LRV nutarimo dėl
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo redakciją, įsigaliojusią nuo 2012 m. liepos 29 d., VPT jau nebėra ES
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos dalis, tačiau ji išliko tarp institucijų, įtrauktų į ES
struktūrinės paramos administravimą. Teisės aktuose nėra detalizuota, kaip VPT turi vykdyti jai pavestas
ES struktūrinės paramos administravimo funkcijas, kokie konkretūs tikslai ir uždaviniai keliami VPT šiai
vykdant ES struktūrinės paramos administravimo funkcijas, nėra apibrėžtos VPT atsakomybės ribos ir jos
teikiamų išvadų įtaka ES lėšomis finansuojamuose projektuose atliekamų viešųjų pirkimų vertinimui.
Papildoma VPT įtaka tiesioginių ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymui yra labai
ribota: VPT vykdomos funkcijos apsiriboja įprastinėmis, bendrai vykdomomis VPT funkcijomis14, t. y.
kontroliuodama iš ES struktūrinės paramos finansuojamų projektų viešuosius pirkimus VPT iš esmės
atlieka tik tas funkcijas, kurias atlieka ir per visus kitus pirkimus. Sprendimą dėl projektų ir išlaidų
tinkamumo, kiek tai susiję ir su viešaisiais pirkimais, priima įgyvendinančioji institucija savo atsakomybe
(nors paprastai atsižvelgiama į VPT nuomonę, jeigu tokia yra išreiškiama).
Kita vertus, esama metodinės VPT pagalbos trūkumo. Nepaisant to, kad interviu su įgyvendinančiosiomis
institucijomis atskleidė išaugusį VPT atsakymų į paklausimus dėl konkrečių pirkimų operatyvumą,
metodologinė VPT pagalba bei prevencinių priemonių, susijusių su dažniausiai konkrečioje intervencijų
srityje pasitaikančiais Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimais, taikymas vis dar įvardijami kaip
nepakankami. Remiantis atliktu Viešųjų pirkimų poveikio ES struktūrinės paramos panaudojimo
efektyvumui vertinimu, VPT yra parengusi nemažai PO skirtų rekomendacinių dokumentų įvairiais
viešųjų pirkimų organizavimo ir procedūriniais klausimais. Vis dėlto šių metodinių dokumentų turinys
nėra pakankamas, nes nėra pateikiama konkrečių pavyzdžių, rekomendacijas sunku suprasti ir taikyti.
Atliktame vertinime pažymima, jog šiuo metu yra retai taikomos tokios supaprastintos pirkimo
procedūros kaip konkurencinis dialogas ar skelbiamos derybos. Tai gali būti nulemta metodinių
dokumentų trūkumo šioje srityje, nes VPT nėra parengusi rekomendacijų dėl šių pirkimo formų taikymo.

13

Energetikos ministerija buvo įsteigta jau pradėjus įgyvendinti 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos
programas. Ūkio ministerijai išlikus energetikos sektoriaus tarpine institucija, buvo išlaikytas ES struktūrinės
paramos valdymo ir kontrolės sistemos tęstinumas bei panaudota Ūkio ministerijos sukaupta ES struktūrinės
paramos administravimo patirtis.
14
Žr. Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatus, patvirtintus 2011 m. gruodžio 21 d. LRV nutarimu Nr. 1517.
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Apibendrinant galima pasakyti, kad VPT dokumentuose yra pateikiama daug plačios informacijos, tačiau
jos pateikimo forma nėra patogi skaitytojui. Standartinių lanksčiųjų pirkimo būdų (skelbiamų derybų,
konkurencinio dialogo, projekto konkurso) pavyzdinių pirkimo dokumentų parengimas ir gerosios
praktikos pavyzdžių sklaida būtų teigiamas pokytis Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje15.
Iš 2011 m. Europos Komisijos užsakymu atliktos studijos dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo valstybėse
narėse matyti, kad Lietuva išsiskiria iš visų kitų šalių narių labai ekstensyviu ir detaliu viešųjų pirkimų,
nepatenkančių į ES direktyvų apimtį, reglamentavimu16. Atlikta analizė leidžia teigti, jog ESSP
administravimo sistemos neefektyvumą lemia greičiau ne tik VPT vaidmens neapibrėžtumas, bet ir
bendras viešųjų pirkimų nacionalinio reglamentavimo neefektyvumas: per didelis reglamentavimo
detalumas, nuolatiniai pokyčiai teisės aktuose ir dėl to atsirandantis vidinis reglamentavimo
nenuoseklumas ir net prieštaravimai jame.
2 intarpas. Užsienio šalių praktika įtraukiant naujas institucijas į ESSP administravimą
Užsienio praktikos apžvalga parodė, kad yra įmanomas sėkmingas naujų, specializuotų institucijų
įtraukimas į ESSP administravimą. VPVI atlikta EK reglamento Nr. 1083/2006 16 straipsnio dėl lygių
galimybių, nediskriminavimo ir neįgalių asmenų prieinamumo skatinimo perkėlimo į ERPF ir Sanglaudos
fondo finansuojamas 2007–2013 m. Sanglaudos politikos programas studija parodė, jog kompetentingų
institucijų ir (ar) įstaigų (šiuo atveju – minėtų horizontaliųjų politikų srityje) įtraukimas į veiksmų
programų rengimo ir įgyvendinimo procesą prisideda prie intervencijų kokybės gerinimo. Nustatyti
gerosios praktikos pavyzdžiai parodė, kad, pavyzdžiui, Vokietijos, Ispanijos ir Slovakijos
vadovaujančiosios institucijos į veiksmų programų rengimą ir įgyvendinimą sėkmingai įtraukia su
horizontaliąja lyčių lygybės ir nediskriminavimo politikos sritimi dirbančias specializuotas valstybines
institucijas ir (ar) įstaigas ar net nevyriausybines organizacijas. Pastarosios daugiausia atlieka metodinio
vadovavimo, praktinių pavyzdžių ir gairių teikimo bei kitas gerosios praktikos sklaidos (tiek tarp
administruojančių institucijų, tiek projektų pareiškėjų ir vykdytojų) atitinkamoje srityje veiklas ir taip
padeda vadovaujančiosioms institucijoms užtikrinti, kad būtų įgyvendinti ES reglamente nustatyti
reikalavimai17.
Naujos VKS institucijos: visuotinių dotacijų valdytojai
Viena iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio naujovių buvo visuotinės
dotacijos valdytojų atsiradimas ESSP valdymo ir kontrolės sistemoje. Šiuo metu yra trys tokio pobūdžio
institucijos – MITA, LMT ir INVEGA: MITA ir LMT administruoja po vieną visuotinės dotacijos priemonę
(atitinkamai „Inočekiai-LT“ (VP2-1.3-ŪM-05-K) ir „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai
(visuotinė dotacija) (VP1-3.1-ŠMM-07-K), o INVEGA administruoja dvi visuotinės dotacijos priemones
(„Dalinis palūkanų kompensavimas“ (VP2-2.3-ŪM-02-V), ir „Parama pirmajam darbui“ (VP1-1.2-SADM04-V).

15

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas. Parengta
UAB „PWC“, 2012 m. Šaltinis internete
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Vies
uju_pirkimu_vertinimo_ataskaita_LT.pdf.
16
Public procurement in Europe. Cost and effectiveness. A study on procurement regulation. Prepared by European
Commission,
March
2011.
<http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/cost-effectiveness_en.pdf>
17
EK reglamento Nr. 1083/2006 16 straipsnio dėl lygių galimybių, nediskriminavimo bei neįgalių asmenų
prieinamumo skatinimo perkėlimo į ERPF ir Sanglaudos fondo finansuojamas 2007–2013 m. Sanglaudos politikos
programas studija, 2008 m. Parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto.
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Žvelgiant iš teorinės perspektyvos, visuotinės dotacijos priemonės turėtų pasižymėti supaprastinta
įgyvendinimo logika: siekiama supaprastinti administravimo procesus ir taip pasiekti, kad būtų kuo
daugiau tinkamų pareiškėjų. Lėšas administruoti turi finansiškai pajėgios įstaigos (finansinis pajėgumas
MITA, LMT ir INVEGA atvejais nėra svarbus, nes visos trys įstaigos / institucijos yra valstybinės), turinčios
tam tikros specifinės srities kompetencijas ir yra išsiugdžiusios tinkamus administracinius gebėjimus. Vis
dėlto praktinis visuotinės dotacijos priemonių įgyvendinimas skiriasi pagal jas administruojantį
visuotinės dotacijos valdytoją. Du visuotinės dotacijos valdytojai pasižymi specifinės srities, kurios
priemones administruoja, kompetencijomis: MITA – mokslo, inovacijų ir aukštųjų technologijų srityje,
LMT – mokslinių tyrimų srityje. Nepaisant to, kad INVEGA specializuojasi smulkiajam verslui suteikiamų
paskolų srityje, naujoji INVEGA administruojama priemonė „Parama pirmajam darbui“ (VP1-1.2-SADM04-V) priklauso socialinės apsaugos ir darbo sričiai, kurioje INVEGA neturi praktinės patirties. Trečiasis
reikalavimas – geri administraciniai gebėjimai – yra viena pagrindinių skirčių tarp visuotinės dotacijos
valdytojų:
-

MITA dar tik pradėjo įgyvendinti visuotinės dotacijos priemonę, todėl kol kas anksti vertinti jos
veiklą.

-

LMT vertinama kaip ne itin sėkmingas visuotinės dotacijos pavyzdys. Pradiniame dotacijos
įgyvendinimo etape buvo akivaizdus tinkamų administracinių gebėjimų trūkumas (LMT turi
specifinę kompetenciją mokslinių tyrimų rėmimo srityje, tačiau buvo samdomi nauji darbuotojai,
administruojantys visuotinės dotacijos priemonę). Jį iš dalies lėmė sudėtinga ir plati
administruojamos intervencijos apimtis: projektų biudžetai yra kompleksiniai, leidžiantys
deklaruoti daugumą ESF projektuose galimų tinkamų išlaidų (projekto vykdymo ir
administravimo darbo užmokesčio sąnaudos, paslaugos, laboratorinė įranga, trumpalaikis turtas
ir kt.). 2-ajame priemonės kvietime jau buvo pradėti taikyti fiksuoti įkainiai projektų vykdytojų
darbo užmokesčiui (kuris vidutiniškai sudaro apie du trečdalius projektų biudžeto) pagrįsti: kartu
su netiesioginėms išlaidoms taikoma vienodo dydžio norma lemia, kad apie 70–85 proc.
biudžeto projektuose yra administruojami naudojant supaprastintus išlaidų deklaravimo būdus.
Vis dėlto likusios išlaidų dalies (iš esmės – viešųjų pirkimų, pirmiausia ilgalaikio turto, įsigyjamo
naudojantis kryžminio finansavimo teikiamomis galimybėmis) administravimas yra labai
probleminis. Tai daugumos administracinių sąnaudų ir įgyvendinimo metu aptinkamų pažeidimų
šaltinis.

-

INVEGA administruojamos visuotinės dotacijos priemonės išsiskiria įdiegtų supaprastinimo
priemonių gausa: dauguma administravimo procesų yra automatizuoti, įgyvendintos sąsajos su
valstybės registrais ir finansinių institucijų duomenų bazėmis, parama išmokama remiantis
fiksuota suma, neprašant pagrindžiančių dokumentų. Galima daryti prielaidą, kad ankstesnė
INVEGA patirtis, administruojant finansinių instrumentų priemones, lėmė supaprastinimo
logikos taikymą kituose įstaigos procesuose. Aptariama visuotinės dotacijos valdytojo veikla yra
pavyzdys, kaip galima padidinti administravimo veiksmingumą, jei dar kuriant būsimą
intervenciją yra konstruojama būsima administravimo praktika18.

Apibendrinant galima pasakyti, kad visuotinių dotacijų valdytojų vykdomos veiklos efektyvumas
priklauso ne tiek nuo specifinės srities kompetencijų, kiek nuo priemonių sukonstravimo logikos ir
atitinkamai nustatytos administravimo tvarkos paprastumo bei žmogiškųjų išteklių patirties. Planuojant
intervencijas būtina įvertinti administravimo proceso supaprastinimo galimybes ir visuotinės dotacijos
18

Visoje vykdytoje interviu programoje tik vieninteliu INVEGA atveju interviu respondentai nurodė, kad būsima
intervencija buvo konstruojama stengiantis maksimaliai supaprastinti būsimą administravimo praktiką.
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valdytojo gebėjimus vykdyti projektų administravimo funkcijas. Žmogiškųjų išteklių, lėšų įsisavinimo ir
kai kurie institucinių gebėjimų aspektai toliau nagrinėjami kituose šios ataskaitos skyriuose.
Naujos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio procedūros
Vienas ryškesnių 2007–2013 m. paramos administravimo sistemos pasikeitimų, palyginti su 2004–
2006 m. programavimo laikotarpiu, yra susijęs su projektų planavimo principo taikymu projektų
atrankoje: 2004–2006 m. pagrindinė projektų atrankos procedūra buvo projektų konkursas, o 2007–
2013 m. laikotarpiu konkursinės priemonės apima tik 13 proc. visų lėšų. Projektų planavimo procedūros
2007–2013 m. laikotarpiu apima tiek valstybės projektų planavimą (valstybės planavimo projektai apima
69 proc. visų lėšų), tiek regionų projektų planavimą (regioninio planavimo projektai apima 11 proc. visų
lėšų). Toliau pateikiama kiekvienos iš šių naujų procedūrų analizė.
Valstybės projektų planavimas vertinimas nevienareikšmiškai – įgyvendinančiųjų institucijų ir
ministerijų ir (ar) valstybės institucijų požiūris išsiskiria.
Įgyvendinančiosios institucijos valstybės planavimą vertina kaip ydingų bruožų turinčią procedūrą. Pirma,
viešojo sektoriaus pareiškėjai įtraukimą į valstybės projektų sąrašą suvokia kaip paramos skyrimo ir
patvirtinimo faktą, todėl kartais pateikia ne itin aukštos kokybės paraiškas. Dažnai įgyvendinančiosioms
institucijoms yra pateikiama tik projekto idėja, kuri gryninama atliekant paraiškos vertinimą. Antra,
projekto kaštų ir naudos analizė atliekama įgyvendinančios institucijos paraiškos vertinimo metu, o pats
projektas ir pagrindinės jo charakteristikos jau būna patvirtintos valstybės projektų sąraše atitinkamos
srities ministro įsakymu. Kaštų ir naudos analizės atlikimas įtraukus projektą į valstybės finansuojamų
projektų sąrašą yra neefektyvus, nes vertinimas tampa formalia procedūra, dažnai patiems pareiškėjams
keliančia papildomų administracinių kaštų (kuomet įgyvendinančioji institucija prašo pateikti projektą
naudą pagrindžiančius skaičiavimus ir t. t.). Trečia, kaštų ir naudos analizė yra atliekama neatsižvelgiant į
planuojamos investicijos dydį (nėra atsižvelgiama į proporcingumo principą). Tai yra neefektyvu, nes
kaštų ir naudos analizė didžiausios naudos suteiktų vertinant būtent stambias valstybines investicijas
(ypač atsižvelgiant į tai, kad norint tinkamai atlikti tokią analizę, o vėliau ją tinkamai įvertinti, reikalingos
pakankamai didelės sąnaudos ir rinkoje ribotai prieinamos kompetencijos). Apibendrinant galima sakyti,
kad valstybės investicijoms kartais trūksta įrodymais paremto pagrindimo, kuris galėtų būti užtikrintas
tinkamai įvertinus kaštų ir naudos analizės taikymo momentą bei apimtį.
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos valstybės projektų planavimo praktiką vertina teigiamai.
Pirma, valstybės planavimo projektai yra specifiniai ir sunkiai palyginami tarpusavyje, todėl, dauguma
atvejų, konkurso organizavimas nėra tinkamiausias sprendimas. Antra, per valstybės planavimą galima
užtikrinti, kad bus įgyvendinami tie projektai, kurių turinys atitinka valstybės strategines investavimo
kryptis. Konkursinių priemonių atveju tai pasiekti yra sudėtinga. Kaip jau buvo minėta anksčiau, PFSA
rengiančioms institucijoms trūksta žmogiškųjų išteklių ir kompetencijos konkrečiai bei aiškiai apibrėžti
kokybinius projektų atrankos kriterijus, tuo tarpu įgyvendinančiosios institucijos susiduria su sunkumais
savarankiškai vertindamos kokybinį projektų turinį. Trečia, valstybės planavimas leidžia racionaliau
paskirstyti išteklius (pvz.,, sveikatos apsaugos srityje valstybės projektų planavimas padeda užtikrinti,
kad medicininė įranga bus perkama racionaliai, tam tikruose taškuose nėra kuriama pernelyg didelė jos
koncentracija ir pan.). Apibendrinant galima sakyti, kad ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės
institucijoms valstybės projektų planavimo procedūra yra priemonė įgyvendinti valstybės strateginius
įvairių politikos sričių tikslus.
Remiantis šio vertinimo metu atlikta valstybės projektų planavimo praktikos analize, galima išskirti toliau
apibūdinamas pagrindines sėkmingos šios procedūros įgyvendinimo prielaidas.
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1. Kokybiškas strateginis planavimas, pasireiškiantis strateginio planavimo dokumentų kokybe, jų
parengimu laiku ir sąsaja su finansavimo šaltiniais. Lietuvoje strateginis planavimas dažnai
siejamas su dokumento priėmimu; trūksta suvokimo apie strateginio planavimo dokumentų
tikslą – nubrėžti gaires, kuriomis vadovaujantis bus taikomos veiklos tobulinimo priemonės ir
siekiama teigiamo poveikio įvairiose valstybės gyvenimo srityse. Strateginio planavimo
dokumentai yra pernelyg detalizuoti, o ES finansavimo sąlygų aprašai visuomet reikalauja
tiesioginės ir konkrečios sąsajos su strateginiuose dokumentuose įvardytu politikos tikslu ar
uždaviniu. Strategijos rengėjas ir vykdytojas, sudarydamas strateginių planus, retai naudoja
turimus stebėsenos duomenis, ir dėl to ateityje yra neišvengiami dokumentų tikslinimai.
Nacionaliniai strateginiai dokumentai nebuvo parengti laiku arba jie buvo nepakankami
(nepatikslinti) tam, kad būtų galima tvirtinti valstybės planavimo projektų sąrašus. 2007–
2014 m. laikotarpio pradžioje Lietuva neturėjo patirties planuojant strateginių tikslų
septyneriems metams į priekį, todėl „Nacionalinė bendroji strategija: Lietuvos 2007–2013 m.
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui
įgyvendinti“ nebuvo kokybiškas strateginio planavimo pavyzdys19. VPVI atliktame valstybės
projektų planavimo vertinime20 yra minima ne tik nepakankama strateginių dokumentų kokybė,
didelis jų kiekis, nuostatų persidengimas ar vykdymas ne laiku, bet ir problema, jog strateginiai
dokumentai neturi finansavimo šaltinių. Strateginiai dokumentai kartais stokoja finansavimo
šaltinių priskyrimo, įgyvendinimo priemonių plano. Taip pat strategijos laikotarpiai dažnai
nesutampa su ES finansinės perspektyvos laikotarpiu. Minėtame vertinime pažymima, jog ES
struktūrinę paramą reglamentuojantys dokumentai nėra svarbiausi Lietuvos strateginio
planavimo cikle – dažniausiai yra remiamasi valstybės programomis ir ilgalaikėmis strategijomis.
Kitas svarbus aspektas yra tai, jog ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų planavimo
procesai vyksta ne sykiu, o lygiagrečiai. Tai lemia visos sistemos neefektyvumą21.
3 intarpas. Gerosios užsienio praktikos pavyzdžiai
Lygiagretūs ES struktūrinės paramos ir nacionalinio biudžeto lėšų planavimo procesai suvaržo greitą,
kokybišką ir efektyvų paramos administravimą bei panaudojimą. Gerosios praktikos pavyzdžiais galėtų
būti Airija ir Portugalija. Airijoje sukurtai strateginio planavimo sistemai būdingas suderintas,
koordinuojamas ir ambicingas planavimas Vyriausybės prioritetinėse srityse. Airijos biudžeto sistemoje
visiškai sujungiamos ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos. Tai padeda veiksmingai
paskirstyti finansinius išteklius įgyvendinant ES veiksmų programas. Airijoje ir kiek mažiau Portugalijoje
ES struktūrinės paramos lėšos kartu su valstybės biudžeto išlaidomis planuojamos Nacionaliniame
plėtros plane ir sujungiamos panaudojant ES struktūrinę paramą. ES-10 valstybėse narėse, siekiant
efektyvesnio ir rezultatyvesnio ES struktūrinės paramos panaudojimo, taip pat dažniausiai veikia
integruotos arba sugretintos valdymo sistemos22.

2. Atskiras politikos sritis kuruojančių ministerijų padalinių („turininių“ departamentų) įtraukimas į
ES struktūrinės paramos panaudojimo planavimo procesą. Dažnai valstybės projektų planavimas
yra vykdomas už ES struktūrinės paramos administravimą atsakingų „techninių“ ministerijų
19

Pirma, strategijoje apimama labai daug įvairių veiklos sričių. Antra, rodikliai nėra kokybiški (nukreipti tik į
produktą, mažai dėmesio skiriama investicijų poveikio / efekto matavimui).
20
Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas,
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas. Parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto, 2010 m.
21
Ten pat.
22
Ten pat.
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padalinių. Šiuo atveju kyla rizika, kad planuojami įgyvendinti projektai neatitiks nustatytų atskirų
tam tikros politikos sričių strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių. Pastaraisiais
metais šioje srityje esama teigiamų pokyčių, tačiau „turininių“ departamentų įsitraukimas leistų
užtikrinti valstybės projektų planavimo integralumą valstybės strateginių tikslų kontekste.
3. Tinkamai organizuotas ir įgyvendintas valstybės planavimo projektų sąrašų sudarymas. Valstybės
projektų sąrašai gali būti sudaromi keliais būdais – ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės
institucijoms pačioms apibrėžiant investicines kryptis ir kviečiant institucijas teikti projektinius
pasiūlymus pagal šias kryptis arba vykdant pirminę projektinių idėjų atranką, ir taip išsiaiškinant
viešųjų pareiškėjų einamuosius poreikius bei atitinkamai paskirstant ES lėšas. Aktualu tai, kad
projektų sąrašas, taikant pirminę idėjų atranką, dažniausiai sudaromas tose srityse, kur valstybės
intervencijos strategija yra mažiausiai išplėtota. Atlikus analizę paaiškėjo, kad šiuo metu dažnai
iš pradžių yra sudaromas viešųjų pareiškėjų poreikius atspindintis projektinių idėjų sąrašas, o
vėliau, siekiant finansuoti šiuos poreikius, yra tikslinami valstybės strateginiai dokumentai (jų
priemonių planai). Ministerijoms tai reiškia papildomas administravimo sąnaudas inicijuojant ir
koordinuojant strateginių ir kitų ES struktūrinę paramą reglamentuojančių dokumentų
pakeitimus, kurie dažnai yra tvirtinami LRV nutarimais. Tokio dokumento pavyzdžiu galėtų būti
veiksmų programų priedas. Kiekvieną kartą tikslinant valstybės planavimo priemonių aprašus
(galimų pareiškėjų sąrašą, finansuojamas veiklas ir kt.) reikalinga patikslinti ir veiksmų
programos priedą, kuriame yra detalizuota kiekviena priemonė. Veiksmų programų priedai
tvirtinami LRV nutarimu, todėl kiekvienas tikslinimas turi būti suderintas su LRV.
Apibendrinant galima pasakyti, kad perėjimu nuo konkursų (vyravusių 2004–2006 m. laikotarpiu) prie
valstybės planavimo buvo siekiama užtikrinti greitesnį ES struktūrinės paramos panaudojimą, geresnę
projektų turinio kontrolę ir projektų nukreipimą siekti aktualių strateginių tikslų. Tačiau kokybiškų
strateginio planavimo dokumentų trūkumas, už konkrečias politikos sritis atsakingų ministerijų
departamentų įsitraukimo į projektų planavimo procesą stoka ir netinkamas projektų sąrašų sudarymas
neigiamai veikia šių tikslų siekimą.
Regionų projektų planavimo vertinimas taip pat nėra vienprasmis – įgyvendinančiųjų institucijų ir VRM
nuomonės dėl šios procedūros įgyvendinimo skiriasi. Svarbu pažymėti, kad kitos sektorinės ministerijos
ir (ar) valstybės institucijos buvo labiau linkusios pritarti įgyvendinančiųjų institucijų požiūriui.
Įgyvendinančiosios institucijos regionų projektų planavimo procese yra linkusios atkreipti dėmesį į kelis
neigiamus aspektus. Pirma, regioninis projektų planavimas lemia tam tikrų interesų finansavimą
susitarimo pagrindu. Antra, kaštų ir naudos analizės atlikimas vertinant paraiškas yra neefektyvus, nes
projektai jau būna įtraukti į patvirtintus regionų projektų sąrašus (žr. valstybės projektų planavimo
procedūros aprašymą). Trečia, regioninė strateginio planavimo kokybė yra menka ir dažnai neatspindi
realių regiono poreikių (nukreipta į pavienių problemų sprendimą, o ne į sisteminį požiūrį). Regionų
srityje esama tokių pačių strateginio planavimo problemų, kurios buvo įvardytos aprašant valstybės
projektų planavimo praktiką. Apibendrinant galima teigti, jog regionų planavimo projektų sąrašų
sudarymas, kaip ir valstybės planavimo projektų atveju, retai remiasi kokybiškais strateginio planavimo
dokumentais ir investicijas pagrindžiančiais, tinkamai gautais įrodymais.
VRM regioniniame planavime įžvelgia ne tik daugiau lankstumo, bet ir kitus teigiamus aspektus. Pirma,
savivaldybių strateginiai dokumentai yra tvirtinami jų tarybose, todėl tvirtinant projektų sąrašą galima iš
karto priimti ir reikiamus strateginių dokumentų pakeitimus. Antra, regioninis projektų planavimas
paskatino glaudesnį savivaldybių bendradarbiavimą (pvz., be jau esančių Regionų plėtros tarybų veikia
tarpsavivaldybinės darbo grupės). Trečia, pastaraisiais metais VRM, kaip už nacionalinę regioninę
41

politiką atsakinga institucija, ėmėsi proaktyvaus vaidmens įgyvendinant regionų projektų planavimą:
VRM atlieka priemonių įgyvendinimo stebėseną, periodiškai vertina savivaldybių poreikius ir atlieka
tarpininko vaidmenį savivaldybių ir kitų sektorinių ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų tarpusavio
derybose. Apibendrinant galima teigti, jog teigiamas regioninio planavimo vertinimas yra nulemtas VRM
atsakomybės už regioninę politiką ir pastaraisiais metai įvykusiais teigiamais pokyčiais šioje srityje.
Remiantis šio vertinimo metu atlikta regionų projektų planavimo praktikos analize, galima išskirti toliau
apibūdinamas pagrindines sėkmingos šios procedūros įgyvendinimo prielaidas.
1. Kokybiškas regionų strateginis planavimas, pasireiškiantis strateginio planavimo dokumentų
kokybe, jų parengimu laiku ir sąsaja su finansavimo šaltiniais (žr. valstybės projektų planavimo
procedūros aprašymą).
4 intarpas. Gerosios užsienio praktikos pavyzdžiai
Lietuvoje svarbiausios dėmesio reikalaujančios problemos – didelis strateginių dokumentų ir vertinimo
kriterijų skaičius, jų persidengimas ir kokybės stoka. Dokumentams trūksta tarpusavio suderinamumo,
taip pat pasigendama suderinamumo su finansiniais šaltiniais. Gerosios praktikos pavyzdžiais gali būti
Airija, Ispanija ir didžioji dalis ES-10 šalių narių. Šiose šalyse pirmiausia yra nustatomi aiškūs strateginiai
prioritetai, užtikrinamas dokumentų suderinamumas, o po to paskirstomos lėšos23.
2. Tinkamas intervencijų įgyvendinimo lygmens vertinimas. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
programavimo laikotarpiu esama regioninio planavimo fragmentacijos. El. demokratijos,
kokybės vadybos ir finansų valdymo sistemų diegimo atskirose savivaldybėse priemonės buvo
įgyvendinamos pasitelkiant regioninį planavimą. Tokios sritys kaip informacinių sistemų
diegimas ir atnaujinimas turėtų būti labiau centralizuotos, nes šio programavimo laikotarpio
metu, savivaldybėms suteikus laisvę pačioms nuspręsti, kokią IT sistemą diegtis, respublikos
mastu susiformavo plati IT sistemų (dokumentų valdymo, finansų valdymo, vidaus procesų
valdymo, kokybės vadybos sistemų) įvairovė. Ši situacija iš dalies susiklostė dėl atitinkamų
politikos sričių ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų nepakankamo įsitraukimo į priemonių
planavimo procesą. Apibendrinant galima pasakyti, kad fragmentuotas projektų planavimas
sukėlė minėtą diferenciaciją tarp savivaldybių pagal įsidiegtus IT sprendimus.
3. Aktyvus bendradarbiavimas tarp regioninių priemonių PFSA rengėjų ir galimų pareiškėjų
(savivaldybių). Šiuo programavimo laikotarpiu susiklostė situacija, kuomet, patvirtinus PFSA,
savivaldybės turėjo iš naujo apmąstyti savo projektų koncepcijas. Šis pastebėjimas taip pat
minimas ir regionų projektų planavimo bei įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimo
ataskaitoje24. Taip pat dažnai ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų planavimas yra
neadekvatus savivaldybės situacijai ir (ar) poreikiams. Pavyzdžiui, priemonės „Praeityje užterštų
teritorijų tvarkymas“ (VP3-1.4-AM-06-R) atvejis: kai kurios savivaldybės neturėjo tokių teritorijų,
tačiau pinigai joms vis tiek buvo skirti bendrąja tvarka. Be to, kaip parodė regioninės priemonės
atvejo studija, atlikta interviu programa ir projektų vykdytojų apklausa internetu, savivaldybių
administracijų vidinis strateginio planavimo procesas ir procedūros yra nepakankamai susietos
su priemonės projektų planavimu. Savivaldybėms ilgai užtrunka nustatyti ir apibrėžti projekto
24

Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas. Galutinė ataskaita, 2010 m. sausis.
UAB „BGI Consulting“,
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/VRM_regionu_projektai_ataskaita.pdf>.
24
Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas. Galutinė ataskaita, 2010 m. sausis.
UAB „BGI Consulting“,
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/VRM_regionu_projektai_ataskaita.pdf>.
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idėją. Investicinių projektų nustatymo, išankstinio vertinimo ir prioritetizavimo metodai /
instrumentai, kurie padėtų atrinkti efektyvesnius projektus, yra naudojami palyginti retai, o
projektų idėjos atitikties PFSA remiamoms veikloms ir nuostatoms pagrindimas dažnai kelia
iššūkių galimiems pareiškėjams. Apibendrinant galima teigti, jog šiuo atveju yra pareiškėjų
planavimo ir investicijų vertinimo kompetencijų bei centrinės ir regioninės valdžios
bendradarbiavimo trūkumas.
Atlikta analizė parodė, kad regioninis projektų planavimas dėl praktikos naujumo ir šio programavimo
laikotarpio pradžioje buvusio nacionalinio regioninės politikos koordinatoriaus iniciatyvos trūkumo
daugumos VKS dalyvių yra vertinamas kaip ne itin efektyvi ES struktūrinės paramos panaudojimo
planavimo priemonė. Vis dėlto užtikrinus kokybiškesnį strateginį planavimą, adekvačiai įvertinus
intervencijos įgyvendinimo lygmenį ir VRM aktyviai prisiėmus regioninės politikos koordinatoriaus bei
savotiško tarpininko vaidmenį, regioninis projektų planavimas galėtų būti įgyvendinamas sėkmingiau.

3.2. BENDRADARBIAVIMAS TARP INSTITUCIJŲ
ES struktūrinės paramos administracinė sistema yra kompleksinė, sudaryta iš daugelio tarpusavyje
susijusių institucijų, todėl efektyvus ES struktūrinės paramos administravimas yra įmanomas tik esant
veiksmingam tarpinstituciniam bendradarbiavimui. Toliau bendradarbiavimas tarp institucijų
apžvelgiamas išskiriant atskiras bendradarbiaujančių institucijų poras ir pristatant pagrindinius iššūkius,
su kuriais susiduria ESSP administruojančios institucijos ir (ar) įstaigos.
Įgyvendinančiosios institucijos – ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos
Daugeliu atvejų bendradarbiavimas tarp įgyvendinančiųjų institucijų bei ministerijų ir (ar) kitų valstybės
institucijų apima tiek formalų, tiek neformalų bendradarbiavimą. Gerosios praktikos pavyzdžiai apima
reguliarių bei ad hoc susitikimų organizavimą tiek vadovybės (paprastai tarp įgyvendinančiosios
institucijos vadovų bei ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos atsakingo viceministro / atsakingo
departamento vadovybės), tiek specialistų lygmeniu, bendrą rizikingų ir probleminių projektų svarstymą,
bendrus priežiūros veiksmus, įgyvendinančiosios institucijos aktyvų į(si)traukimą į PFSA rengimą ir kt.
Atlikti interviu rodo, kad bendradarbiavimo efektyvumas tarp skirtingų ministerijų ir (ar) kitų valstybės
institucijų bei įgyvendinančiųjų institucijų gerokai skiriasi (atskirų institucijų porų bendradarbiavimo
efektyvumo kokybinis vertinimas apėmė visą skalę nuo blogo iki labai gero). Tokie bendradarbiavimo
skirtumai, viena vertus, rodo, kad esama ES struktūrinės paramos administravimo sistema ir institucinė
sąranga sudaro galimybes susiformuoti labai skirtingoms administravimo praktikoms, o kita vertus,
atskleidžia gerosios praktikos sklaidos ir skatinimo poreikį.
Pagrindinės bendradarbiavimo tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų bei įgyvendinančiųjų
institucijų problemos apima šiuos aspektus (kaip minėta, bendradarbiavimo problemos ir jų gylis gerokai
kinta, atsižvelgiant į konkrečios ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos bei įgyvendinančiosios
institucijos porą).
 Nepakankamas įgyvendinančiųjų institucijų įtraukimas į priemonių įgyvendinimo ir kvietimų
teikti paraiškas skelbimų planavimą. Net ir su viena įgyvendinančiąja institucija dirbančios
ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ne visada derina konkrečių kvietimų teikti paraiškas
skelbimo laiką ir kitus VP priemonių įgyvendinimo veiksmus (valstybės projektų pateikimo datą ir
pan.). Efektyvus įgyvendinančiųjų institucijų įtraukimas į kvietimų teikti paraiškas planavimą yra
esminė sąlyga siekiant išvengti įgyvendinančiųjų institucijų darbo krūvio cikliškumo ir sudaryti
sąlygas veiksmingiau panaudoti žmogiškuosius išteklius bei organizuoti institucijos darbą.
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Nepakankamas įgyvendinančiųjų institucijų įtraukimas į PFSA rengimą. PAFT įtvirtinta nuostata,
kad ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, rengdama PFSA, turi bendradarbiauti su
įgyvendinančiąja institucija, tačiau tokio bendradarbiavimo praktikos gerokai skiriasi ir kartais
apsiriboja PFSA projekto pateikimu įgyvendinančiajai pastaboms, be to, nepakankamai
atsižvelgiama į įgyvendinančiosios institucijos pateiktus pastebėjimus. Siekiant užtikrinti
efektyvų ES struktūrinės paramos strateginį planavimą ir finansuojamų projektų techninį
įgyvendinamumą, būtų tikslinga į PFSA rengimo procesą įtraukti tiek ministeriją ir (ar) kitą
valstybės instituciją, tiek įgyvendinančiąją instituciją ir užtikrinti efektyvų šių institucijų
bendradarbiavimą per visą PFSA rengimą. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija pirmiausia
būtų atsakinga už PFSA nuostatų, susijusių su paramos teikimo strateginiais tikslais, nustatymą
(veiksmų programų prioritetų ir tikslų detalizavimas, tikslus finansuotinų veiklų apibrėžimas,
aiškios ir objektyvios projektų atrankos kriterijų vertinimo metodikos nustatymas ir kt.).
Įgyvendinančiosios institucijos būtų atsakingos už techninių projektų paraiškų rengimo bei
projektų įgyvendinimo nuostatų nustatymą (paraiškos formos specialioji (B) dalis, kartu su
paraiška teiktinų dokumentų sąrašas, detalūs reikalavimai tinkamoms išlaidoms bei projekto
biudžeto struktūrai ir kt.).
Netolygus įgyvendinančiųjų institucijų savarankiškumo laipsnis. Nepakankama įgyvendinančiųjų
institucijų atsakomybė akivaizdi tose situacijose, kuomet ministerija ir (ar) valstybės institucija
palieka įgyvendinančiajai institucijai sprendimo laisvę, tačiau įgyvendinančioji institucija vis tiek
kreipiasi į ministeriją, siekdama gauti raštišką patvirtinimą, kaip jai reikėtų elgtis vienu ar kitu
atveju. Kita vertus, kartais pasitaiko perdėtas įgyvendinančiųjų institucijų savarankiškumas,
pasireiškiantis vienašališkai priimamais sprendimais, kurie, dalies ministerijų ir (ar) kitų valstybės
institucijų manymu, turėtų būti su jomis derinami. Tiek savarankiškumo stoka, tiek perdėtas kai
kurių įgyvendinančiųjų institucijų savarankiškumas gali būti nulemtas šių institucijų autonomijos
ir brandos lygio. Pavyzdžiui, CPVA laikui bėgant tapo daugiafunkcine įstaiga, kuri ne tik
administruoja įvairią finansinę paramą, bet ir įgyvendina centrinės perkančiosios organizacijos
funkcijas, veikia kaip viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės kompetencijos centras. Teisinis
įstaigos statusas bei daugiafunkcinė prigimtis lemia platesnes galimybes renkantis politikos
įgyvendinimo priemones, taip pat platesnes negu įprasta kompetencijas25. Apibendrinant galima
pasakyti, kad įgyvendinančiųjų institucijų įsitraukimas į vienus ar kitus planavimo procesus gali
būti nulemtas organizacijos vykdomų funkcijų ir savęs pozicionavimo tarp kitų valstybės įstaigų.
Pernelyg smulkus įgyvendinančiųjų institucijų atliekamas projektų išlaidų tikrinimas, kuris yra
nulemtas vidaus teisės aktų ir metodinių dokumentų. VPVI parengtoje 2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimo ataskaitoje nurodoma, jog, palyginti
su 2004–2006 m. BPD laikotarpiu, vienas iš teigiamų pokyčių 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu yra išlaidų tinkamumo vertinimo supaprastinimas, t. y. be kelių reglamentuose
nustatytų bendrųjų išlaidų tinkamumo reikalavimų visi kiti gali būti nustatomi nacionaliniu
lygmeniu26. Išlaidų tinkamumo tikrinimo tvarka yra nustatyta pačių VKS dalyvių. Šiuo
programavimo laikotarpiu nemažai problemų kyla iš priimtų ir taikomų teisės aktų bei metodinių
dokumentų, kurie, vertinant išlaidų tinkamumą, yra skirtingai traktuojami atskirų
įgyvendinančiųjų institucijų, o jų nuostatos (ypač metodinių dokumentų) suvokiamos kaip
privalomo pobūdžio reikalavimai. Taigi, nepaisant to, jog įgyvendinančiosios institucijos skiriasi

25

Vitalis Nakrošis, Žilvinas Martinaitis (sud.), Lithuanian Agencies and Other Public Sector Organisations:
Organisation, Autonomy, Control and Performace, Vilnius: Vilniaus Universitetas, 2011.
26
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimas. Galutinė ataskaita. 2004 m.
gruodžio 6 d. Parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto. Šaltinis internete
<http://www.euro.lt/documents/poveikio_tyrimai/2004/Strukturiniai_fondai_ataskaita_lt.pdf>.
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savo praktika ir požiūriu į projekto išlaidų patikrą, vienas svarbiausių administracinę naštą
didinančių veiksnių yra nulemtas pačios sistemos.
Apibendrinant galima teigti, jog įgyvendinančiųjų institucijų ir (ar) visuotinių dotacijų valdytojų branda
bei patirtis administruojant panašias priemones yra vieni esminių veiksnių, lemiančių sėkmingą
intervencijos administravimą. Tos institucijos ir (ar) įstaigos, kurios turėjo ankstesnės patirties, galėjo
tinkamai apmąstyti intervenciją, siūlyti alternatyvų jos konstravimo būdą, duomenų ir išlaidų tinkamumo
tikrinimo metodus. Būtent tokių įgyvendinančiųjų institucijų ir (ar) visuotinės dotacijos valdytojų veikla
pasiteisino, o priemonės administruojamos mažiausiais kaštais. Administravimo patirties neturintys VKS
dalyviai rinkosi sudėtingesnį, daugiau saugiklių reikalaujantį administravimo būdą, o ES struktūrinės
paramos administravimas jų atveju tapo administravimo įgūdžių įgijimo, „mokymosi dirbant“, procesu.
Įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) visuotinės dotacijos valdytojai – vadovaujančioji institucija
Bendradarbiavimo santykius su vadovaujančiąja institucija įgyvendinančiosios institucijos apibūdino kaip
gerus (ir geranoriškus), įgyvendinančiųjų institucijų vertinimu, vadovaujančioji institucija reaguoja į
iškeliamas problemas, bendrai jas sprendžia. Per interviu nurodyti bendradarbiavimo trūkumai apima (1)
ribotą įgyvendinančiųjų institucijų įtraukimą į ES struktūrinės paramos administravimą
reglamentuojančių teisės aktų rengimą (įgyvendinančiosioms institucijoms teikiami derinti parengtų
teisės aktų projektai, tačiau jos nepakankamai įtraukiamos į bendros koncepcijos bei galimų sprendimų
formavimą ir pan. Iš dalies tai susiję su poreikiu skubiai parengti ir patvirtinti teisės aktus), (2) atsakymų į
paklausimus vėlavimą. Taip pat yra pažymima, jog (3) vadovaujančiajai institucijai kartais trūksta
specifinių tam tikros intervencijos ar jos įgyvendinimo priemonių žinių. Vėlavimas pateikti išaiškinimus ar
ribotas įgyvendinančiųjų institucijų įtraukimas į teisės aktų rengimą kartais yra lemiamas (1) riboto VKS
dalyvių noro prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, (2) perteklinio dokumentų teikimo, kuriuos
vadovaujančioji institucija taip pat turi nagrinėti, ir (3) menkos gerosios praktikos sklaidos.
Apibendrinant galima pasakyti, kad pagrindiniai įgyvendinančiųjų institucijų ir visuotinių dotacijų
valdytojų santykių su vadovaujančiąja institucija iššūkiai kyla dėl nepakankamo VKS dalyvių tarpusavio
dalijimosi gerąja praktika.
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos – vadovaujančioji institucija
Čia yra panaši situacija kaip ir tarp įgyvendinančiųjų institucijų ir vadovaujančiosios institucijos, t. y.
dažnai trūksta vadovaujančiosios institucijos operatyvaus informacijos ar išaiškinimo pateikimo.
Nepaisant to, kad neformalūs santykiai su vadovaujančiąja institucija yra geri, tačiau būtinumas turėti
raštišką visų situacijų išaiškinimą lemia didesnes laiko sąnaudas ir ilgesnę administravimo procesų
trukmę.
VKS dalyviai – audito institucija
Įgyvendinančiųjų institucijų vertinimu, bendradarbiavimas su Valstybės kontrole stokoja
konstruktyvumo – Valstybės kontrolė nereaguoja arba pavėluotai reaguoja į dėl pastebėjimų pateiktus
komentarus, pateikiami pastebėjimai neturi pakankamo pagrindo, pirmaisiais programų įgyvendinimo
metais buvo susiduriama su Valstybės kontrolės darbuotojų kompetencijos stoka, tačiau vėlesniais
metais ši problema tapo ne tokia aktuali ir kt. Valstybės kontrolės atliekami patikrinimai ir teikiami
pastebėjimai bei rekomendacijos įgyvendinančiųjų institucijų dažnai įvardijami kaip papildomų
administracinių įpareigojimų projektų vykdytojams bei naujų / papildomų kontrolės priemonių
atsiradimo / reikalavimų sugriežtinimo varomoji jėga, įgyvendinančiosios institucijos pasigenda
45

Valstybės kontrolės racionalaus požiūrio ir proporcingumo principų taikymo. Ministerijoms ir (ar) kitoms
valstybės institucijoms pastebėjimų yra pateikiama nedaug. Į rekomendacijas dažniau atsižvelgiama
negu neatsižvelgiama. Įvertinus vykdant interviu programą surinktus duomenis, būtina atkreipti dėmesį į
bendradarbiavimo svarbą: nekonstruktyvumas kyla dėl institucijų bendradarbiavimo trūkumo atliekant
auditą (t. y. esama atvejų, kuomet nepateikiama reikiama informacija) ir derinant audito pastebėjimus.
Visa tai galėtų padėti sutrumpinti pastabų derinimo procesą, be to, tikėtina, dalis pastabų išvis nebūtų
pateikta.
VKS priklausantys veikėjai – VPT
VKS dalyviai pastebi, kad VPT pernelyg ilgai užtrunka pateikdama savo nuomonę ir išaiškinimus. Taip pat
dažnai yra išsakomas nuogąstavimas dėl ribotų galimybių keisti techninius projektus. Tarpusavio
santykių iššūkiai gali kilti dėl nepakankamos VPT metodinės pagalbos, VPT kaip kontrolės, o ne
prevencijos, instituto veiklos, neaiškios VPT pozicijos / reikšmės sprendžiant ES lėšomis finansuojamų
projektų išlaidų tinkamumo klausimus. Pažymėtina, kad įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) visuotinės
dotacijos valdytojai kartais vengia taikyti jau pateiktas VPT išvadas kitoms analogiškoms situacijoms.
Apibendrinant galima pasakyti, kad šiuo atveju yra panaši situacija kaip ir įgyvendinančiųjų institucijų ir
visuotinių dotacijų valdytojų bei vadovaujančiosios institucijos santykiuose: trūksta gerosios praktikos
sklaidos ir patirties dalijimosi tarp atskirų VKS dalyvių.

3.3. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Interviu su įgyvendinančiosiomis institucijomis parodė, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpio
pradžioje buvo susiduriama su žmogiškųjų išteklių nepakankamumo problema. Ši problema buvo susijusi
su dviejų programavimo laikotarpių persidengimu (pradedant įgyvendinti 2007–2013 m. veiksmų
programas taip pat buvo įgyvendinami ir 2004–2006 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinių ir
Sanglaudos fondų projektai), laikotarpio pradžioje paskelbtais dideliais kvietimais teikti paraiškas (dėl to
per trumpą laikotarpį gerokai išaugo su paraiškų vertinimu susijęs darbo krūvis), poreikiu parengti
(pritaikyti) naujas procedūras ir sparčiu administruojamų lėšų apimties didėjimu. Vėlesniais metais
žmogiškųjų išteklių nepakankamumo problema buvo iš esmės išspręsta (išaugus bendram darbuotojų
skaičiui ir jų kompetencijai, optimizavus ES struktūrinės paramos administravimo procedūras, perkant
išorines paslaugas ir pan.).
Informacija apie ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų darbuotojų, vykdančių struktūrinės
paramos administravimo funkcijas, skaičių pateikiama 3 lentelėje. Atliekant tolesnę žmogiškųjų išteklių
analizę, naudojamas santykinis darbuotojų skaičius (lentelės 5 stulpelis), kuris apima tiek tuos
darbuotojus, kurie visą savo darbo laiką skiria ES struktūrinės paramos administravimui, tiek tuos, kurie
ES struktūrinės paramos administravimui skiria tik dalį darbo laiko (šiuo atveju daroma prielaida, kad ES
struktūrinės paramos administravimui skiriama pusė darbo laiko).
3 lentelė. Priemonių administravimo efektyvumo tirtos ir tirtinos prielaidos
Darbuotojų skaičius
Institucija

Iš viso:

Iš jų visą laiką
skiriančių ESSP
administravimui

Iš jų dalį laiko
skiriančių ESSP
administravimui

Santykinis
darbuotojų
skaičius

Įgyvendinančiosios institucijos
APVA
CPVA

88
211

87
162

1
49

87,5
186,5
46

Darbuotojų skaičius
Institucija

ESFA
LVPA
TID
INVEGA
LMT
MITA
AM
IVPK
SADM
SM
SAM
ŠMM
ŪM
VRM
FM
VK
VPT

Iš viso:

Iš jų visą laiką
skiriančių ESSP
administravimui

Iš jų dalį laiko
skiriančių ESSP
administravimui

224
173
76

Santykinis
darbuotojų
skaičius

195
29
173
0
50
26
Visuotinių dotacijų valdytojai
25
0
25
17
17
0
5
5
0
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos

209,5
173,0
63,0

48
13
35
14
5
9
27
20
7
26
11
15
24
7
17
21
21
0
58
28
30
74
32
42
Vadovaujančioji, tvirtinančioji ir mokėjimo institucija
162
85
77
Audito institucija
79
52
27
Kitos institucijos
59
0
59

30,5
9,5
23,5
18,5
15,5
21,0
43,0
53,0

12,5
17,0
5,0

123,5
65,5
29,5

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Finansų ministerijos pateiktais 2012 m. kovo 30 d. duomenimis.

Kaip matyti iš lentelėje pateikiamos informacijos, daugiausia ES struktūrinę paramą administruojančių
darbuotojų dirba įgyvendinančiosiose institucijose – 719,5 santykinių darbuotojų (61 proc. nuo visų
darbuotojų), ministerijose ir (ar) kitose valstybės institucijose santykinis darbuotojų skaičius sudaro
214,5 darbuotojų (18 proc. nuo visų darbuotojų), visuotinių dotacijų valdytojams tenka 34,5 santykiniai
darbuotojai (3 proc. nuo visų darbuotojų), likusioms institucijoms (FM, vykdančiai vadovaujančiosios,
tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijos funkcijas, VK ir VPT) tenka dar 218,5 santykinių darbuotojų
(18 proc.).
Toliau žmogiškieji ištekliai nagrinėjami pagal atskiras institucijų grupes – įgyvendinančiosios institucijos,
visuotinių dotacijų valdytojai bei ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos.
Įgyvendinančiosios institucijos
Siekiant įvertinti ir tarpusavyje palyginti skirtingų įgyvendinančiųjų institucijų žmogiškuosius išteklius,
toliau nagrinėjami pagrindiniai įgyvendinančiųjų institucijų darbo krūvį lemiantys veiksniai, tokie kaip
administruojamų lėšų dydis, administruojamų projektų, mokėjimo prašymų skaičius ir kiti.
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4 paveikslas. Vienam įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinės dotacijos valdytojo darbuotojui
tenkantis administruojamų lėšų dydis27.

Šaltinis: 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.

Kaip matyti iš šio grafiko, vienam TID darbuotojui tenkančios administruoti lėšos (101 mln. Lt) daugiau
negu du kartus viršija įgyvendinančiųjų institucijų vidurkį (48 mln. Lt). Tai pirmiausia sietina su TID
administruojamų projektų ir mokėjimo prašymų dydžiu – vidutinis TID administruojamo projekto dydis
(22,97 mln. Lt) beveik šešis kartus viršija bendrą vidutinį projekto dydį (3,96 mln. Lt), vidutinis TID
mokėjimo prašymo dydis (1,36 mln. Lt) keturis kartus viršija bendrą vidutinį mokėjimo prašymo dydį
(0,34 mln. Lt). Vadinasi, vienam TID darbuotojui tenka administruoti mažiausiai projektų (4,4) ir
mokėjimo prašymų (8,3) per metus (žr. 5 pav.).
Vienam APVA, LVPA ir CPVA darbuotojui tenka panaši administruojamų lėšų suma – APVA darbuotojui
tenka 43 mln. Lt, LVPA – 42 mln. Lt, CPVA – 36 mln. Lt. Vis dėlto mažesnis vidutinis projektų ir mokėjimo
prašymų dydis lemia tai, kad šioms lėšoms administruoti LVPA turi atlikti daugiausia administracinių
procedūrų – vienam LVPA darbuotojui tenka 17,5 projekto ir 23,9 mokėjimo prašymo per metus, vienam
CPVA darbuotojui tenka 7,9 projekto ir 18,5 mokėjimo prašymo per metus, o vienam APVA darbuotojui
tenka tik 4,7 projekto ir 9,6 mokėjimo prašymo per metus. Vienam APVA darbuotojui tenkančių
administruoti projektų ir mokėjimo prašymų skaičius yra panašus į TID, tačiau APVA darbuotojui tenka
daugiau negu du kartus mažiau administruojamų lėšų.
Vienam ESFA darbuotojui tenka mažiausia administruojamų lėšų suma (17 mln. Lt), kuri buvo beveik tris
kartus mažesnė negu įgyvendinančiųjų institucijų vidurkis (48 mln. Lt) ir daugiau negu du kartus mažesnė
negu LVPA ir CPVA vidurkis (39 mln. Lt). Viena vertus, ESFA administruojami projektai pasižymi
mažiausiu vidutiniu projekto (1,96 mln. Lt) ir mokėjimo prašymo dydžiu (0,20 mln. Lt), antra vertus,
nepaisant mažesnio vidutinio projekto ir mokėjimo prašymo dydžio, ESFA darbuotojui tenkančių
projektų skaičius (8,6) yra panašus į CPVA ir du kartus mažesnis negu LVPA. Vienam ESFA darbuotojui
taip pat tenka gerokai mažesnis mokėjimo prašymų skaičius per metus (14,4), palyginti su CPVA ir LVPA.
Kita priežastis, lemianti palyginti didesnį ESFA darbo krūvį, yra susijusi su jos administruojamų ESF
projektų specifika – didelę dalį veiklų ESF projektų vykdytojai paprastai įgyvendina savo jėgomis
27

Administruojamos lėšos – institucijai administruoti priskirtose priemonėse suplanuotos lėšos (projektams
skiriamo finansavimo ir kitų projektų finansavimo šaltinių lėšos). INVEGA atveju įtrauktos ne tik visuotinės
dotacijos, bet ir jos administruojamų finansų inžinerijos priemonių lėšos.
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(nepirkdami prekių, paslaugų ar darbų), o tai lemia pagal tokius projektus finansuojamų atskirų išlaidų
(darbo užmokestis, kelionių (ypač vietinių) bilietai ir pan.) mažus dydžius ir todėl didesnę tokių projektų
administravimo naštą.
5 paveikslas. Vienam ĮI darbuotojui tenkantis administruojamų projektų ir mokėjimo prašymų
skaičius28.

Šaltinis: Finansų ministerijos informacija ir 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.

Nagrinėjant žmogiškųjų išteklių kokybės ir pakankamumo klausimus taip pat susiduriama su nevienodu
įgyvendinančiųjų institucijų statusu – dviejų įgyvendinančiųjų institucijų (APVA ir TID) statusas yra
biudžetinė įstaiga, o visų kitų – viešoji įstaiga. Biudžetinės įstaigos susiduria su daug griežtesniais
apribojimais darbo užmokesčio dydžiui, darbuotojų skaičiui ir kitais su darbuotojų samdymu susijusiais
apribojimais, todėl joms sunkiau pritraukti bei išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus: pavyzdžiui,
biudžetinėje įstaigoje maksimalus leistinas darbuotojų skaičius ir maksimalus darbo užmokesčio dydis
nustatomas LRV nutarimais, o viešojoje įstaigoje juos lemia įstaigos vadovas ir (ar) viešosios įstaigos
dalininkai arba valdyba. Atlikta analizė taip pat rodo, kad panašaus lygio darbuotojų vidutinis atlyginimas
įgyvendinančiosiose institucijose, turinčiose viešosios įstaigos statusą, daugiau negu 20 proc. viršija
atlyginimus, mokamus įgyvendinančiosiose institucijose, turinčiose biudžetinės įstaigos statusą 29.
Visuotinių dotacijų valdytojai
Išanalizavus vienam visuotinės dotacijos valdytojo darbuotojui tenkančias administruoti lėšas (4 pav.),
matyti, kad iš visų visuotinių dotacijų valdytojų išsiskiria INVEGA, kurios vienam darbuotojui tenkanti
administruoti lėšų suma (91 mln. Lt) beveik du kartus viršija atitinkamą rodiklį įgyvendinančiosiose
institucijose. Vis dėlto tai gali būti siejama ne tik su efektyviu, į administravimo paprastumą nukreiptu
intervencijų planavimu, bet ir su tuo, kad INVEGA administruoja ne vien visuotinės dotacijos, o ir finansų

28

Projektų skaičius – bendras projektų skaičius, dėl kurių iki 2012 m. lapkričio mėn. buvo sudarytos finansavimo ir
administravimo sutartys.
29
Žiūrėti įgyvendinančiųjų institucijų viešai skelbiami duomenys apie vidutinį darbo užmokestį (neatskaičius
mokesčių) už 2011 m. Skaičiavimuose naudoti šių pareigybių vidutinio darbo užmokesčio duomenys: ESFA
specialistas, LVPA projektų vadovas, CPVA specialistas, TID specialistas (valstybės tarnautojas), APVA
vyr. specialistas (valstybės tarnautojas). Įgyvendinančiųjų institucijų, turinčių viešosios įstaigos statusą, darbo
užmokesčio vidurkis – 3762 Lt. Įgyvendinančiųjų institucijų, turinčių biudžetinės įstaigos statusą, darbo užmokesčio
vidurkis – 3089 Lt.
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inžinerijos priemones (finansų inžinerijos priemonės sudaro 92,9 proc. visų INVEGA administruojamų
lėšų).
Kitų visuotinių dotacijų valdytojų vienam darbuotojui tenkančių administruoti lėšų suma yra gerokai
mažesnė negu įgyvendinančiųjų institucijų. LMT darbuotojo administruojama lėšų suma (7 mln. Lt) yra
daugiau negu dvigubai mažesnė nei ESFA (17 mln. Lt), o LMT ir ESFA administruoja panašaus tipo ir
dydžio projektus. Vienam LMT darbuotojui tenkančių administruoti projektų skaičius (8) taip pat yra
mažesnis negu ESFA (8,6).
Vieno MITA darbuotojo administruojama lėšų suma (1,14 mln. Lt) yra 37 kartus mažesnė negu LVPA
(42 mln. Lt), kuri administruoja kitas ŪM kompetencijai priskirtas priemones. Viena vertus, tai susiję su
gerokai mažesniu MITA administruojamų projektų dydžiu (apie 19 tūkst. Lt, kai LVPA vidutinio projekto
dydis yra 2,4 mln. Lt), antra vertus, nepaisant ypač mažo projekto dydžio, vienam MITA darbuotojui
tenkantis projektų skaičius (37) yra tik kiek daugiau negu du kartus didesnis nei LVPA (17,5).
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos
6 paveikslas. Vienam ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos darbuotojui tenkantis
administruojamų lėšų dydis (Lt)

Šaltinis: Finansų ministerijos informacija ir 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.

Kaip matyti iš šio grafiko, vienam SM darbuotojui tenka daugiausia administruojamų lėšų. Tai galima
būtų sieti su tuo, kad SM yra viena daugiausiai lėšų administruojanti institucija (6,36 mlrd. Lt). Kitas
svarbus veiksnys, turintis tiesioginės įtakos ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai tenkančiam darbo
krūviui, yra jos administruojamų veiksmų programų priemonių skaičius – kiekvienai priemonei turi būti
rengiamas atskiras(-i) PFSA, projektų planavimas atliekamas pagal priemones ir pan. SM vienam
darbuotojui tenkantis administruojamų priemonių skaičius (žr. 7 pav.) yra vienas žemiausių (0,54) tarp
ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų ir yra beveik dvigubai mažesnis negu institucijų vidurkis (0,94).
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7 paveikslas. Vienam ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos darbuotojui tenkantis
administruojamų priemonių skaičius

Šaltinis: Finansų ministerijos informacija ir 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.

ŪM, ŠMM ir AM vienam darbuotojui tenka panaši administruojamų lėšų suma – ŪM vienam darbuotojui
tenka administruoti 195 mln. Lt, ŠMM – 173 mln. Lt, AM – 149 mln. Lt, ir tai viršija vienam ministerijos ir
(ar) kitos valstybės institucijos darbuotojui tenkančių administruoti lėšų vidurkį (145 mln. Lt). Taip pat
matyti, kad šioms institucijoms, kartu su SM, tenka didžiausia administruojamų lėšų suma. Analizuojant
vienam darbuotojui tenkančių priemonių skaičių, matyti, kad iš visų ministerijų ir (ar) kitų valstybės
institucijų gerokai išsiskiria ŠMM, kur vienam darbuotojui tenkančių administruoti priemonių skaičius
(2,57) yra pats didžiausias ir daugiau negu dvigubai viršija institucijų vidurkį (kartu yra labai didelė ŠMM
priskirtų lėšų fragmentacija pagal priemones; tai lemia, kad ŠMM administruoja absoliučiai daugiausia
(54) veiksmų programų priemonių). ŪM tiek vieno darbuotojo administruojamų lėšų dydis, tiek vienam
darbuotojui tenkantis administruoti priemonių skaičius (0,93) viršija vienam AM darbuotojui tenkančias
administruoti lėšas ir priemonių skaičių (0,43).
Nors absoliučia verte SADM administruojamos lėšos (2,2 mlrd. Lt) yra daugiau negu dvigubai didesnės už
IVPK (1 mlrd. Lt), šių institucijų vienam darbuotojui tenkanti administruoti lėšų dalis skiriasi nesmarkiai –
IVPK vienas darbuotojas administruoja 102 mln. Lt, SADM – 95 mln. Lt. Kartu vienam IVPK darbuotojui
tenkančių administruoti priemonių skaičius yra gerokai didesnis (2,32) ir daugiau negu dvigubai viršija
SADM darbuotojų administruojamų priemonių skaičių (1,02).
Vienam VRM ir SAM darbuotojui tenkančių administruoti lėšų dydžiai yra patys mažiausi tarp ministerijų
ir (ar) kitų valstybės institucijų ir sudaro atitinkamai 36 mln. Lt ir 60 mln. Lt. Vienam darbuotojui
tenkančių administruoti priemonių skaičius tiek VRM (0,38), tiek SAM (0,77) taip pat nesiekia institucijų
vidurkio. VRM atveju svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ji atlieka ne tik įprastines ministerijai ir (ar) kitai
valstybės institucijai pavestas funkcijas, bet taip pat vykdo ES struktūrinės paramos, skirtos regionų
projektams, planavimo ir naudojimo koordinavimo funkcijas. Vykdydami šias funkcijas 10 VRM
darbuotojų dirba Regioninės plėtros departamento prie VRM regioniniuose skyriuose, kurie atlieka
regionų plėtros tarybų sekretoriato funkcijas, be to, dalis kitų VRM darbuotojų yra susiję su regionų
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projektų planavimu ir koordinavimu. SAM atveju atlikta interviu programa parodė, kad ši ministerija,
administruodama jai pavestas lėšas, vykdo ne tik PAFT nustatytas, bet ir papildomas funkcijas (pvz.,
įgyvendinančiosios institucijos prašoma pateikti finansinius dokumentus, susijusius su mokėjimo
prašymais, bei atliekamos su tuo susijusios papildomos priežiūros ir kontrolės funkcijos ir kt.), ir tai iš
dalies galėjo lemti santykinai mažą vienam darbuotojui priskirtų administruoti lėšų sumą.
5 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados
Institucinė sandara, funkcijų pasidalijimas ir naujos procedūros
 Kuriant 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos administravimo sistemą plačiai
pasinaudota 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu sukaupta ES struktūrinės paramos
administravimo patirtimi.
 Nepaisant to, kad kuriant 2007–2013 m. ESSP administravimo sistemą teisinis reglamentavimas
buvo patobulintas, ESSP administravimo sistema faktiškai išliko tripakopė, kurioje glaudžiai
susipynusios įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų ar kitų valstybės institucijų funkcijos. Su tuo
yra susiję tokie ES struktūrinės paramos administravimo procedūriniai aspektai kaip trišalių
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymas, finansavimo lėšų išmokėjimas
projektų vykdytojams ir pažeidimų administravimas.
 ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra aiškiai
reglamentuota ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų bei įgyvendinančiųjų institucijų
tarpusavio atskaitomybė ir galimos poveikio priemonės. Tais atvejais, kuomet įgyvendinančiosios
institucijos nėra formaliai pavaldžios ir atskaitingos ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės
institucijoms, gali būti stebimas ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų nenoras deleguoti visas
administravimo funkcijas įgyvendinančiosioms institucijoms.
 Dėl netinkamo / nekokybiško projektų specialiųjų atrankos kriterijų apibrėžimo ir ribotų
įgyvendinančiųjų institucijų administracinių gebėjimų tinkamai atlikti ekspertinį vertinimą
(atitinkamos politikos srities turinio žinių trūkumas ir pan.), paraiškų vertinimo ir atrankos procese
įsigali formalūs, matematinio pobūdžio kriterijai, kurių taikymas neigiamai veikia kokybinį projektų
atrankos aspektą.
 ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra detalizuota,
kaip ir kokias funkcijas turi vykdyti VPT, nėra apibrėžtos VPT atsakomybės ribos ir jos teikiamų
išvadų įtaka ES lėšomis finansuojamuose projektuose atliekamų viešųjų pirkimų vertinimui. Todėl
VPT įtaka tiesioginių ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymui yra ribota.
 Naujų VKS institucinių veikėjų – visuotinių dotacijų valdytojų – veiklos efektyvumas gerokai
skiriasi. Pastebėta, kad didžiausią įtaką visuotinių dotacijų veiklos efektyvumui darė veiksmingas
intervencijų planavimas (pasiteisino savo logika ir administravimo tvarka paprastos intervencijos),
kurioms administruoti pasitelkiami patyrę žmogiškieji ištekliai.
 Nepaisant Lietuvoje įvykdytos strateginio planavimo reformos, strateginis valdymas ir intervencijų
strateginis planavimas vis dar tebėra silpnoji vieta. Tai neigiamai veikia valstybės projektų
planavimo efektyvumą.
 Valstybės ir regionų projektų planavimo procese kaštų ir naudos analizė ir alternatyvų vertinimas
atliekamas jau apsisprendus dėl projekto ir įtraukus jį į valstybės ar regiono projektų sąrašą, todėl
jos rezultatai lieka formalumas.
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Bendradarbiavimas tarp institucijų
 Daugiausia iššūkių kelia įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų
santykis. Čia atsiskleidžia nepakankamas įgyvendinančiųjų institucijų dalyvavimas veiksmų
programų priemonių įgyvendinimo planavimo ir PFSA rengimo procesuose.
 Bendradarbiavimo tarp atskirų tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų skirtumai rodo, kad esama
ES struktūrinės paramos administravimo sistema ir institucinė sąranga sudaro sąlygas
susiformuoti skirtingoms administravimo praktikoms, o kartu ir informacijos apie gerosios
praktikos pavyzdžius sklaidos ir tokios praktikos skatinimo poreikiui.
 Atlikus įvairių institucijų „porų“ santykių analizę prieita išvados, jog VKS trūksta gerosios praktikos
ir patirties dalijimosi įgūdžių. Nesusipratimai neretai kyla dėl pernelyg didelio išaiškinimus
teikiančių institucijų krūvio ir atitinkamai informacijos pateikimo vėlavimo. Tačiau nėra
atsižvelgiama į tai, jog panaši situacija jau buvo nagrinėta ir turėtų būti priimtas panašus
sprendimas.
Žmogiškieji ištekliai
 Žmogiškųjų išteklių efektyvumui ESSP administruojančiose institucijose turi daug įtakos tiek
administruojamų veiksmų programų priemonių specifika, tiek institucijų taikomos praktikos.
 Dviejų (LMT ir MITA) iš trijų naujųjų VKS institucijų – visuotinių dotacijų valdytojų – žmogiškųjų
išteklių efektyvumas yra gerokai mažesnis negu įgyvendinančiųjų institucijų.
 Įgyvendinančiosios institucijos turi nevienodą statusą – dviejų įgyvendinančiųjų institucijų (APVA ir
TID) statusas yra biudžetinė įstaiga, o visų kitų (CPVA, ESFA, LVPA) – viešoji įstaiga. Biudžetinės
įstaigos susiduria su gerokai griežtesniais apribojimais darbo užmokesčio dydžiui, darbuotojų
skaičiui ir kitais su darbuotojų samdymu susijusiais apribojimais, todėl joms sunkiau pritraukti ir
išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus.
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4. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMAS
Nors pripažįstama, kad nėra idealaus modelio, kaip geriausiai organizuoti ES struktūrinės paramos
administravimo procesą, tačiau kartu vieningai sutariama dėl efektyvaus ir kokybiško administravimo
proceso svarbos siekiant sklandaus, rezultatyvaus ir veiksmingo finansuojamų programų įgyvendinimo
(siaurąja prasme) bei Sanglaudos politikos tikslų pasiekimo (plačiąja prasme). Nuo administravimo
sistemos labai priklauso, kaip sėkmingai įgyvendinamų politikų indėliai konvertuosis į planuojamus
rezultatus ir ar turės laukiamą poveikį. Taigi pagrindinis uždavinys, keliamas administravimo sistemai ir
jos dalyviams, – užtikrinti teisingą strateginių sprendimų priėmimo procesą, tinkamą išteklių
paskirstymą, procesų koordinavimą, stebėseną, vertinimą, informavimą ir rezultatų viešinimą30.
Pagal efektyvumo kriterijų įprastai yra matuojamos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo sąnaudos – t. y.
vertinama, ar siekiant sukurti tam tikrus produktus, rezultatus ir poveikį buvo veiksmingai panaudoti
finansiniai, žmogiškieji bei kitokie ištekliai („turinio“ efektyvumas). Tačiau efektyvumas taip pat yra
nemažiau glaudžiai susijęs su ESSP administravimo sistema, kuri labai svarbi įgyvendinant ES paramos
programas.
Tam, kad ES struktūrinės paramos administravimo sistema galėtų būti laikoma efektyvia, ji turi tenkinti
skirtingus toliau aptariamus kriterijus.


ES struktūrinės paramos administravimo sistema bei pasitelktos procedūros ir praktikos turi
užtikrinti priimtiną išlaidų patikimumo (reguliarumo) lygį. Vadovaujantis LR valstybės kontrolės
2011 m. metine kontrolės ataskaita, tikėtinas klaidų lygis buvo 1,17 proc. EK deklaruotų išlaidų31,
2010 m. – 1,93 proc. EK deklaruotų išlaidų32. Taigi tiek 2010, tiek 2011 m. audito institucijos
nustatytas tikėtinas klaidų lygis neviršijo Reglamento Nr. 1828/2006 IV priede audito nuomonės
pareiškimui taikytino reikšmingumo lygio (didžiausios priimtinos klaidų sumos) – 2 proc.
deklaruojamų išlaidų.



Efektyviai veikianti ES struktūrinės paramos administravimo sistema turi užtikrinti pakankamą
finansinę ES struktūrinės paramos įgyvendinimo spartą. Pakankama ES struktūrinės paramos
panaudojimo sparta svarbi tiek bendrai ekonominei socialinei plėtrai ir veiksmų programų
poveikiui (t. y. suplanuotos lėšos greičiau pasiekia atitinkamus ūkio sektorius), tiek siekiant
neprarasti ES struktūrinės paramos lėšų dėl automatinio lėšų panaikinimo (N + 2 / 3) taisyklės
taikymo). Finansinė ES struktūrinės paramos veiksmų programų įgyvendinimo sparta
nagrinėjama šios ataskaitos 4.1 dalyje.



Įgyvendinant veiksmų programas turi būti užtikrintas žmogiškųjų išteklių pakankamumas ir
efektyvumas ES struktūrinę paramą administruojančiose institucijose. Žmogiškieji ištekliai ir jų

30

Martin Ferry, Frederike Gross, John Bachtler and Irene McMaster, „Turning Strategies into Projects: the
implementation of 2007-13 Structural Funds programmes“, IQ-Net Thematisc Paper No. 20(2), 2007, p. 5,
<http://www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/downloads/IQNet_Reports%28Public%29/ThematicPaper20%282%29Final.pdf>.
31
Valstybinio audito ataskaita „Dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo bei
Europos Komisijai 2011 metais deklaruotų išlaidų“,
<http://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=17570>.
32
2007 m. ir 2008 m. EK išlaidų deklaruota nebuvo.
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efektyvumas ES struktūrinę paramą administruojančiose institucijose nagrinėjami šios ataskaitos
3.3 dalyje.


Tinkamas administravimo sistemos veikimas yra susijęs su tuo, ar atsakingos institucijos laiku
(laikydamosi nustatytų terminų) atlieka joms pavestas funkcijas. Atsižvelgiant į tai, kad
laikantis nustatytų terminų įgyvendinančiųjų institucijų atliekamos ES struktūrinės paramos
administravimo procedūros sudaro prielaidas efektyviai veikti visai administravimo sistemai, šios
ataskaitos 4.1 dalyje analizuojami terminai, per kuriuos įgyvendinančiosios institucijos atlieka
paraiškų vertinimą ir mokėjimo prašymų tikrinimą.



ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumas priklauso nuo to, kokią
administracinę naštą ji lemia įgyvendinančiosioms institucijoms. Šios ataskaitos 4.2 dalyje
vertinama, koks yra 2007–2013 m. veiksmų programų administravimo efektyvumas
įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu, kokias administracines sąnaudas lemia pagrindinės 2007–
2013 m. veiksmų programų administravimo procedūros, kokios priežastys turi įtakos
administracinių sąnaudų pasikeitimams bei kokiomis priemonėmis administravimo procedūrų
efektyvumas galėtų būti padidintas įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu.



ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumas priklauso nuo to, kokią
administracinę naštą ji lemia pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Pareiškėjų patiriama
administracinė našta teikiant paraišką paramai gauti bei projektų vykdytojų patiriama
administracinė našta administruojant projektą, finansuojamą iš 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos lėšų, ir veiksniai, turintys įtakos šios administracinės naštos dydžiui, nagrinėjami šios
ataskaitos 5 dalyje.



Galiausiai ES struktūrinės paramos administravimo efektyvumas priklauso nuo tinkamos
institucinės sąrangos, funkcijų pasidalijimo ir institucijų bendradarbiavimo (nagrinėjama šios
ataskaitos 2 ir 3 skyriuose), efektyviai veikiančių IT sistemų (nagrinėjama šios ataskaitos 6
skyriuje) ir supaprastinimo priemonių diegimo (nagrinėjama šios ataskaitos 7 skyriuje).

6 intarpas. Centralizuotai įgyvendinamas ES paramos programas administruojančių institucijų
efektyvumo vertinimo rodikliai
Atliekant vertinimą naudinga apžvelgti ir kitose šalyse naudojamą panašių administravimo sistemų
efektyvumo vertinimo praktiką ir vertinimo kriterijus (rodiklius). Šiam tikslui buvo pasirinktos dvi
vykdančiosios agentūros (angl. executive agency), administruojančios 7 ES bendrąją mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programą (angl. Seventh Framework Programme,
toliau – FP7): Mokslinių tyrimų vykdomoji agentūra ir Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji
agentūra.
Mokslinių tyrimų vykdomoji agentūra (angl. Research Executive Agency (REA) administruoja šias
specifines FP7 programos dalis (programas): „Pajėgumai“ (angl. Capacities), „Bendradarbiavimas“
(angl. Cooperation) ir „Žmonės“ (angl. People). Toliau išvardijami pagrindiniai vertinimo kriterijai,
kuriais matuojamas REA darbo efektyvumas administruojant jai priskirtas FP7 programas.
1. Biudžeto vykdymo procentas (rodiklis lygina programoje (metiniuose kvietimuose) numatytų
lėšų ir projektams paskirstytų lėšų santykį; siektina rodiklio reikšmė – 100 proc.).
2. Pagrindinių procedūrų (projektų paraiškų vertinimas, mokslinis ir finansinis paramos lėšų
valdymas) kokybė (rodikliu vertinami nepriklausomų stebėtojų atsiliepimai apie REA vykdomas
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procedūras; skundų, dėl kurių paraiškos buvo grąžintos pervertinti, skaičius; klaidų
deklaruojamose išlaidose lygis (siekiama – iki 2 proc.); projektų tikslų ir poveikio pasiekimo
procentiniai duomenys).
3. Laikas paramos sutartims sudaryti (angl. Time To Grant, TTG) (rodikliu vertinamas laikas nuo
paraiškų pateikimo termino pabaigos iki paramos sutarčių sudarymo).
4. Laikas lėšoms išmokėti (angl. Time To Pay, TTP) (rodikliu vertinamas laikas, reikalingas atlikti
avansinius, tarpinius ir galutinius mokėjimus, mokėjimus ekspertams).
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji agentūra (angl. European Research Council Executive
Agency (ERCEA) administruoja FP7 programą „Idėjos“ (angl. Ideas). Toliau išvardijami pagrindiniai
vertinimo kriterijai, kuriais matuojamas ERCEA darbo efektyvumas administruojant jai priskirtą FP7
programą.
1. Biudžeto vykdymo procentas (rodiklis lygina programoje numatytų lėšų, projektams paskirstytų
ir išmokėtų lėšų santykius; siektina rodiklio reikšmė – 100 proc.).
2. Laikas paramos sutartims sudaryti (angl. Time To Grant, TTG) (rodikliu vertinamas laikas nuo
projektų paraiškų pateikimo termino pabaigos iki paramos sutarčių sudarymo ir laikas nuo
kvietimo sudaryti paramos sutartį iki paramos sutarties sudarymo).
3. Laikas lėšoms išmokėti (angl. Time To Pay, TTP) (rodikliu vertinama agentūros procedūrų
trukmė, reikalinga patikrinti projekto finansines ataskaitas ir atlikti mokėjimus).
4. Projektų keitimų patvirtinimui ar atmetimui reikalingas įstaigos darbo laikas (rodikliu vertinama
agentūros procedūrų trukmė, reikalinga projektų keitimų vertinimui).
5. Laikas iki lėšų išmokėjimo (ekspertams) (rodikliu vertinama agentūrų procedūrų trukmė,
reikalinga atlikti mokėjimus ekspertams).
6. Administracinių procedūrų atlikimas laiku (rodikliu vertinami paramos sutarčių nutraukimo ir
lėšų susigrąžinimo procedūrų atlikimo nustatytais terminais procentas).

4.1. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMAS SISTEMOS
LYGMENIU
Įgyvendinančiosioms institucijoms priskirtų funkcijų atlikimas laiku
Projektų paraiškų vertinimo trukmė
Analizuojant projektų paraiškų vertinimo trukmę33, projektų paraiškos išskiriamos į valstybės ir regionų
planavimo bei į konkursinių projektų paraiškas, nes skiriasi tiek tokių paraiškų vertinimo procedūros
(vertinant konkursinių projektų paraiškas papildomai atliekamas projektų naudos ir kokybės vertinimas),
tiek PAFT nustatyti projektų paraiškų vertinimo terminai (du mėnesiai valstybės ir regionų planavimo
projektams ir trys mėnesiai konkursiniams projektams).
Valstybės ir regionų planavimo projektų paraiškų vertinimo trukmės suvestinė pamečiui pateikiama
8 pav.
33

Siekiant užtikrinti, kad į analizės imtį patektų tik tos projektų paraiškos, kurios perėjo visus paraiškų vertinimo
etapus (ir kad analizės rezultatų neiškreiptų paraiškos, atmestos jau pirmuosiuose vertinimo etapuose, pvz.,
administracinės atitikties tikrinimo metu), skaičiuojant paraiškų vertinimo trukmę buvo analizuojamos tik teigiamai
įvertintos paraiškos.
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8 paveikslas. Valstybės ir regionų planavimo projektų paraiškų vertinimo vidutinė trukmė (pagal
metus)

Šaltinis: 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.

Kaip matyti iš pateikto grafiko, analizės laikotarpiu (išskyrus 2008 m., kuomet bendras paraiškų skaičius
buvo labai nedidelis) valstybės ir regionų planavimo projektų paraiškų vertinimo trukmė gerokai (beveik
pusantro karto) viršijo PAFT nustatytą 2 mėn. terminą. 2009–2010 m. laikotarpiu buvo pastebima
paraiškų vertinimo termino ilgėjimo tendencija, tačiau 2011–2012 m. laikotarpiu paraiškų vertinimo
terminas kiek sutrumpėjo ir stabilizavosi (86,5 dienos).
Panašios paraiškų vertinimo terminų tendencijos buvo ir vertinant konkursinius projektus (žr. 9 pav.).
Visais analizės laikotarpio metais konkursinių projektų paraiškų vertinimo trukmė gerokai (daugiau negu
pusantro karto) viršijo PAFT nustatytą 3 mėn. terminą, o vidutinė konkursinių projektų paraiškų
vertinimo trukmė siekė 142 dienas. 2008–2010 m. laikotarpiu buvo pastebimas paraiškų vertinimo
termino ilgėjimas, kuris 2010 m. viršijo 156 dienas. 2011–2012 m. projektų paraiškų vertinimo terminas
kiek sutrumpėjo ir stabilizavosi.
9 paveikslas. Konkursinių projektų paraiškų vertinimo vidutinė trukmė (pagal metus)

Šaltinis: 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.
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Lyginant paraiškų vertinimo trukmę atskirose įgyvendinančiosiose institucijose (žr. 10 ir 11 pav.), matyti,
kad visos įgyvendinančiosios institucijos viršijo PAFT nustatytus projektų paraiškų vertinimo terminus
tiek vertindamos valstybės ir regionų planavimo projektus, tiek konkursinius projektus.
10 paveikslas. Valstybės ir regionų planavimo projektų paraiškų vertinimo vidutinė trukmė (pagal
įgyvendinančiąsias institucijas)

Šaltinis: 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.

11 paveikslas. Konkursinių projektų paraiškų vertinimo vidutinė trukmė (pagal įgyvendinančiąsias
institucijas)

Šaltinis: 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.

Valstybės ir regionų planavimo projektų paraiškų vertinimas CPVA bei TID trunka trumpiausiai (po 66
dienas) ir tik nesmarkiai viršija PAFT nustatytą 2 mėnesių terminą. Paraiškų vertinimo terminas ESFA yra
ilgesnis negu CPVA ir TID, tačiau mažesnis nei vidurkis, o APVA ir LVPA paraiškų vertinimo terminai
(atitinkamai 100 ir 128 dienų) gerokai viršija PAFT nustatytą terminą.
Analizuojant konkursinių projektų paraiškų vertinimą matyti, kad ilgiausiai šių paraiškų vertinimas trunka
CPVA (209 dienas) ir APVA (163 dienas), tačiau abiem institucijoms konkursiniai projektai nėra būdingas
58

administruojamų veiksmų programų priemonių tipas (APVA administruoja tik 1-ą, o CPVA – 6-ias
konkursines priemones). Įgyvendinančiosiose institucijose, kuriose konkursinės priemonės sudaro gana
didelę administruojamų priemonių dalį, konkursinių paraiškų vertinimas trunka trumpiau – LVPA
konkursinės paraiškos vertinamos 137 dienas, ESFA – 146 dienas. Ilgesnius konkursinių paraiškų
vertinimo terminus lemia ir labai didelis paraiškų vertinimo administracinio krūvio cikliškumas: dalyje
kvietimų teikti paraiškas vienu metu yra gaunama labai daug paraiškų (pvz., pagal pirmąjį priemonės
VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse kvietimą teikti paraiškas buvo gautos 577
paraiškos), kuris viršija momentinius įgyvendinančiosios institucijos administracinius pajėgumus, ir dėl to
ilgėja paraiškų vertinimo terminai.
Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjant projektų paraiškų vertinimo trukmę įgyvendinančiosiose institucijose
nebuvo atsižvelgiama į išorines, nuo įgyvendinančiųjų institucijų nepriklausančias aplinkybes, kurios
turėjo tiesioginės įtakos paraiškų vertinimo trukmei – esminės informacijos keitimas projektų
finansavimo sąlygų aprašuose vertinant paraiškas, kuomet stabdomas paraiškų vertinimas bei pareiškėjų
prašoma patikslinti paraiškas, lėšų perskirstymas tarp veiksmų programų priemonių / kvietimų teikti
paraiškas, kuomet, pasikeitus situacijai, turi būti papildomai vertinamos mažiau balų naudos ir kokybės
vertinamo etape surinkusios paraiškos, valstybės ir regionų projektų sąrašų tikslinimas, dėl ko gautos
paraiškos turi būti vertinamos iš naujo ir kt. Svarbu ir tai, kad projektų paraiškų vertinimo terminai, ypač
valstybės ir regionų projektų planavimo atveju, yra gerokai veikiami ir projektų pareiškėjų. Pavyzdžiui,
gavus žemos kokybės paraišką, ji yra tikslinama ir tobulinama, pareiškėjui kartu su paraiška nepateikus
visų reikalaujamų dokumentų (pvz., statybos darbams reikalingo techninio projekto) dažnai laukiama,
kol jie bus parengti ir pateikti, ir pan., o tai turi tiesioginės įtakos ilgesnei paraiškų vertinimo trukmei.
Projektų paraiškų vertinimas yra tik viena sudėtinių veiksmų programų lėšų paskirstymo projektams
ciklo dalių, todėl vertinant ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumą ir spartą
svarbu atsižvelgti ir į kitas su lėšų skyrimu projektams susijusias procedūras – sprendimo dėl projektų
finansavimo priėmimo trukmę (informacija apie sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo trukmę
skirtingose institucijose pateikiama 12 pav.) ir projektų finansavimo bei administravimo sutarčių
sudarymo trukmę (informacija apie projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo trukmę
skirtingose institucijose pateikiama 13 pav.).
12 paveikslas. Sprendimo dėl finansavimo priėmimo trukmė

Šaltinis: 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.
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PAFT nustatyta, kad sprendimą dėl projekto finansavimo ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi
priimti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Vis dėlto, kaip matyti
iš anksčiau pateiktos informacijos, sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo vidurkis gerokai viršija
PAFT nustatytą terminą ir siekia 64 dienas. Sprendimas dėl projektų finansavimo paprastai greičiau
priimamas planuojant valstybės ir regionų projektus – per 53 dienas (penkiose ministerijose ir (ar) kitose
valstybės institucijose – IVPK, SADM, SMM, SM ir VRM – sprendimas dėl valstybės projektų finansavimo
priimamas nenukrypstant ar tik truputį nukrypstant nuo PAFT nustatyto termino), sprendimas dėl
projektų finansavimo konkursinių priemonių atveju priimamas vidutiniškai per 76 dienas (ilgiausia
sprendimo dėl konkursinių projektų finansavimo priėmimo trukmė yra tose ministerijose ir (ar) kitose
valstybės institucijose, kur projektų konkursas nėra tipinis projektų atrankos būdas – SAM, AM ir IVPK).
13 paveikslas. Finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo trukmė

Šaltinis: 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.

Projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo vidutinė trukmė – 51 diena.
Nagrinėjant bendrą veiksmų programų lėšų paskirstymo projektams ciklo trukmę, matyti, kad valstybės
ir regionų planavimo projektų atveju ji siekia 215 dienų, o konkursinių projektų atveju – 334 dienas (žr.
14 pav.). Tiek konkursinių, tiek valstybės ir regionų projektų atveju, projektų paraiškų vertinimo trukmė
sudaro tik apie 41 proc. bendros lėšų paskirstymo projektams ciklo trukmės, sprendimo dėl projektų
finansavimo priėmimas trunka tiek pat, kiek ir paraiškų vertinimas (41 proc. bendros lėšų paskirstymo
projektams ciklo trukmės), o projektų finansavimo ir administravimo trukmė sudaro 18 proc. bendros
lėšų paskirstymo projektams ciklo trukmės. Taigi, siekiant didesnės veiksmų programų lėšų paskirstymo
projektams spartos, sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimui bei projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių sudarymui turi būti skiriamas ne mažiau dėmesio negu projektų paraiškų
vertinimui.
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14 paveikslas. Paraiškų vertinimo, sprendimo dėl finansavimo priėmimo bei finansavimo ir
administravimo sutarčių pasirašymo trukmė d.

Šaltinis: 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.

Mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė
Analizuojant mokėjimo prašymų tikrinimo trukmės kitimą pagal metus, matyti, kad mažiausia mokėjimo
prašymų tikrinimo trukmė (žr. 15 pav.) buvo 2008 m., tačiau tai pirmiausia sietina su labai mažu tais
metais gautų mokėjimo prašymų skaičiumi. 2009–2012 m. mokėjimo prašymų tikrinimo terminas išliko
iš esmės stabilus ir sudarė vidutiniškai 27,5 dienas. Pažymėtina ir tai, kad visu analizės laikotarpiu
mokėjimo prašymų vertinimo terminai buvo trumpesni negu PAFT nustatytas 30 dienų terminas.
15 paveikslas. Mokėjimo prašymų tikrinimo vidutinė trukmė (pagal metus)

Šaltinis: 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.
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Informacija apie skirtingų įgyvendinančiųjų institucijų mokėjimo prašymų tikrinimo terminus pateikiama
16 pav. Trumpiausias vidutinis mokėjimo prašymo tikrinimo laikas buvo APVA (22,9 dienos) ir TID (23,4
dienos). Ilgiausiai mokėjimo prašymai buvo tikrinami CPVA (29 dienas) ir LVPA (28,1 dienos). Pažymėtina
ir tai, kad visose įgyvendinančiosiose institucijose mokėjimo prašymų tikrinimo terminai buvo trumpesni
negu nustatyta PAFT.
16 paveikslas. Mokėjimo prašymų tikrinimo vidutinė trukmė (pagal įgyvendinančiąsias institucijas)

Šaltinis: 2012 m. lapkričio 26 d. SFMIS duomenys.

Taigi viena svarbiausių ir didžiausią administracinį krūvį įgyvendinančiosioms institucijoms lemianti ES
struktūrinės paramos projektų administravimo funkcijų – mokėjimo prašymų tikrinimas –
įgyvendinančiųjų institucijų yra atliekama laikantis PAFT nustatytų terminų. Svarbu pažymėti ir tai, kad
nors mokėjimo prašymų vertinimo trukmė taip pat gerokai veikiama projekto vykdytojų teikiamų
dokumentų kokybės, šis veiksnys mokėjimo prašymų tikrinimo trukmei turi mažiau įtakos negu valstybės
ir regionų planavimo būdu atrenkamų projektų paraiškų vertinimo trukmei – tikrinant mokėjimo
prašymus, jei trūksta dokumentų ar netenkinami jų kokybei nustatyti reikalavimai, įgyvendinančioji
institucija gali tvirtinti mažesnę negu deklaruojama išlaidų dalį arba netvirtinti mokėjimo prašymo.
Veiksmų programų įgyvendinimo finansinė pažanga
Kalbant apie veiksmų programų įgyvendinimo finansinę pažangą, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į
bendrą EK deklaruotinomis išlaidomis pripažintų lėšų dydžio dinamiką 2007–2012 m. laikotarpiu.
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17 paveikslas. EK deklaruotinų lėšų dinamika 2007–2012 m.

Šaltinis: Finansų ministerijos pateikta informacija.

18 paveikslas. EK deklaruotinų lėšų dydžiai 2007–2012 m.

Šaltinis: Finansų ministerijos pateikta informacija.

Kaip matyti 17 ir 18 pav., pirmosios lėšos buvo pripažintos deklaruotinomis EK tik 2008 m. pabaigoje, o
intensyviau lėšos buvo pradėtos naudoti tik 2009 m. Tai galima paaiškinti dideliu mokėjimų
inertiškumu – išlaidų deklaravimas reikalauja daugelio procedūrų (projektų atranka, projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymas, projektų pirkimų vykdymas, sutarčių su rangovais,
paslaugų teikėjais ir prekių tiekėjais pasirašymas, darbų vykdymas, paslaugų teikimas, prekių tiekimas),
kurios turi būti atliktos iki bus patirtos ir deklaruotos pirmosios išlaidos. Svarbu pažymėti ir tai, kad
2009 m. didelę EK deklaruotinų lėšų dalį sudarė finansų inžinerijos priemonėms skirtos lėšos. Šios lėšos
iš dalies iškreipia 2009 m. lėšų įsisavinimo rodiklius, nes lėšos, pervestos į finansų inžinerijos fondus, iš
karto (nors ir nėra išmokėtos galutiniams paramos gavėjams) gali būti deklaruojamos EK. 2009 m.
finansų inžinerijos priemonėms pervestos lėšos viršijo 1 mlrd. Lt.
Neskaitant finansų inžinerijos priemonių, 2008–2011 m. stebimas gana didelis EK deklaruotinų lėšų
augimas – nuo kiek daugiau negu 0,5 mlrd. Lt 2008 m. iki beveik 3,5 mlrd. Lt 2011 m. 2012 m. EK
deklaruotinomis išlaidomis pripažinta suma stabilizavosi ir tik nesmarkiai skiriasi nuo 2011 metų lygio.
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19 ir 20 pav. pateikiama detalesnė informacija apie skirtingų ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų
administruojamas, projektams paskirstytas ir išmokėtas ES lėšas34. Kaip matyti iš 19 pav., didžiausia
projektams paskirstytų ir išmokėtų ES lėšų suma absoliučia išraiška tenka SM ir ŪM, tačiau šių ministerijų
administruojama ES lėšų dalis taip pat yra didžiausia. Atitinkamai mažiausia administruojamų ES lėšų
suma ir mažiausios ES lėšų išmokėjimo sumos tenka FM, IVPK ir SAM.
19 paveikslas. Administruojamų, projektams skirtų bei išmokėtų ES lėšų suvestinė

Šaltinis: 2012 m. gruodžio 31 d. Finansų ministerijos pateikti duomenys.

Siekiant detaliau įvertinti atskirų ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų administruojamų, projektams
skirtų ir išmokėtų ES lėšų duomenis, tikslinga vertinti ne absoliučius duomenis, tačiau administruojamų,
projektams skirtų bei projektams išmokėtų lėšų santykį (20 pav.).
20 paveikslas. Administruojamų, projektams skirtų bei išmokėtų ES lėšų santykis

šaltinis: 2012 m. gruodžio 31 d. Finansų ministerijos pateikti duomenys.

Vertinant santykinius rodiklius, matyti, kad dauguma ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų
projektams jau yra paskirsčiusios didžiąją dalį administruojamų ES lėšų. Septynios iš devynių institucijų
yra paskirsčiusios daugiau negu 80 proc. administruojamų lėšų. Iš viso paskirstyta 86,2 proc. ES
struktūrinės paramos lėšų. Atsižvelgiant į jau minėtą lėšų deklaravimo inertiškumą, tai vertintina kaip
teigiamas ženklas, galintis sudaryti prielaidas laiku įsisavinti veiksmų programose numatytas lėšas.

34

Čia ir toliau šioje tarpinės ataskaitos dalyje pateikiami 2012 m. gruodžio 31 d. duomenys.
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Didžiausias santykinis ES lėšų paskirstymo projektams rodiklis yra AM – jis siekia 96,8 proc. Truputį
atsilieka SAM (96,3 proc.) ir IVPK (94,1 proc.). Mažiausias paskirstytų ES lėšų procentas tenka FM
(52,7 proc.), tačiau tai pirmiausia sietina su FM priskirtų techninės paramos lėšų administravimo
specifika, taip pat SM (77,9 proc.).
Nagrinėjant projektams išmokėtų ir EK deklaruotinomis išlaidomis pripažintų ES lėšų duomenis, matyti,
kad iki 2012 m. gruodžio 31 d. iš viso buvo išmokėta 56,3 proc. ES struktūrinės paramos lėšų. Daugiausia
lėšų yra išmokėta SAM (68,0 proc.) ir SADM (67,0 proc.). ŪM, SM ir AM rodikliai yra labai panašūs, jie
svyruoja apie 60 proc. Mažiausias ES lėšų išmokėjimo procentas yra ŠMM – 39,9 proc.
Vertinant veiksmų programų įgyvendinimo finansinę pažangą, ją būtina įvertinti ir atsižvelgiant į
reglamentuose nustatytą automatinio įsipareigojimų panaikinimo (N + 2 / 3) taisyklę. Vadovaujantis
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatomis, konkretiems metams skirtos ES struktūrinės
paramos lėšos turi būti įsisavintos per einamuosius ir dvejus arba trejus ateinančiuosius metus. ES lėšos,
skirtos 2007–2010 m., turi būti deklaruotos EK teikiamuose tarpiniuose mokėjimo prašymuose per
einamuosius ir ateinančiuosius trejus metus (N + 3 taisyklė), o 2011–2013 m. numatytos lėšos – per
einamuosius ir ateinančiuosius dvejus metus (N + 2 taisyklė). Apskaičiuojant N + 2 / 3 taisyklę, be
tarpiniuose mokėjimo prašymuose EK deklaruotų lėšų taip pat atsižvelgiama ir į EK veiksmų programoms
skirtus avansinius mokėjimus.
Vienais iš kritinių N + 2 / 3 taisyklės taikymo metų laikytini 2013-ieji, nes šiais metais, nustatant
automatinio įsipareigojimų panaikinimo ribą, bus atsižvelgiama tiek į 2010 m., tiek į 2011 m. veiksmų
programose numatytas lėšas (t. y. įsigalios 2010 m. N + 3 ir 2011 m. N + 2 taisyklė). Įvertinus esamus ES
struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo duomenis bei esamą ir prognozuotiną lėšų įsisavinimo tempą,
galima daryti išvadą, jog rizika 2013 m. prarasti lėšas dėl automatinio lėšų panaikinimo (N + 2 / 3)
taisyklės taikymo yra maža. 2012 m. gruodžio 31 d. EK tinkamomis deklaruoti pripažintos išlaidos ir EK
avansinių mokėjimų lėšos sudaro 15,09 mlrd. Lt, o 2013 m. pabaigoje taikytina N + 2 / 3 taisyklės riba
sudaro 15,38 mlrd. Lt. Pažymėtina ir tai, kad ŽIPVP, EAVP ir SSVP veiksmų programose lėšų įsisavinimo
lygis yra labai panašus ir siekia apie 56 proc. Tik TPVP jis yra kiek žemesnis ir sudaro 44,6 proc.
Vertinant N + 2 / 3 taisyklės laikymąsi pagal ministerijas ir kitas institucijas (21 pav.), pažymėtina, kad
visose institucijose lėšų išmokėjimo lygis (neskaitant EK avanso) viršijo 2012 m. N + 3 taisyklės nustatytą
lygį. Įvertinus EK veiksmų programoms skirtus avansinius mokėjimus, SADM, SAM, ŪM, SM ir AM
tenkino ne tik 2012 m. N + 3, bet ir 2013 m. N + 2 / 3 taisyklės reikalavimus.
Nagrinėjant N + 2 / 3 taisyklės laikymąsi pagal atskiras veiksmų programas, nustatyta, kad TPVP EK
deklaruotinų lėšų suma (be EK avanso) iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 44,6 proc. visų TPVP lėšų, iš jų
2012 m. deklaruotinomis išlaidomis buvo pripažinta 14,8 proc. visų programoje numatytų lėšų.
Pažymėtina, kad tokia veiksmų programos finansinio įgyvendinimo sparta yra nepakankama siekiant
įvykdyti automatinio įsipareigojimų panaikinimo taisyklės reikalavimus 2013 m. Net ir atsižvelgus į EK
avansą ir 2013 m. išlaikius 2012 m. lėšų deklaravimo EK spartą, TPVP įgyvendinimo finansiniai rodikliai,
pagal kuriuos taikoma N + 2 / 3 taisyklė, siektų tik 66,4 proc. veiksmų programoje numatytų lėšų, o
N + 2 / 3 taisyklės riba viršija 67 proc.
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21 paveikslas. N + 3 / N + 2 taisyklės santykiniai rodikliai

Šaltinis: 2012 m. gruodžio 31 d. Finansų ministerijos pateikti duomenys.

2014 m. ir 2015 m. dėl automatinio įsipareigojimų panaikinimo taisyklės taikymo EK deklaruotinų lėšų
ribos išaugs dar apytiksliai po 4 mlrd. Lt kasmet, be to, 2015 m. tarpiniuose mokėjimo prašymuose
deklaruojamos sumos turės padengti EK veiksmų programoms skirtų avansinių mokėjimų sumas.
Išlaikant esamą (t. y. 2011–2012 m. lygio) veiksmų programų įgyvendinimo finansinę spartą 2013–
2015 m. (t. y. EK deklaruotinomis išlaidomis kasmet pripažįstant po ~3,5 mlrd. Lt) 2015 m. pabaigoje EK
deklaruotinos išlaidos lėšos tik truputį viršytų veiksmų programoms įgyvendinti skirtas lėšas. Įvertinus
santykinai mažiausiai ES lėšų deklaravusių ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų (ŠMM, VRM, IVPK ir
FM) duomenis ir esamą ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo spartą, nustatyta, kad minėtoms
institucijoms ateinančiaisiais trejais metais išlaikius 2012 m. veiksmų programų įgyvendinimo finansinę
spartą (EK deklaruotinomis išlaidomis pripažintas sumas), tik VRM sugebėtų įsisavinti visas
administruojamas lėšas, o ŠMM, IVPK ir FM 2012 m. ES lėšų deklaravimo sparta yra nepakankama ES
lėšų įsisavinimui laiku iki 2015 m. pabaigos. Apskaičiuota, kad metinė ES lėšų deklaravimo sparta,
palyginti su 2012 m. lygiu, ŠMM turėtų išaugti ne mažiau kaip 7 proc., IVPK – 36 proc., o FM – 51 proc.
2007–2013 m. ESSP finansinių instrumentų lėšų įsisavinimo sparta gali būti įvardyta kaip rizikinga.
Finansinių instrumentų specifika lemia, kad, patvirtinus priemonę, šaliai narei yra pervedamos visos
numatytos lėšos, tačiau programavimo laikotarpio pabaigoje tinkamomis išlaidomis yra pripažįstamos tik
tos lėšos, kurios buvo faktiškai išmokėtos galutiniams paramos gavėjams paskolų, garantijų ar kitokiu
pavidalu. Finansinių instrumentų įgyvendinimo rodikliai atskleidžia, jog sėkmingiausiai sekasi
nacionaliniam kontroliuojančiojo fondo valdytojui – INVEGA, – kuris ne tik valdo INVEGA fondą, bet taip
pat teikia paskolų garantijas. INVEGA fondo projektų vykdytojams jau yra išmokėta apie 85 proc. visų
numatytų lėšų, Garantijų fondo projekto vykdytojams – beveik 70 proc. visų priemonei skirtų lėšų. Šios
finansų instrumentų priemonės yra įgyvendinamos labai sėkmingai, palyginti su EIF valdomais
kontroliuojančiaisiais fondais JESSICA ir JEREMIE. JESSICA kontroliuojančiojo fondo, kurio tikslas yra
daugiabučių renovavimo / atnaujinimo programos įgyvendinimas, galutiniams paramos gavėjams šiuo
metu yra išmokėta vos 2,12 proc. visų priemonei numatytų lėšų. Kyla didelė rizika, jog lėšos nebus
įsisavintos iki 2007–2013 m. programavimo laikotarpio pabaigos, todėl vertėtų apsvarstyti lėšų
perskirstymo tarp kitų priemonių galimybę. JEREMIE fondo įsisavinimo rodikliai yra geresni – projektų
vykdytojams yra išmokėta maždaug trečdalis visų numatytų lėšų. Tiesa, 2013 m. pradžioje įvyko lėšų
perskirstymas – finansiniai ištekliai perkelti į INVEGA fondą. Tikėtina, jog išaugs tikimybė įsisavinti
didesnę dalį skirtų finansinių išteklių. Apibendrinant galima pasakyti, kad yra akivaizdus poreikis
perskirstyti lėšas tarp finansinių instrumentų, jas perkeliant į sėkmingiau veikiančius fondus.
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22 paveikslas. Finansų instrumentų priemonių įgyvendinimo rodikliai 2012 m. pabaigai

Šaltinis: www.esparama.lt ir Finansų ministerijos duomenys

Bendras visuotinės dotacijos priemonių įsisavinimas yra palyginti žemas, tačiau nagrinėjant konkrečias
priemones matyti, kad įsisavinimo sparta yra linkusi varijuoti. Daugiausiai lėšų 2012 m. pabaigoje buvo
išmokėta INVEGA administruojamos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų
vykdytojams – 38 proc. (23 pav.). Naujoji INVEGA priemonė „Parama pirmajam darbui“ buvo pradėta
įgyvendinti tik 2013 m. sausio mėn., todėl įsisavinimo rodikliai einamuoju laikotarpiu nebuvo vertinami.
MITA administruojama visuotinės dotacijos priemonė „Inočekiai-LT“ buvo pradėta įgyvendinti tik
2012 m. pabaigoje, todėl jos įsisavinimo rodikliai taip pat neatspindimi analizės rezultatuose. O štai LMT
įgyvendinamos visuotinės dotacijos priemonės „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai
(visuotinė dotacija) įsisavinimo rodikliai yra prasčiausi. 2012 m. gruodžio mėn. šios priemonės projektų
vykdytojams buvo išmokėta apie 21 proc. visų priemonei skirtų lėšų. Tokius lėšų įsisavinimo skirtumus
tarp visuotinių dotacijų valdytojų lėmė užtrukusios LMT administruojamos priemonės projektų atrankos
procedūros, visuotinės dotacijos valdytojo žmogiškųjų išteklių administracinės patirties trūkumas ir
nepakankamai gerai ar pernelyg sudėtingai sukonstruota intervencija. Apibendrinant galima teigti, jog
lėšų įsisavinimo rodikliai apeliuoja į efektyvų INVEGA darbą35, kuris gali būti grindžiamas supaprastinto
administravimo modelio taikymu (žr. šios ataskaitos 3.1 skyrių).

35

MITA nebuvo plačiau nagrinėta, nes savo veiklą ES struktūrinių fondų srityje ji pradėjo vykdyti tik 2012 m.
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23 paveikslas. Visuotinių dotacijų priemonių įgyvendinimo rodikliai 2012 m. pabaigai–2013 m.
pradžiai
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Šaltinis: www.esparama.lt ir Finansų ministerijos duomenys.

Pažymėtina ir tai, kad nuo 2014–2015 metų bus pradėtos įgyvendinti ir naujojo 2014–2020 m. finansinio
laikotarpio programos, ir dėl to atsiras papildomi iššūkiai laiku įsisavinti 2007–2013 m. laikotarpio lėšas.
Apibendrinant veiksmų programų įgyvendinimo finansinę pažangą darytina išvada, kad automatinio
įsipareigojimų panaikinimo (N + 2 / 3) taisyklės paveikti lėšų įsisavinimo spartos rodikliai 2012 m. yra
sėkmingai įvykdyti, o tai, kad dalis institucijų jau 2012 m. pasiekė 2013 m. minėtos taisyklės lėšų
įsisavinimo dydžius, leidžia manyti, jog ir 2013 m. šios taisyklės nuostatos bus tenkinamos ir lėšos nebus
prarastos (išskyrus TPVP, kur esama veiksmų programos finansinio įgyvendinimo sparta nepakankama,
kad būtų sėkmingai tenkinama automatinio įsipareigojimų panaikinimo (N + 2 / 3) taisyklė 2013 m.). Be
to, šios taisyklės nuostatų taikymas 2014 ir 2015 m. taip pat kelia riziką visoms veiksmų programoms,
nes norint, kad būtų sėkmingai įsisavintos visos lėšos, būtina išlaikyti ne mažesnę negu 2011–2012 m.
buvusią metinę lėšų įsisavinimo spartą, o daliai institucijų (ŠMM, IVPK ir FM) būtina ją padidinti.

4.2.
ES
STRUKTŪRINĖS
PARAMOS
ĮGYVENDINANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ LYGMENIU

ADMINISTRAVIMO

EFEKTYVUMAS

2007–2013 m. veiksmų programų administravimo efektyvumas įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu
vertinamas atsižvelgiant į tai, kokias administracines sąnaudas lemia pagrindinės 2007–2013 m. veiksmų
programų administravimo procedūros, kokios priežastys turi įtakos administracinių sąnaudų
pasikeitimams ir kokiomis priemonėmis galėtų būti padidintas administravimo procedūrų efektyvumas
įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu.
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Atliekant administracinių sąnaudų įgyvendinančiose institucijose analizę buvo rekonstruoti
įgyvendinančiųjų institucijų procedūriniai žemėlapiai ir atlikti interviu su visų įgyvendinančiųjų institucijų
vadovais. Atliekant tyrimą susitelkta ties penkiomis įgyvendinančiųjų institucijų vykdomomis
procedūromis: paraiškų vertinimu, mokėjimo prašymų tikrinimu, pirkimų priežiūra, projektų keitimais ir
patikromis vietose. Buvo atlikta 17 fokusuotų grupinių diskusijų keturiose įgyvendinančiose institucijose:
CPVA (6 fokusuotos grupinės diskusijos), APVA (4 fokusuotos grupinės diskusijos), LVPA (5 fokusuotos
grupinės diskusijos) ir TID (2 fokusuotos grupinės diskusijos). Iš ESFA buvo gauta informacija apie
atskiroms paramos administravimo procedūroms nustatytas darbo laiko normas. Surinkta informacija
buvo sukaupta ir apibendrinta duomenų bazėje, kuria remiantis atlikta palyginamoji priemonių
administracinių sąnaudų ir joms turinčių įtakos veiksnių analizė. Vykdant fokusuotas grupines diskusijas
buvo renkama ne tik kiekybinė informacija apie tai, kiek trunka vienos ar kitos procedūros atlikimas
pagal tam tikrą priemonę, bet ir tai, kokie veiksniai turi įtakos vienos ar kitos procedūros trukmei ir
efektyvumui. Suvestinė informacija apie APVA, ESFA, CPVA, TID ir LVPA patiriamas veiksmų programų
priemonių administravimo sąnaudas pateikiama šios galutinės ataskaitos 2 priede.
Svarbu pažymėti, kad atlikta analizė apėmė ne visas įgyvendinančiųjų institucijų administruojamas
priemones, bet tik kelias pasirinktas, kurios nebūtinai atitinka įgyvendinančiosios institucijos
administruojamų priemonių visumą36. Atsižvelgiant į tai, analizės rezultatai pirmiausia turėtų būti
naudojami lyginamajai priemonių administracinės naštos analizei, o ne rezultatų palyginimui tarp atskirų
įgyvendinančiųjų institucijų. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad renkant duomenis, institucijų
darbuotojų buvo prašoma pačių įvertinti atskiroms paramos administravimo procedūroms skiriamą
vidutinį darbo laiką, todėl pateikti darbo sąnaudų įverčiai yra tik apytiksliai. ESFA atveju buvo
naudojamos jos nustatytos norminės atskirų procedūrų vykdymo sąnaudos. Vis dėlto atlikta analizė
parodė, kad ESFA nustatytos darbo laiko normos yra pernelyg optimistinės ir pagal jas apskaičiuotos
darbo laiko sąnaudos gerokai mažesnės negu įvertintos atsižvelgiant į ESFA faktiškai turimus
žmogiškuosius išteklius.
Surinktų duomenų analizė parodė, kad iš nagrinėtų procedūrų didžiausias darbo sąnaudas
įgyvendinančiosioms institucijoms sudaro mokėjimo prašymų tikrinimas, projektų pirkimų priežiūra ir
paraiškų vertinimas (žr. 24 pav.). Šie rezultatai iš esmės atitiko ir atliekant ŽIPVP intervencijų
administracinių kaštų įvertinimo bandomąjį tyrimą gautus rezultatus37. Analizė ir interviu su
įgyvendinančiųjų institucijų atstovais taip pat parodė, kad didesnių projektų atveju (pvz., TID ir APVA
administruojami Sanglaudos fondo projektai), šalia per tyrimą nagrinėtų „techninių“ PAFT nustatytų
projektų administravimo procedūrų, gana didelę darbo sąnaudų dalį sudaro tarpinstitucinis
koordinavimas ir kiti projektų administravimo veiksmai (susitikimai su projektų vykdytojais ir (ar)
ministerijų atstovais, dalyvavimas bendruose posėdžiuose, strateginiai su projektais susiję klausimai,
bendradarbiavimas su audito institucija ir t. t.).

36

Pavyzdžiui, APVA buvo nagrinėtos abi didžiausios iš Sanglaudos fondo finansuojamos priemonės ir tik kelios
mažesnės, finansuojamos iš ERPF, dėl ko nagrinėtų APVA priemonių vidutinis projektų dydis yra 11,7 mln. Lt, nors
vidurkis pagal visas APVA administruojamas priemones yra 9,2 mln. Lt. Atsižvelgiant į tai, realios APVA visų jai
priskirtų priemonių vidutinės administravimo sąnaudos turėtų būti didesnės negu apskaičiuotos atliekant analizę.
Analizės metu nagrinėtų CPVA priemonių vidutinis projektų dydis yra 3,68 mln. Lt, o vidurkis pagal visas CPVA
administruojamas priemones yra 4,57 mln. Lt. Atsižvelgiant į tai, realios APVA visų jai priskirtų priemonių vidutinės
administravimo sąnaudos turėtų būti gerokai mažesnės negu apskaičiuota atliekant analizę.
37
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos intervencijų administracinių kaštų įvertinimo bandomasis
tyrimas“, VPVI, 2010.
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24 paveikslas. Įgyvendinančiųjų institucijų vykdomų pagrindinių projektų administravimo procedūrų
dalis bendrame projektų administravimo procese

Šaltinis: sudaryta autorių pagal apskaičiuotus darbo krūvius, pateikiamus šios ataskaitos 2 priede.

Analizė parodė, kad analizuotų veiksmų programų priemonių 1 mln. Lt administravimui įgyvendinančiųjų
institucijų lygmeniu vidutiniškai skiriama 24,8 darbo dienos (tiesioginės darbo sąnaudos, susijusios su
analizuotų funkcijų vykdymu), o administravimo sąnaudos įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu sudaro
apie 0,81 proc. administruojamų lėšų. Vis dėlto administravimo sąnaudos gana smarkiai kinta tarp
atskirų veiksmų programų priemonių, pavyzdžiui, priemonėje VP2-5.1-SM-02-V „Transeuropinės
reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems
logistikos centrams steigti“ administruoti 1 mln. Lt įgyvendinančioje institucijoje skiriamos tik 2 darbo
dienos (o administravimo sąnaudos įgyvendinančiosios institucijos lygmeniu sudaro apie 0,06 proc.
administruojamų lėšų), o priemonėje VP3-1.4-AM-09-K „Visuomenės informavimo ir švietimo apie
aplinką priemonių įgyvendinimas“ administruoti 1 mln. Lt įgyvendinančioje institucijoje skiriamos 468
darbo dienos (administravimo sąnaudos įgyvendinančiosios institucijos lygmeniu sudaro 13,88 proc.
administruojamų lėšų).
Atliekant analizę surinktų duomenų koreliacijų analizė parodė, kad veiksmų programos priemonės
administravimo sąnaudos 1 mln. Lt labiausiai yra susijusios su vidutiniu mokėjimo prašymo dydžiu
(koreliacijos koeficientas –0,87) ir vidutiniu projekto dydžiu (koreliacijos koeficientas –0,81), t. y.
didesnis vidutinis mokėjimo prašymo ir vidutinis projekto dydis yra susiję su mažesnėmis priemonės
administravimo sąnaudomis.
Toliau administracinės sąnaudos nagrinėjamos atsižvelgiant į atskiras administravimo procedūras,
lemiančias didžiausiais administravimo sąnaudas įgyvendinančiosioms institucijoms.
Paraiškų vertinimas
Atlikta statistinė analizė parodė, kad paraiškų vertinimo darbo sąnaudos 1 mln. Lt labiausiai priklauso
nuo vidutinio projekto dydžio – koreliacija tarp paraiškų vertinimo sąnaudų 1 mln. Lt ir vidutinio projekto
dydžio yra neigiama ir vidutinio stiprumo (koreliacijos koeficientas –0,47), t. y. didesnis vidutinis
projekto dydis yra susijęs su mažesnėmis projektų paraiškų vertinimo administracinėmis sąnaudomis,
patiriamomis administruojant atitinkamą veiksmų programos priemonę. Be mažesnio paraiškų vertinimo
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dažnio 1 mln. Lt, tai gali būti siejama ir su tuo, kad vienos paraiškos vertinimo sąnaudos yra menkai
susijusios su vidutiniu projekto dydžiu – koreliacija tarp vienos paraiškos vertinimo sąnaudų ir vidutinio
projekto dydžio yra teigiama, bet silpna (koreliacijos koeficientas 0,18).
Fokusuotų grupinių diskusijų įgyvendinančiosiose institucijose rezultatai parodė, kad paraiškų vertinimo
darbo sąnaudas gerokai didina projekto kompleksiškumas – partnerių skaičius projekte, išlaidų
kompleksiškumas (daug smulkių veiklų ir išlaidų) ir pan. Infrastruktūros plėtros projektų atveju projektų
kompleksiškumą gerokai didina netiesioginės ir pridėtinės išlaidos – projekto administravimas (kur
dažnai įtraukiamos ir infrastruktūriniams projektams nebūdingos darbo užmokesčio išlaidos, o tai
papildomai sunkina įgyvendinančiųjų institucijų darbą), projektavimo ir ekspertizės paslaugos, techninė
priežiūra ir pan.
Projektų paraiškų vertinimo darbo sąnaudas didina ir kartu su paraiška prašomų pateikti bei
įgyvendinančiųjų institucijų vėliau vertinamų dokumentų apimtis – galimybių studijos, investiciniai
projektai, kaštų ir naudos analizė ir pan. Kartu nustatyta atvejų, kuomet įgyvendinančioji institucija
ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai tam tikroms veiksmų programos priemonėms siūlė atsisakyti
reikalavimo kartu su paraiška teikti investicinį projektą (įgyvendinančiosios institucijos manymu, tais
atvejais investicijų projektas buvo nebūtinas įvertinti projektą), tačiau patvirtintame PFSA reikalavimas
pateikti investicinį projektą buvo nustatytas. Projekto alternatyvų analizės ir ekonominės kaštų ir naudos
analizės vertinimas valstybės planavimo projektų atveju reikalauja nemažai pareiškėjų ir
įgyvendinančiosios institucijos darbo išteklių, tačiau, įgyvendinančiųjų institucijų vertinimu, neduoda
didelės pridėtinės vertės (kitaip negu tuo atveju, jei alternatyvų bei ekonominei kaštų ir naudos analizei
daugiau dėmesio būtų skiriama ne paraiškų vertinimo, o valstybės projektų planavimo metu, ir tai leistų
atrinkti geresnius finansuotinus projektus, geriau suplanuoti intervencijas ir pan.).
Kitas svarbus veiksnys, turintis tiesioginės įtakos paraiškų kokybei ir su ja susijusiam paraiškų vertinimui,
yra pareiškėjų administraciniai gebėjimai ir ankstesnė iš ES struktūrinės paramos finansuojamų projektų
administravimo patirtis. Gavus nekokybišką paraišką, jos vertinimo darbo krūvį didina pareiškėjams
rengiami užklausimai, susitikimai, papildomai gaunamos informacijos vertinimas. Planuojant valstybės ir
regionų projektus, žemos kokybės paraiškos yra tikslinamos ir tobulinamos. Paraiškų kokybę neigiamai
veikia ir tai, kad terminas paraiškai pateikti po kvietimo teikti paraiškas paskelbimo kartais būna
nepakankamas kokybiškam projektui ir jo paraiškai parengti (ypač sudėtingesnių projektų atveju).
Pareiškėjų galimybes tinkamai suplanuoti paraiškų ir projektų rengimą neigiamai veikia aiškių kvietimų
teikti paraiškas skelbimo planų nebuvimas. Valstybės ir regionų projektų planavimo atveju vertinimo
proceso efektyvumą ir jo trukmę neigiamai veikia ir tokios situacijos, kuomet pareiškėjas kartu su
paraiška nepateikia visų reikalaujamų dokumentų (pvz., techninio projekto) ir laukiama, kol trūkstami
dokumentai bus pateikti (o neretai – ir parengti). Kita kartais pasitaikanti problema yra nepakankamas
pareiškėjo suinteresuotumas projektu – projektai suplanuojami ir „primetami“ pareiškėjams, o jie
atmestinai vykdo jiems pavestą darbą.
Projektų kokybei ir jų paraiškų vertinimo efektyvumui turi daug įtakos ir tai, kiek kokybiškai intervencijos
yra suplanuojamos priemonių lygmeniu. Neaiškiai suplanuotos intervencijos, neapibrėžti intervencijų
tikslai, per didelis intervencijų fragmentavimas pagal atskiras priemones, projektams (ar jų rezultatams)
veikti nesukurtos pakankamos prielaidos, nepakankamas sektoriaus specifikos įvertinimas, neaiškiai
apibrėžti projektų vertinimo kriterijai ir pan. neigiamai veikia projektų kokybę ir sunkina paraiškų
vertinimą. Kartu dalis priemonių ir pagal jas finansuojamų projektų yra objektyviai sudėtingesni (naujos
intervencijos, dideli ir kompleksiški projektai ir pan.), todėl tokių paraiškų vertinimas yra sudėtingesnis.
Projektų paraiškų vertinimo efektyvumui labai didelį neigiamą poveikį daro atvejai, kuomet PFSA yra
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keičiamas paraiškų vertinimo metu – tuomet pareiškėjų prašoma patikslinti paraiškas, o jas gavus
atliekami pakartotiniai vertinimo veiksmai.
Mokėjimo prašymų tikrinimas
Atlikta statistinė analizė parodė, kad mokėjimo prašymų tikrinimo darbo sąnaudos 1 mln. Lt labiausiai
priklauso nuo vidutinio mokėjimo prašymo dydžio – koreliacija tarp mokėjimo prašymų tikrinimo
sąnaudų 1 mln. Lt ir vidutinio mokėjimo prašymo dydžio yra neigiama ir stipri (koreliacijos koeficientas –
0,90), t. y. didesni mokėjimo prašymai yra susiję su mažesnėmis mokėjimo prašymų tikrinimo
administracinėmis sąnaudomis, patiriamomis administruojant atitinkamą veiksmų programos priemonę.
Be mažesnio mokėjimo prašymų tikrinimo dažnio 1 mln. Lt, tai gali būti siejama ir su tuo, kad vieno
mokėjimo prašymo tikrinimo sąnaudos yra menkai susijusios su vidutiniu mokėjimo prašymo dydžiu –
koreliacija tarp vieno mokėjimo prašymo tikrinimo sąnaudų ir vidutinio mokėjimo prašymo dydžio yra
teigiama, tačiau labai silpna (koreliacijos koeficientas 0,20). Pažymėtina, kad vidutinis mokėjimo
prašymo dydis yra menkai susijęs su jo kompleksiškumu – koreliacija tarp vidutinio mokėjimo prašymo
dydžio ir eilučių skaičiaus mokėjimo prašyme yra teigiama, tačiau labai silpna (koreliacijos koeficientas
0,17).
Fokusuotos grupinės diskusijos įgyvendinančiosiose institucijose parodė, kad, kaip ir paraiškų vertinimo
atveju, mokėjimo prašymų darbo sąnaudas gerokai didina projektų ir išlaidų kompleksiškumas, t. y.
atvejai, kuomet pagal projektą yra vykdoma labai daug įvairaus pobūdžio smulkių veiklų bei patiriamos
smulkios išlaidos (tokiu atveju turi būti nagrinėjama daugiau išlaidų pozicijų ir su jomis susijusių
dokumentų), didelis partnerių skaičius projekte, atvejai, kuomet skirtingiems partneriams taikomas
skirtingas paramos intensyvumas ir t. t. Projekto kompleksiškumą ERPF projektams paprastai didina ir
netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimas ir pan.), kurį padėtų sumažinti fiksuotųjų sumų
ar vienodo dydžio normos nustatymas šiai išlaidų kategorijai.
7 intarpas. Vienodo dydžio normos taikymas įgyvendinant Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T)
programą
Įgyvendinant TEN-T programą netiesioginės projekto išlaidos yra apmokamos taikant vienodo dydžio
normą. Ji gali sudaryti iki 7 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.
Vienodo dydžio normą (jos procentinį dydį) pareiškėjas nurodo paraiškoje. Iki pateikto projekto
patvirtinimo finansuoti pareiškėjas TEN-T vykdančiajai agentūrai turi pagrįsti metodiką, kuria remiantis
buvo nustatytas vienodo dydžio normos procentinis dydis.
Vienodo dydžio norma (jos procentinis dydis) nustatoma sprendime skirti paramą. Įgyvendinant
projektą visos netiesioginės išlaidos yra apmokamos taikant šią normą, netiesioginės projekto išlaidos
neturi būti pagrįstos finansiniais dokumentais.
Platesnė informacija apie TEN-T programą: http://tentea.ec.europa.eu/.

Nagrinėjant mokėjimo prašymų tikrinimo procesą akivaizdu, kad didžiausią darbo krūvį lemia ne pačios
mokėjimo prašymo formos, o prie mokėjimo prašymo pridedamų dokumentų tikrinimas. Nors kartu su
mokėjimo prašymu yra teikiamos įvairių išlaidų suvestinės (darbo užmokesčio, komandiruočių ir pan.),
paprastai tikrinami visi su mokėjimo prašymu pateikiami dokumentai. Konkretaus mokėjimo prašymo
tikrinimo procesas ilgėja ir tada, kai kartu su juo teikiami pirkimų dokumentai, mokėjimo prašyme
deklaruojamai specialiai įrangai įvertinti pritraukiami ekspertai ir pan. Mokėjimo prašymo tikrinimo
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efektyvumui turi daug įtakos ir projektų vykdytojų administraciniai gebėjimai – iš karto pateikus
tinkamai užpildytą ir sukomplektuotą mokėjimo prašymą, jo tikrinimo trukmė trumpėja.
Pirkimų priežiūra
Atlikta statistinė analizė parodė, kad, kaip ir mokėjimo prašymų tikrinimo atveju, pirkimų priežiūros
darbo sąnaudos 1 mln. Lt labiausiai priklauso nuo vidutinio projekto dydžio – koreliacija tarp pirkimų
priežiūros sąnaudų 1 mln. Lt ir vidutinio projekto dydžio yra neigiama ir stipri (koreliacijos koeficientas –
0,76), t. y. didesnis vidutinis projekto dydis yra susijęs su mažesnėmis pirkimų tikrinimo
administracinėmis sąnaudomis, patiriamomis administruojant atitinkamą veiksmų programos priemonę.
Be mažesnio konkrečių pirkimų skaičiaus 1 mln. Lt, tai gali būti siejama ir su tuo, kad mažesnis projekto
dydis menkai koreliuoja su vieno projekto pirkimų tikrinimo sąnaudomis. Svarbu ir tai, kad SFMIS nėra
duomenų apie projektų pirkimus, todėl duomenys apie pirkimus (pirkimų skaičių pagal projektus,
finansuojamus pagal atskiras veiksmų programų priemones ir t. t.) buvo renkami per grupinius interviu
su įgyvendinančiosiomis institucijomis, todėl yra mažesnio patikimumo lygio negu gaunami iš
informacinių sistemų.
Fokusuotos grupinės diskusijos įgyvendinančiosiose institucijose parodė, kad projektų pirkimų vykdymo
ir jų priežiūros efektyvumui tiesioginės įtakos turi projektų vykdytojų administraciniai gebėjimai ir
patirtis vykdant viešuosius pirkimus. Sistemos veikimo efektyvumą šioje srityje iš esmės ribojo bendras
viešųjų pirkimų nacionalinio reglamentavimo sudėtingumas – labai didelis reglamentavimo detalumas,
nuolatiniai pokyčiai teisės aktuose, taikomose praktikose ir t. t. Viešųjų pirkimų priežiūros procesą
sunkino ir tai, kad SFMIS nėra įgyvendinta su pirkimų priežiūra susijusių funkcionalumų.
Apibendrinant galima pasakyti, kad atlikta analizė parodė, jog veiksmų programų administravimo
sąnaudos yra tiesiogiai susijusios su pagal jas finansuojamų projektų vidutiniu dydžiu – didesnis vidutinis
projekto dydis lemia mažesnes veiksmų programų priemonių administravimo sąnaudas. Mažesnės
priemonių, kuriose vyrauja didesni projektai, administravimo sąnaudos yra nulemtos to, kad (1)
administruojant tokias priemones tam tikrai lėšų sumai reikia atlikti mažiau administracinių veiksmų
(įvertinti paraiškų, patikrinti mokėjimo prašymų, atlikti patikrų vietoje ir pan.) ir (2) vieno projekto
administravimo sąnaudos yra menkai susijusios su projekto dydžiu. Lietuvoje veikianti ES struktūrinės
paramos administravimo sistema yra labiau nukreipta į vidutinių ir stambių projektų administravimą, o
reikalavimai projektams ir jų administravimo praktika yra menkai diferencijuojama pagal projektų dydį.
Todėl veiksmų programų priemonių, kuriose vyrauja smulkūs projektai, administravimas yra santykinai
brangus.
Kita charakteristika, turinti daug įtakos projektų administravimo krūviui, yra projektų kompleksiškumas –
projektai, kuriuos įgyvendinant vykdoma daug įvairaus pobūdžio veiklų ir patiriama daug skirtingų
išlaidų, kuriems būdingas didelis partnerių skaičius ir pan., lemia didesnes administravimo sąnaudas. Čia
taip pat projekto dydis turi nedaug įtakos projekto kompleksiškumui. Dažnai yra pastebima, kad
priemonės, kuriose vyrauja smulkūs projektai, pasižymi didesniu projektų kompleksiškumu (ypač
„minkštųjų“ priemonių atveju).
8 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados


Įgyvendinančiosios institucijos didžiausią administracinį krūvį lemiančias procedūras –
mokėjimo prašymų tikrinimą – vykdo laikydamosi PAFT nustatytų terminų.



Siekiant didesnės veiksmų programų lėšų paskirstymo projektams spartos, sprendimų dėl
projektų finansavimo priėmimui bei projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymui
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turi būti skiriama ne mažiau dėmesio negu projektų paraiškų vertinimui.


TPVP įgyvendinimo finansinė sparta 2007–2012 m. buvo nepakankama ir 2013 m. turi būti
padidinta, siekiant neprarasti lėšų dėl automatinio įsipareigojimų panaikinimo (N + 2 / 3)
taisyklės principų taikymo.



Esama (2012 m. lygmens) veiksmų programų įgyvendinimo finansinė sparta (atsižvelgiant į
poreikį veiksmų programos lėšas panaudoti iki 2015 m. pabaigos) yra nepakankama šiose
ministerijose ir (ar) kitose valstybės institucijose: ŠMM, IVPK ir FM.



Analizuotų veiksmų programų priemonių 1 mln. Lt administravimui įgyvendinančiųjų institucijų
lygmeniu vidutiniškai skiriamos 24,8 darbo dienos, o administravimo sąnaudos
įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu sudaro apie 0,81 proc. administruojamų lėšų. Vis dėlto
administravimo sąnaudos gerokai kinta tarp atskirų veiksmų programų priemonių ir tam tikrais
atvejais gali siekti 14 proc. administruojamų lėšų. Pagrindinis kintamasis, turintis įtakos
administracinės naštos kitimui, yra vidutinis projekto ir mokėjimo prašymo dydis.



Taip yra dėl to, kad mokėjimo prašymų tikrinimo reikalavimai ir praktika iš esmės nepriklauso
nuo projekto dydžio, intervencijos tipo ar kitų savybių (t. y. nėra taikomas proporcingumo
principas). Reikalavimai projektams ir jų administravimo praktika yra menkai diferencijuojama
pagal projektų dydį. Administravimo sistema yra labiau nukreipta į vidutinių ir stambių projektų
administravimą, todėl mažų projektų priemonių administravimas yra santykinai brangus.



Projektų administravimo sąnaudoms turi daug įtakos projektų kompleksiškumas (t. y. leidžiama
tinkamų finansuoti veiklų ir išlaidų įvairovė viename projekte). Jį galėtų gerokai sumažinti
efektyvesnis intervencijų planavimas ir supaprastintų išlaidų galimybių naudojimas.
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5. PAREIŠKĖJAMS IR
ADMINISTRACINĖ NAŠTA

PROJEKTŲ

VYKDYTOJAMS

TENKANTI

Šio skyriaus tikslas – remiantis ES struktūrinės paramos administravimo patirtimi įvertinti pareiškėjų
patiriamą administracinę naštą, teikiant paraišką paramai gauti, ir projektų vykdytojų patiriamą
administracinę naštą, administruojant projektą, finansuojamą iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
lėšų, taip pat veiksnius, turinčius įtakos šios administracinės naštos dydžiui.
Vertinant pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkančią administracinę naštą svarbu atskirti įprastinę
projekto rengimo ir administravimo naštą ir papildomą projekto administravimo naštą, kurią lemia
projekto finansavimas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis. Būtent į pastarąją sutelkiamas
dėmesys atliekant šį vertinimą.
Vienas svarbiausių informacijos šaltinių, vertinant pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkančią
administracinę naštą, buvo pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa. Projektų vykdytojų apklausos
ataskaita yra pateikiama šios ataskaitos 5 priede. Atliekant apklausą buvo kreiptasi į 5168 pareiškėjus
pagal 67 veiksmų programų priemones ir buvo gauti 705 respondentų atsakymai (atsakiusiųjų dalis
sudarė 13,6 proc.). Per apklausą buvo klausiama apie laiko sąnaudas, kurias projektų vykdytojai patiria
vykdydami administracines procedūras, susijusias su paraiškų rengimu ir projektų įgyvendinimu, taip pat
pateikiami kiti su projektų administravimo efektyvumu susiję klausimai. Analizėje naudojami projektų
vykdytojų apklausos duomenys (su projektų administravimo efektyvumu susiję kokybinio vertinimo
klausimai), taip pat duomenys, gauti iš kitų informacijos šaltinių, – su projektų vykdytojais atlikti interviu,
atvejo studijų duomenys, taip pat naudojami 2012 m. ESFA atlikto tyrimo, susijusio su ESF projektų
vykdytojams tenkančios administracinės naštos mažinimo galimybėmis, (toliau – ESFA tyrimas)
duomenys.
9 intarpas. Informacija apie ESFA tyrimą, susijusį su ESF projektų vykdytojams tenkančios
administracinės naštos mažinimo galimybėmis
2012 m. ESFA pradėjo išsamų su ESF projektų administravimu susijusiuose teisės aktuose ir
dokumentuose įtvirtintų informacinių įpareigojimų sukeliamos naštos projektų vykdytojams vertinimo
tyrimą. Atliekant šį tyrimą vadovaujamasi standartinių kaštų modeliu. Atliekant tyrimą buvo nustatyti
informaciniai įpareigojimai (iš viso daugiau kaip 500), kylantys tiek iš vidinių ESFA dokumentų, tiek iš
įvairių teisės aktų, reglamentuojančių iš ES struktūrinės paramos lėšų finansuojamų projektų
įgyvendinimą (nagrinėti dokumentai – PAFT, ESFA mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo procedūra,
ŽIPVP priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ (VP1-1.1-SADM-01-K) PFSA, Dokumentų
sąvadas ESF projektų vykdytojams).
ESFA darbuotojai atliko pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausą (pagal tikslinės grupės apklausos
metodą) ir nustatė, kiek pareiškėjai ir projektų vykdytojai užtrunka vykdydami kiekvieną informacinį
įpareigojimą. Projektų vykdytojai buvo atrinkti, atsižvelgiant į visus ESFA administruojamų prioritetų
projektus ir įvertinant skirtingą projektų vykdytojų teisinį statusą. Atrinkta po 5 projektų vykdytojus
kiekvienai tikslinei grupei.
Atliekant tyrimą surinkta informacija buvo apibendrinta ir išanalizuota. Ties kiekvienu informaciniu
įpareigojimu buvo išskirta ir informacinio įpareigojimo kilmė. Tai sudaro sąlygas analizuoti net tik ESFA,
bet ir kitų ES struktūrinės paramos administravime dalyvaujančių institucijų (vadovaujančiosios,
tarpinių institucijų) nustatytų reikalavimų lemiamą administracinę naštą.
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Analizuojant su paraiškų rengimu ir projektų administravimu susijusią teisinę aplinką akivaizdu, kad
2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų
skaičius, palyginti su 2004–2006 m. laikotarpiu, gerokai išaugo. Viena vertus, tai reiškia išsamesnį
reglamentavimą, antra vertus, tiek pareiškėjams, tiek projektų vykdytojams tokia teisės aktų gausa kelia
sunkumų. Papildomų sunkumų kelia ir tai, kad esama gana didelės teisės aktų kaitos, o ES struktūrinės
paramos svetainėje www.esparama.lt ne visada pateikiamos aktualios teisės aktų redakcijos (pasitaiko,
kad pateikiama aktuali teisės akto redakcija jau yra pasenusi).
Pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkančią administracinę naštą ir projektams keliamų reikalavimų
sudėtingumą iš dalies atspindi ir išorės konsultantų samdymas paraiškoms rengti ir projektams
administruoti. Projektų vykdytojų apklausos rezultatai parodė, kad konsultantų paslaugas pirko 60 proc.
apklaustų projektų vykdytojų. Konsultantų paslaugas dažniau pirko privataus sektoriaus įmonės
(70 proc.) negu viešojo sektoriaus institucijos (56 proc.). Tai galėtų būti siejama su tuo, kad dalis (ypač
didesnių) viešojo sektoriaus organizacijų projektams rengti ir (ar) prižiūrėti yra sukūrusius atskirus
padalinius ar priskyrusios atskirus darbuotojus, organizacijose taip pat veikia viešųjų pirkimų padaliniai ir
pan. Verslo subjektai, kuriems iš ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų rengimas ir vykdymas
dažniausiai yra papildoma, įmonei nebūdinga veikla, yra linkę projektų rengimo ir administravimo
paslaugas pirktis iš išorės. Informacija apie dažniausiai perkamas konsultavimo paslaugas pateikiama
25 pav.
25 paveikslas. Dažniausiai projektų vykdytojų perkamos konsultacinės paslaugos

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys.

76

Pažymėtina ir tai, kad, išskyrus minėtą ESFA tyrimą, pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta iki šiol nebuvo nuosekliai vertinta. Pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta iš dalies vertinta atliekant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4
prioriteto įgyvendinimo vertinimą ir Viešųjų pirkimų poveikio ES struktūrinės paramos panaudojimo
efektyvumo vertinimą. Kitais atvejais buvo analizuotas pareiškėjų ir projektų vykdytojų pasitenkinimo
lygis, informavimo priemonių efektyvumas ir pan., bet ne pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta.
Patogumo dėlei toliau informacija apie pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkančią administracinę
naštą pateikiama pagal pagrindinius projekto rengimo ir administravimo etapus.

5.1. PROJEKTO PARAIŠKOS RENGIMAS IR VERTINIMAS
Siekiant, kad paraiškų rengimo ir vertinimo procesas būtų efektyvus, pareiškėjams pateikiama
informacija apie reikalavimus projektams (reikalavimai pareiškėjui, projekto veikloms, projekto išlaidoms
ir kt.) turi būti aiški ir lengvai suprantama. Projektų vykdytojų apklausos duomenys parodė, kad 75 proc.
projektų vykdytojų yra linkę sutikti arba visiškai sutinka su tuo, kad PFSA nustatyti reikalavimai projektui
yra aiškūs ir lengvai suprantami (žr. 26 pav.).
Atlikta analizė, interviu su projektų vykdytojais ir atvejo studijos parodė, kad viena iš sričių, kurioje kyla
daugiausia neaiškumų, rengiant projekto paraišką, yra projekto išlaidų tinkamumas. Dalyje PFSA
reikalavimai išlaidų tinkamumui yra nustatyti nepakankamai aiškiai ir apsiriboja bendromis nuostatomis,
o vėliau jos individualiai (ir kartais skirtingai) interpretuojamos įgyvendinančiųjų institucijų projektų
vadovų. Klausimai paprastai būna susiję su atskirų rangos ar tiekimo sutarties komponentų tinkamumu
finansuoti (nors dėl bendro sutarties tinkamumo finansuoti sutariama). Neretai tokio tipo klausimai ar
neaiškumai sprendžiami kreipiantis į ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją, o ši vėliau inicijuoja PFSA
pakeitimą / tikslinimą.
Kita vertus, per daug detalus išlaidų tinkamumo reglamentavimas taip pat gali kelti sunkumų. Pavyzdžiui,
dėl PFSA pateikto baigtinio tinkamų finansuoti išlaidų sąrašo (arba labai detalių apribojimų išlaidų
tinkamumui) projekto išlaidų tinkamumas gali būti nagrinėjamas fragmentiškai, neatsižvelgiant į
projekto tikslus ir bendras projekto veiklas. Todėl dalis projekto tikslui pasiekti būtinų išlaidų (pvz.,
inžinieriniai tinklai, tiesiogiai susiję su tinkamos finansuoti infrastruktūros kūrimu ir neatsiejami nuo jos)
pripažįstamos netinkamomis finansuoti ir turi būti apmokėtos projekto vykdytojo lėšomis. Dėl to taip pat
kyla sunkumų, pavyzdžiui, pagal vieną rangos sutartį dalis išlaidų tampa netinkamomis finansuoti, taigi
didėja klaidų tikimybė bei projekto vykdytojui tenkanti administracinė našta.
Taip pat pažymėtina, kad ne visada projektams taikomi reikalavimai yra adekvatūs projektui (projekto
turiniui, apimčiai ir pan.). Pavyzdžiui, pagal ŪM administruojamą priemonę „E-verslas LT“ finansuojami
smulkūs projektai, susiję su el. sprendimų diegimu įmonėse. Didžiausia galima paramos suma vienam
projektui – 150 000 Lt. Pagal šią priemonę paraiškas gali teikti mažos ir vidutinės įmonės (t. y. įmonės,
kuriose gali dirbti iki 250 darbuotojų ir kurių metinės pajamos gali siekti 138 mln. litų). Nepaisant to, kad
sąlyginai smulkūs projektai įmonėms tik ribota apimtimi gali padėti optimizuoti ir integruoti tam tikrus
verslo procesus, visiems projektams yra nustatytas privalomas reikalavimas (projekto rezultato rodiklis)
padidinti įmonės darbuotojų darbo našumą ne mažiau kaip 30 proc. (pirmajame kvietime – 25 proc.).
Toks reikalavimas, ypač vidutinėms įmonėms, yra neadekvatus teikiamos paramos ir projekto apimčiai.
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Be minėtų priežasčių, reikalavimai projektams buvo nepakankamai aiškūs ir dėl to, kad jie pareiškėjams
ir projektams PFSA paprastai pateikiami fragmentuotai – dalis reikalavimų pateikiama pagrindiniame
PFSA tekste, dalis – PFSA prieduose (paprastai tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje).
26 paveikslas. Projektų vykdytojų požiūris į reikalavimų projektams bei jų vertinimo kriterijų
aiškumą

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys. Pateikiama informacija apie respondentus, kurie linkę sutikti ir visiškai sutinka
su paveiksle nurodytais teiginiais.

Paraiškų vertinimo kriterijų ir metodikos aiškumą bei objektyvumą teigiamai įvertino 74 proc.
apklaustųjų, tačiau čia esama didesnių skirtumų tarp įvairių ministerijų ir (ar) kitų institucijų. Tai
pirmiausia sietina su projektų vertinimo tvarkos skirtumais valstybės ir regionų planavimo (80 proc.
teigiamų vertinimų) bei konkursų būdu atrenkamiems (66 proc. teigiamų vertinimų) projektams.
Konkurso būdu atrenkamiems projektams, kitaip negu valstybės ar regionų planavimo būdu
atrenkamiems projektams, taikomas naudos ir kokybės vertinimo etapas, kuriame atrenkami projektai,
geriausiai tenkinantys specialiuosius prioritetinius atitinkamos veiksmų programos priemonės atrankos
kriterijus. Naudos ir kokybės vertinimui naudojant aiškiai apibrėžtus ir lengvai bei objektyviai
įvertinamus („matematinius“) vertinimo kriterijus, paprastai didinamas vertinimo aiškumas ir
skaidrumas, tačiau tokie kriterijai ne visada leidžia atrinkti geriausius projektus. Kita vertus, ekspertiniai
vertinimo metodai, nors ir yra sunkiau objektyviai vertinami, labiau atspindi projektų esmę.
Vertinant paraiškas didesnę administracinę naštą lėmė ir tai, kad paraišką buvo prašoma tikslinti ne
vieną, o kelis kartus. Daugiau negu pusė (54 proc.) apklaustų projektų vykdytojų nurodė, kad vertinant
paraišką jų buvo prašoma pateikti papildomą informaciją, dokumentus, patikslinti paraišką tris ir daugiau
kartų. Didelį pareiškėjams tenkančių paklausimų skaičių, viena vertus, galima paaiškinti pareiškėjų
teikiamų projektų dokumentų kokybės trūkumu, antra vertus, tai atspindi ir projektų dokumentams
keliamų reikalavimų sudėtingumą. Paraiškų kokybei turėjo neigiamos įtakos ir tokios aplinkybės, kai
terminas paraiškos pateikimui po kvietimo teikti paraiškas paskelbimo ar išsiuntimo būna nepakankamas
kokybiškai parengti projektą ir jo paraišką (ypač tuomet, jei projektai sudėtingesni). Verta paminėti ir tai,
kad dalyje atvejų projektų vykdytojams administracinę naštą didina skirtingų projektų vadovų ir skirtingų
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įgyvendinančiųjų institucijų taikomų reikalavimų bei praktikų skirtumai (pvz., reikalavimai išlaidų
detalumui, rizikos analizės išsamumui ir pan.).
27 paveikslas. Projektų vykdytojų požiūris į įgyvendinančiųjų institucijų keliamus reikalavimus
paraiškų vertinimo metu bei jų įtaką projektų kokybei

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys. Pateikiama informacija apie respondentus, kurie linkę sutikti ir visiškai sutinka
su paveiksle nurodytais teiginiais.

Kita vertus, 71 proc. apklaustųjų sutiko, kad vertinant paraiškas įgyvendinančiųjų institucijų pateikiami
reikalavimai ir priimami sprendimai buvo aiškūs ir motyvuoti – ši dalis buvo žemesnė konkursinių
projektų atveju (61 proc.) ir aukštesnė valstybės ir regionų planavimo projektų atveju (78 proc.). Taip
pat 73 proc. valstybės ir regionų projektų vykdytojų sutiko, kad dėl paraiškos vertinimo metu atliktų
paraiškos ir susijusių dokumentų tikslinimų paraiška ir projektas tapo aukštesnės kokybės.
Aukštesnis pasitenkinimo lygis valstybės ir regionų planavimo projektų vertinimu bei vertinimo
rezultatais gali būti siejamas su tuo, kad šių projektų vertinimas turi būti atliekamas kaip derybos su
pareiškėjais, kurių siekiamas rezultatas – aukštesnės kokybės projektas. Nepaisant to, kad dauguma
valstybės ir regionų planavimo projektų pareiškėjų sutinka, jog dėl įgyvendinančiosios institucijos
pastabų projektas tapo aukštesnės kokybės, dalis projektų vykdytojų abejoja tam tikrų vertinimo
kriterijų / procesų būtinumu ir pridėtine verte, pavyzdžiui, alternatyvų analizės reikalingumas bei
išsamumas – sudarant valstybės projektų sąrašus, viena iš valstybės projekto aprašymo formos
sudedamųjų dalių dažnai būna alternatyvų analizė. Neatsižvelgiant į tai, rengiant tokių projektų paraišką
ir su ja susijusius dokumentus vėl reikalaujama išsami alternatyvų analizė, nors alternatyva jau buvo
pasirinkta vertinant, ar įtraukti projektą į valstybės projektų sąrašą. Jei rengiant ir vertinant projekto
paraišką būtų pasirinkta kita alternatyva negu nurodyta valstybės projektų sąraše, projektas taptų
netinkamas finansuoti dėl to, kad neatitiktų valstybės projektų sąrašo (arba atitinkamai tektų koreguoti
valstybės projektų sąrašą).
Administracinę naštą taip pat didina ir daliai priemonių taikomi kiti procedūriniai reikalavimai –
reikalavimas pateikti projekto paraiškas užantspauduotuose vokuose (projekto paraišką paprastai
sudaro bent keli segtuvai kietais viršeliais), kiekvieno dokumento kopijos tvirtinimas, reikalavimai
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pateikti vieną ar kelias paraiškos bylos kopijas (ypač atsižvelgiant į tai, kad didžiąją dalį vertinimo
proceso (išskyrus naudos ir kokybės vertinimą) įgyvendinančiojoje institucijoje paprastai vykdo vienas
darbuotojas ir tai, kad teikiant paraiškos bylos kopiją atsiranda paraiškos bylos originalo ir jos kopijos
neatitikimų rizika) ir pan.
Atliekant ESFA tyrimą buvo įvertinta PAFT ir ŽIPVP priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“
(VP1-1.1-SADM-01) PFSA nustatytų informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta vienam
pareiškėjui rengiant paraišką. Ji sudarė 5 594 Lt (apie 12 proc. visos administracinės naštos). Svarbu ir
tai, kad pagal šios priemonės PFSA nebuvo prašoma pateikti verslo planų, investicinių projektų ar
galimybių studijų, kurios padidintų administracinę naštą, taip pat skaičiuojant administracinę naštą
nebuvo vertinama administracinė našta, susijusi su paraiškos tikslinimu ir papildomos informacijos
teikimu paraiškos vertinimo etape.
10 intarpas. Geroji užsienio praktika, kuri padėtų sumažinti administracinę naštą paraiškų rengimo ir
vertinimo procese
2012 m. vasario mėn. Lietuvoje vyko Europos Sąjungos naujų valstybių narių susitikimas. Jame buvo
pasidalyta patirtimi administruojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu ir aptarta, kaip galima būtų pagerinti Europos Sąjungos paramos
administravimą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Paraiškos rengimo ir vertinimo procese yra
galimi šie patobulinimai (šalia nurodomos užsienio šalys, kuriose jie jau yra taikomi):
 naudojamos supaprastintos paraiškos formos (taikoma Kipre, Čekijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje);
 sudaryta galimybė pateikti paraišką el. būdu (el. paštu, per IT sistemą ar interneto svetainę)
(taikoma Bulgarijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Latvijoje ir Rumunijoje);
 su pareiškėjais yra bendraujama pasitelkiant el. priemones (taikoma Čekijoje, Vengrijoje ir
Slovakijoje);
 naudojamos sąsajos su valstybės registrais ir kitais valstybės institucijų ir (ar) įstaigų kaupiamais
duomenimis, taip mažinant paraiškoje reikalaujamos informacijos kiekį (taikoma Kipre,
Čekijoje, Latvijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje)38.

5.2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS
Mokėjimo prašymai
Mokėjimo prašymų rengimas yra viena iš didžiausių administracinę naštą lemiančių projekto
administravimo sričių. ESFA tyrimas parodė, kad mokėjimo prašymų ir su jais susijusių dokumentų
rengimas vienam projekto vykdytojui per metus sukelia daugiau negu 31 tūkst. Lt administracinę naštą,
o tai sudaro apie 80 proc. visos projektų vykdytojui tenkančios administracinės naštos.
Kaip ir projektų paraiškų rengimo atveju, efektyviam administravimo sistemos veikimui labai svarbus
reikalavimų, susijusių su mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų pagrindimu, aiškumas. Projektų
vykdytojų apklausos duomenys parodė, kad dauguma (90,6 proc.) projektų vykdytojų linkę sutikti arba
visiškai sutinka su tuo, kad reikalavimai, susiję su mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų
pagrindimu, yra aiškūs (žr. 28 pav.). Tai pasakytina apie visas įgyvendinančiąsias institucijas – didesnių
skirtumų tarp įvairių įgyvendinančiųjų institucijų nenustatyta.

38

2012 m. vasario 1–2 d. vykusio renginio „Outlook on effective management of EU structural funds from 2007–
2013 to 2014–2020“ medžiaga, <http://www.esparama.lt/renginiai?id=090bdd5380121e4d>.
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28 paveikslas. Projektų vykdytojų požiūris mokėjimo prašymų tikrinimo procesą

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys. Pateikiama informacija apie respondentus, kurie linkę sutikti ir visiškai sutinka
su paveiksle nurodytais teiginiais.

Nepaisant to, per projektų vykdytojų apklausą respondentai įvardijo daug sunkumų, su kuriais
susiduriama rengiant mokėjimo prašymus ir deklaruojant išlaidas. Atlikta analizė ir interviu su projektų
vykdytojais rodo, kad didžiausią administracinę naštą lemia ne pačios mokėjimo prašymo formos
pildymas, bet labai didelis patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų kiekis (kartu su mokėjimo
prašymais teikiami dokumentai neretai siekia 300 ir daugiau lapų, tarp jų turi būti rengiamos pažymos,
suvestinės ir pan.). Tą patvirtina ir ESFA tyrimo rezultatai. Jie rodo, kad mokėjimo prašymo formos
pildymas sudaro tik 5–6 proc. visos su mokėjimo prašymų rengimu susijusios administracinės naštos.
Didelė dalis su mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų pagrindimu susijusių reikalavimų / praktikų
yra formuojami įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu. Formuluojant reikalavimus ir nustatant praktiką
daugiausia dėmesio skiriama įsitikinti išlaidų tinkamumu, tačiau ne visada pakankamas dėmesys
skiriamas tam, kokią papildomą administracinę naštą projektų vykdytojui sukelia taikomi reikalavimai ir
kokie galėtų būti alternatyvūs įsitikinimo išlaidų pagrįstumu būdai, nenaudojamos ar menkai
naudojamos kitų valstybės institucijų turimos duomenų bazės (pvz., Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM turimos duomenų bazės).
Vertinant mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų tinkamumą, dažnai yra tikrinama ne tik išlaidų
atitiktis projekte nustatytiems reikalavimams, bet ir kiti su projekto išlaidomis susiję aspektai,
pavyzdžiui, deklaruojant darbo užmokesčio išlaidas tikrinama, ar tinkamai įforminti darbo santykiai ir
pan. Projektų vykdytojų kartu su mokėjimo prašymais taip pat dažnai prašoma pateikti tam tikrų išlaidų
pagrindimo ir įrodymo dokumentų suvestines ar pažymas (pvz., darbo užmokesčio priskyrimo projektui
pažyma, projekto vykdytojų kelionių, komandiruočių ir dalyvavimo renginiuose išlaidų suvestinė pažyma
ir pan.), tačiau beveik visais atvejais prašoma pateikti ir suvestinėse bei pažymose nurodytų dokumentų
kopijas, dėl to teikiamos suvestinės ir pažymos. Taigi užuot sumažinus administracinę naštą projektų
vykdytojams, ji dar labiau padidina.
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Pažymėtina ir tai, kad nors ir nesmarkiai, tačiau tų pačių išlaidų kategorijų deklaravimo taisyklės ir
praktika tarp skirtingų įgyvendinančiųjų institucijų skiriasi. Tai didina projektų vykdytojams tenkančią
administracinę naštą (kuomet projektų vykdytojas įgyvendina kelis projektus, administruojamus
skirtingų įgyvendinančiųjų institucijų). Dalis išlaidų pagrindimui taikomų reikalavimų ir praktikų yra
formuojama pačių įgyvendinančiųjų institucijų projektų vadovų, todėl pasikeitus projektų vadovui (tai
pasitaiko gana dažnai, ypač tuomet, kai projektų trukmė ilgesnė), keičiasi ir taikomos praktikos, ir tai
projektų vykdytojams sukelia papildomų sunkumų.
Kaip ir projektų rengimo etape, deklaruojant faktiškai patirtas projekto išlaidas kartais kyla klausimų /
neaiškumų dėl projektų išlaidų tinkamumo. Per didelis būsimų projekto išlaidų detalizavimas projekto
rengimo etape neretai lemia tai, kad toks detalumas veikia kaip ribojantis veiksnys ir bet koks
nukrypimas nuo projekto paraiškoje nustatytų išlaidų įgyvendinančiųjų institucijų yra traktuojamas kaip
netinkamos išlaidos. Tarkime, projekto rengimo metu nustatyti darbo užmokesčio dydžiai konkretiems
projektą vykdantiems asmenims yra traktuojami kaip didžiausi leidžiami darbo užmokesčio įkainiai ir, net
neviršijus projekto biudžete darbo užmokesčiui numatytų išlaidų, bet koks paraiškoje nustatyto darbo
užmokesčio įkainio viršijimas pripažįstamas kaip netinkamos finansuoti išlaidos; įgyvendinant projektą
paaiškėjus, kad projekto paraiškoje numatytos ne visos projekto įgyvendinimui būtinos išlaidos, neretai,
net ir tuomet, kai projekto biudžete yra sutaupytų lėšų, neleidžiama patirti kitų negu numatytos
projekto biudžete išlaidų, nors jos ir būtinos projekto tikslams pasiekti.
Nors mokėjimo prašymų tikrinimo vidutinė trukmė visose įgyvendinančiosiose institucijose atitinka PAFT
nustatytą 30 dienų terminą, tačiau dalis projektų vykdytojų šį terminą vertina kaip per ilgą, ir dėl to
išsitęsia atsiskaitymo su tiekėjais terminai, kyla sunkumų dėl apyvartinių lėšų.
Su mokėjimo prašymų rengimu susijusios administracinės naštos augimą taip pat lėmė tai, kad
mokėjimo prašymus tenka tikslinti. Dauguma (90 proc.) respondentų nurodė, kad mokėjimo prašymų
tikrinimo metu paprastai jų buvo prašoma pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, patikslinti
mokėjimo prašymą. Daugiau nei trečdalis respondentų (34 proc.) pripažino, kad mokėjimo prašymus
teko taisyti du ir daugiau kartų. Kita vertus, dauguma respondentų (81 proc.) sutinka, kad mokėjimo
prašymų tikrinimo metu įgyvendinančiosios institucijos prašo pateikti tik būtinus mokėjimo prašyme
deklaruotų išlaidų pagrindimo dokumentus ir informaciją, o mokėjimo prašymų tikrinimo metu
įgyvendinančiųjų institucijų priimami sprendimai yra aiškūs ir pagrįsti (tinkamai motyvuoti) (83 proc.).
Administracinę naštą taip pat didina tam tikri su mokėjimų prašymų teikimu susiję procedūriniai
reikalavimai, pavyzdžiui, 2012 m. gegužės 9 d. buvo pakeistos PAFT ir atsisakyta reikalavimo patvirtinti
kartu su mokėjimo prašymais teikiamų dokumentų kopijas. Vis dėlto, toks supaprastinimas
įgyvendinančiųjų institucijų nebuvo plačiai pristatytas projektų vykdytojams, o mokėjimo prašymo
tikrinimo metu įgyvendinančiajai institucijai paprašius pateikti papildomų dokumentų, paprastai
reikalaujama, kad būtų teikiamos patvirtintos šių dokumentų kopijos.
11 intarpas. Geroji užsienio praktika, kuri padėtų sumažinti administracinę naštą administruojant
projektų mokėjimo prašymus
2012 m. vasario mėn. Lietuvoje vyko Europos Sąjungos naujų valstybių narių susitikimas. Jame buvo
pasidalyta patirtimi administruojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu ir aptarta, kaip galima būtų pagerinti Europos Sąjungos paramos
administravimą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Projektų mokėjimo prašymų administravimo
procese yra galimi šie patobulinimai (šalia nurodomos užsienio šalys, kuriose jie jau yra taikomi):
 išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra pateikiami el. būdu (taikoma Bulgarijoje, Čekijoje,
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Latvijoje, Maltoje, Lenkijoje ir Rumunijoje);
įgyvendinančiosios institucijos mokėjimo prašymą pildo IT sistemoje, atsisakoma popierinių
patikros lapų (taikoma Lenkijoje ir Čekijoje)39.

Pirkimų vykdymas
Vertinant projektų vykdytojams tenkančią administracinę naštą vykdant projektų pirkimus, svarbu
išskirti projektų vykdytojų statusą pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (perkančiosios ir neperkančiosios
organizacijos). Kadangi perkančiosioms organizacijoms Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos taikomos ir
privalomos visais atvejais (neatsižvelgiant į tai, ar projektas finansuojamas ES struktūrinės paramos
lėšomis), šio vertinimo kontekste laikoma, kad joms tenkanti papildoma (nulemta projekto finansavimo
iš ES struktūrinės paramos lėšų) administracinė našta yra susijusi tik su įgyvendinančiosios institucijos
atliekama viešųjų pirkimų kontrole. Neperkančiųjų organizacijų atveju laikoma, kad visa pirkimų
procedūra ir jos kontrolė sietina su papildoma administracine našta, nulemta projekto finansavimo iš ES
struktūrinės paramos lėšų. Taigi neperkančiųjų organizacijų administracinę naštą sudaro šie su projekto
pirkimais susiję veiksmai: pirkimų dokumentų rengimas (pirkimo sąlygos, techninė užduotis /
specifikacija ir pan.), pirkimų procedūrų (kvietimas pateikti pasiūlymus, atsakymai į paklausimus)
vykdymas, pasiūlymų vertinimas, pirkimų dokumentavimas (apklausos pažymos, pirkimo komisijos
protokolai ir pan.), pirkimų dokumentų derinimas su įgyvendinančiąja institucija. Atkreiptinas dėmesys,
kad net ir CVP IS priemonėmis vykdomų pirkimų dokumentacija įgyvendinančiajai institucijai privalo būti
pateikta popieriniu formatu. Šiuo atveju pirkimų vykdymas el. priemonėmis iš dalies praranda savo
prasmę, nes popierinių versijų nėra iki galo atsisakoma.
Tiriant viešųjų pirkimų poveikio ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui per projektų
vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) apklausą buvo nustatyta, kad didžiausią administracinę naštą
viešųjų pirkimų srityje projektų vykdytojai sieja su kontrolės institucijų (ypač įgyvendinančiųjų institucijų)
atliekamomis dokumentų patikromis. Tos pačios apklausos respondentų teigimu, kartais išankstinės
priežiūros rezultatai nėra adekvatūs įgyvendinančios institucijos ir projekto vykdytojo skirtoms laiko
sąnaudoms40.
Atlikta analizė parodė, kad, atsižvelgiant į įgyvendinančiąją instituciją, projektą ir konkretų pirkimą,
pirkimo dokumentai su įgyvendinančiąja institucija gali būti derinami per tris etapus: (1) prieš pradedant
pirkimo procedūrą, (2) prieš pasirašant sutartį su rangovu, prekių tiekėju ar paslaugų teikėju ir (3) po
sutarties pasirašymo. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentų derinimas kiekviename etape gali trukti
iki 15 darbo dienų (jei neviršijamas PAFT rekomenduojamas terminas), vien toks dokumentų derinimas
gali trukti apie pusantro mėnesio (nevertinant trečiojo dokumentų derinimo etapo, nes jis vyksta jau po
sutarties pasirašymo ir neturi įtakos projekto įgyvendinimo terminui) ir tiek ištęsti pirkimų vykdymą.
Už viešuosius pirkimus visais atvejais atsako pats projekto vykdytojas, todėl, net ir derindamos viešųjų
pirkimų dokumentus, įgyvendinančiosios institucijos dėl pirkimų neprisiima jokios administracinės
atsakomybės. Neigiamą įtaką viešųjų pirkimų administravimo efektyvumui daro bendri viešųjų pirkimų
nacionalinio reglamentavimo Lietuvoje trūkumai: per didelis reglamentavimo detalumas, nuolatiniai
39

2012 m. vasario 1–2 d. vykusio renginio „Outlook on effective management of EU structural funds from 2007–
2013 to 2014–2020“ medžiaga, <http://www.esparama.lt/renginiai?id=090bdd5380121e4d>.
40
Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas.
Vertinimo ataskaita. 2012 m. birželio 6 d., UAB „PwC“,
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Vie
suju_pirkimu_vertinimo_ataskaita_LT.pdf>.
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pokyčiai teisės aktuose bei taikomose praktikose ir dėl to atsirandantis vidinis reglamentavimo
nenuoseklumas. Dėl to sukuriamos situacijos, kai, net ir suderinus pirkimų dokumentus su
įgyvendinančiąja institucija, pirkimus vertinant kitam projekto vadovui / ar tam pačiam projekto vadovui
praėjus naujus mokymus, o juolab pirkimus vertinant kitai institucijai (pvz., Valstybės kontrolei ar VPT),
kartais projekto vykdytojui pateikiama nemažai naujų pastabų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tai,
kad būtent Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimai yra dažniausia (ir finansiškai reikšmingiausia)
pažeidimų bei finansinių korekcijų priežastis, vertinant viešųjų pirkimų kontrolės priemonių efektyvumą
daugiausia dėmesio turėtų būti kreipiama ne į viešųjų pirkimų administravimo sąnaudas (ypač didesnių
projektų), o į tai, ar atliekant viešųjų pirkimų priežiūrą viešųjų pirkimų dokumentai tapo aukštesnės
kokybės.
29 paveikslas. Projektų vykdytojų požiūris į įgyvendinančiųjų institucijų pirkimų dokumentams
pateikiamų reikalavimų aiškumą ir derinimo įtaką dokumentų kokybei (perkančiosios organizacijos
pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys. Pateikiama informacija apie respondentus, kurie linkę sutikti ir visiškai sutinka
su paveiksle nurodytais teiginiais.

Atlikta projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) apklausa parodė, kad 81 proc. projektų vykdytojų
teigiamai vertina įgyvendinančiųjų institucijų pateikiamų reikalavimų ir priimamų sprendimų dėl pirkimų
dokumentų aiškumą bei pagrįstumą, o 70 proc. respondentų sutinka, kad dėl pirkimo dokumentų
derinimo su įgyvendinančiąja institucija pirkimų dokumentai tapo aukštesnės kokybės. Aukštesnis
pasitenkinimo lygis yra ir dėl TID ir CPVA administruojamų projektų.
Kaip jau minėta, didžiausia papildoma administracinė našta dėl reikalavimo vykdyti pirkimus laikantis
tam tikrų taisyklių ir pirkimų dokumentus derinti su įgyvendinančiąja institucija tenka projektų
vykdytojams, kurie pagal Viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos. Projektų vykdytojai
pirkimus turi vykdyti laikydamiesi Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo nuostatų.
Vykdant pirkimus projektų vykdytojams taikomi reikalavimai, susiję ne tik su išlaidų efektyvumu, bet ir
su lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų įgyvendinimu,
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apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis, procesas, prekės ženklas ir pan.
Tokie reikalavimai projektų vykdytojams nėra įprasti ir gerokai didina jiems tenkančią administracinę
naštą. Atitinkamai tik 66 proc. respondentų linkę sutikti su tuo, kad įgyvendinančiųjų institucijų
pateikiami reikalavimai bei priimami sprendimai dėl pirkimų dokumentų yra aiškūs bei pagrįsti ir tik kiek
daugiau negu pusė (54 proc.) apklaustųjų sutinka, kad dėl pirkimo dokumentų derinimo su
įgyvendinančiąja institucija pirkimų dokumentai tapo aukštesnės kokybės.
30 paveikslas. Projektų vykdytojų požiūris į įgyvendinančiųjų institucijų pirkimų dokumentams
pateikiamų reikalavimų aiškumą ir derinimo įtaką dokumentų kokybei (neperkančiosios
organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys. Pateikiama informacija apie respondentus, kurie linkę sutikti ir visiškai sutinka
su paveiksle nurodytais teiginiais.

Projektų keitimai
Projektų sutarčių keitimai yra neatsiejama projektų įgyvendinimo dalis. Nuo projekto paraiškos rengimo
praėjus metams ir daugiau, keičiantis situacijai rinkoje, keičiasi ir projekto parametrai (pvz., perkamos
įrangos specifikacija ir pan.). Remiantis projektų vykdytojų apklausos duomenimis tik 31 proc.
respondentų teigė, kad jie neinicijavo projektų sutarčių pakeitimų, o 43 proc. respondentų teigė inicijavę
du ir daugiau projektų sutarčių pakeitimus. Projekto sutarties keitimų galimybė ir lankstumas yra viena iš
būtinų sąlygų, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendinamas, ypač atsižvelgiant į tai, kad laikotarpis nuo
projekto rengimo iki dalies projekto veiklų pradžios neretai būna dveji ir daugiau metų. Kuo paprastesnė
projekto sutarties keitimo procedūra, tuo atitinkamai mažesnė projekto vykdytojams tenkanti
administracinė našta, spartesnis projekto įgyvendinimas.
Projektų sutarčių keitimo poreikį dažnai lemia dar projekto rengimo metu įgyvendinančiųjų institucijų
keliami pernelyg dideli reikalavimai dėl projekto detalumo. Dėl to, vėliau atsiradus bet kokiam
nukrypimui nuo pradinio projekto įgyvendinimo plano, tenka atlikti projekto sutarties keitimą. Šiems
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keitimams, priklausomai nuo to, ar tai esminis, ar neesminis projekto sutarties keitimas, reikalingas
įgyvendinančiosios institucijos pritarimas ir / arba projektų finansavimo ir administravimo sutarties
keitimas.
Interviu su projektų vykdytojais taip pat atskleidė, kad dalis įgyvendinančiųjų institucijų nukrypimus nuo
kartu su paraiška pateiktų komercinių pasiūlymų (teikiamų išlaidų dydžiui pagrįsti) traktuoja kaip
projekto pakeitimus (nors tokios sąlygos nėra nustatytos nei projekto finansavimo ir administravimo
sutartyje, nei projekto paraiškos bendrojoje (A) ar specialiojoje (B) dalyse). Tai savaime gerokai didina
projektų keitimų skaičių ir tiesiogiai lemia papildomą administracinę naštą projektų vykdytojams. Be to,
dėl tokio pakeitimų traktavimo mažėja ir projektų efektyvumas (projektų vykdytojams ribojama
galimybė pasirinkti tuo metu optimalų sprendimą) ir pan.
Projektų vykdytojams tenkanti administracinė našta, susijusi su projektų sutarčių keitimais, iš dalies yra
nulemta ir projektų paraiškos formos. Projekto paraiškos A dalies 6 lentelėje pateikiamas projekto
loginis pagrindimas: remiantis loginės struktūros matricos metodologija, projektas turi būti išskaidomas
pagal tikslus, uždavinius ir veiklas. Projekto rengimo prasme yra labai naudinga priemonė, siekiant
geriau perteikti projekto idėją ir vėliau įgyvendinančiajai institucijai jį įvertinti (kuo detalesnė ši dalis, tuo
lengviau suprasti projekto intervencijos logiką, tikslus, kokiomis priemonėmis tų tikslų siekiama ir pan.).
Nepaisant to, vėlesnio projekto įgyvendinimo metu toks detalus projekto išskaidymas pagal tikslus,
uždavinius ir veiklas kelia gana didelių administravimo sunkumų, nes lentelėje įvardytos veiklos
perkeliamos į projekto finansavimo ir administravimo sutartį, o projekto biudžetas automatiškai
išskaidomas pagal šias veiklas, kiekviena kurių toliau skaidoma pagal išlaidų kategorijas. Taip projekto
administravimas tampa daug sudėtingesnis negu, pavyzdžiui, tuomet, kai yra tik viena veikla (nes
įgyvendinant projektą dažnai kyla poreikis perskirstyti projekto biudžetą).
12 intarpas. Geroji užsienio praktika, kuri padėtų sumažinti administracinę naštą atliekant projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių pakeitimus
2012 m. vasario mėn. Lietuvoje vyko Europos Sąjungos naujų valstybių narių susitikimas. Jame buvo
pasidalyta patirtimi administruojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu ir aptarta, kaip galima būtų pagerinti Europos Sąjungos paramos
administravimą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Projektų finansavimo ir administravimo
sutarčių administravimo procese yra galimi šie patobulinimai (šalia nurodomos užsienio šalys, kuriose
jie jau yra taikomi):
 finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimus projekto vykdytojas gali inicijuoti
naudodamasis IT sistemomis (t. y. el. būdu) (taikoma Kipre ir Čekijoje);
 duomenys ir dokumentai, reikalingi projekto finansavimo ir administravimo sutarties
pakeitimams, yra pateikiami įgyvendinančiosioms institucijoms el. būdu (el. paštu, naudojantis
IT sistemomis) (taikoma Kipre, Čekijoje, Latvijoje ir Maltoje)41.
Pažymėtina ir tai, kad su projektų pakeitimais susijusios praktikos tarp atskirų įgyvendinančiųjų
institucijų (o neretai ir pačių įgyvendinančiųjų institucijų viduje) gerokai skiriasi, taip pat nukrypstama ir
nuo vadovaujančiosios institucijos parengtų metodinių dokumentų. Pavyzdžiui, Rekomendacijose dėl
projektų išlaidų atitikties ERPF ir Sanglaudos fondo reikalavimams yra nurodyta, kad: „Projekto išlaidų
pagrindimo dokumente numatytas planuojamas kiekvienos pareigybės (funkcijų) vidutinis darbo
valandos (dienos) įkainis laikomas vidutiniu dydžiu, kuris konkrečiam darbuotojui gali kisti kiekvieną
41

2012 m. vasario 1–2 d. vykusio renginio „Outlook on effective management of EU structural funds from 2007–
2013 to 2014–2020“ medžiaga, <http://www.esparama.lt/renginiai?id=090bdd5380121e4d>.
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mėnesį, priklausomai nuo darbo valandų per mėnesį skaičiaus ir kitų veiksnių. Svarbu, kad projekto
pabaigoje nebūtų viršyta bendra biudžeto išlaidų eilutei skirta lėšų suma ir būtų tinkamai įvykdytos visos
numatytos projekto veiklos bei pasiekti numatyti rezultatai“, o LVPA, tikrindama mokėjimo prašymus,
projekto išlaidų pagrindimo dokumentuose numatytą kiekvienos pareigybės darbo valandos (dienos)
įkainį laiko maksimaliu galimu taikyti įkainiu.
Kita projektų keitimų kategorija yra susijusi su viešųjų pirkimų metu sudarytų rangos / prekių ar
paslaugų pirkimo sutarčių keitimu. Remiantis projektų vykdytojų apklausos ir interviu duomenimis, tai
yra viena nelanksčiausių projekto administravimo sričių, galinti gerokai sumažinti įgyvendinamų projektų
efektyvumą. Šį nelankstumą didžiąja dalimi lemia viešųjų pirkimų nacionalinis reglamentavimas.
Sutartyje su rangovu, prekių tiekėju ar paslaugų teikėju, iš anksto nenumačius jos keitimo galimybės,
tolesni keitimai tampa praktiškai neįmanomi, o papildomiems ar keičiamiems darbams turi būti
skelbiamas naujas pirkimas. Dėl to ilgėja projekto įgyvendinimo trukmė.

5.3. BENDRADARBIAVIMAS SU ĮGYVENDINANČIOSIOMIS INSTITUCIJOMIS
Konstruktyvus bendradarbiavimas tarp projektų vykdytojų ir įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų turi
daug įtakos projektų įgyvendinimo efektyvumui ir projektų vykdytojams tenkančiai administracinei
naštai. Projektų vykdytojų apklausa parodė (žr. 31 pav.), kad projektų vykdytojai labai teigiamai vertina
daugelį bendradarbiavimo su įgyvendinančiąja institucijų aspektų (pasitenkinimo lygis viršijo 90 proc.).
Žemesnis pasitenkinimo lygis buvo susijęs su tokiais aspektais kaip lankstumas derinant dokumentus ir
ieškant geriausio sprendimo, priimamų sprendimų skaidrumas, nuoseklumas ir pagrįstumas ir taikomų
reikalavimų nuoseklumas.
31 paveikslas. Projektų vykdytojų bendradarbiavimas su įgyvendinančiosiomis institucijomis

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys. Pateikiama informacija apie respondentus, kurie paveiksle nurodytus
įgyvendinančiųjų institucijų darbo aspektus vertina gana gerai ir labai gerai.

13 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados


Vienas svarbiausių projektų vykdytojams administracinę naštą sukeliančių veiksnių yra išlaidų
tinkamumo, įvairių kitų projektams keliamų reikalavimų reglamentavimo gausa ir teisės aktų
fragmentacija (kuomet reikalavimai tam pačiam objektui yra pateikiami keliuose skirtinguose
dokumentuose).



Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduria tiek pareiškėjai, tiek projektų vykdytojai,
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bendradarbiaudami su įgyvendinančiosiomis institucijomis, yra skirtingas išlaidų tinkamumo
taisyklių traktavimas tiek tarp pačių įgyvendinančiųjų institucijų, tiek tarp tos pačios
įgyvendinančiosios institucijos projektų vadovų.


Projektų PFSA detaliai apibrėžiamos netinkamos išlaidos riboja projektų kompleksiškumą ir
kartais lemia neefektyvų lėšų panaudojimą.



Projektams (ir projektų vykdytojams) keliami lėšų atskaitomybės reikalavimai nėra proporcingi
projekto vykdytojo patirčiai ir (ar) projekto vertei, projekto kompleksiškumui.



Patvirtinto valstybės planavimo projekto alternatyvų ir kaštų ir naudos analizė, atliekama
įgyvendinančiosios institucijos lygmeniu, pareiškėjams sukelia papildomą administracinę naštą.
Įgyvendinančioji institucija atlikdama vertinimą reikalauja papildomo pagrindimo iš pareiškėjo.
Taip pat ši procedūra praranda savo prasmę, nes projektas jau būna patvirtintas aukštesniu
instituciniu lygmeniu ir įtrauktas į valstybės planavimo projektų sąrašą.



Didelė administracinės naštos dalis susidaro ne dėl mokėjimo prašymo formos pildymo, o dėl
išlaidas pagrindžiančių dokumentų teikimo. Pastarojo proceso praktikos yra formuojamos
įgyvendinančių institucijų (ar net jų padalinių, administruojančių intervencijas skirtingose
politikos srityse) lygmeniu, ir jos skiriasi savo taikoma praktika. Tai sukelia nesusipratimų, kai
tas pats projekto vykdytojas įgyvendina kelis projektus, administruojamus skirtingų
įgyvendinančiųjų institucijų (ar skirtingų tos pačios institucijos padalinių).



Formuluojant mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų pagrindimo reikalavimus ir
nustatant praktiką, daugiausia dėmesio skiriama įsitikinti išlaidų tinkamumu, tačiau ne visada
pakankamai atsižvelgiama į tai, kokią papildomą administracinę naštą projektų vykdytojui
sukelia taikomi reikalavimai ir kokie galėtų būti alternatyvūs įsitikinimo išlaidų pagrįstumu
būdai, nesinaudojama ar menkai naudojamasi kitų valstybės institucijų turimomis duomenų
bazėmis.



Su viešaisiais pirkimais susijusi administracinė našta atsiranda dėl įgyvendinančiųjų institucijų
taikomų kontrolės procedūrų, kai prašoma pateikti el. priemonėmis vykdytų pirkimų popierines
dokumentų versijas.



Atsižvelgiant į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimai yra dažniausia (ir
finansiškai reikšmingiausia) pažeidimų bei finansinių korekcijų priežastis, vertinant didelės
vertės viešųjų pirkimų kontrolės priemonių efektyvumą daugiausia dėmesio turėtų būti
kreipiama ne į viešųjų pirkimų administravimo sąnaudas, o į tai, ar, atlikus viešųjų pirkimų
priežiūrą, viešųjų pirkimų dokumentai tapo aukštesnės kokybės, ir į įvykdytų procedūrų atitiktį
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.



Dėl to, kad vertinant projektų paraiškas reikalaujama detalaus projekto logikos ir visų
įgyvendinimo sprendimų aprašymo, projekto įgyvendinimo metu yra patiriama papildoma
administracinė našta, nes atsiranda poreikis atlikti keitimus.
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6. IT SISTEMOS
Lyginant 2007–2013 m. laikotarpį su ankstesniuoju 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu akivaizdūs
teigiami pokyčiai, susiję su informacinių technologijų panaudojimu administruojant ES paramos
programas.
2004–2006 m. laikotarpiu iš esmės visi duomenys į SFMIS buvo suvedami rankiniu būdu. Kadangi
paraiškų ir mokėjimo prašymų formos buvo tekstinio formato, nebuvo įmanoma šių duomenų perkelti į
SFMIS kitaip negu rankiniu būdu. Tai atlikdavo įgyvendinančiosios institucijos. Pareiškėjams / projektų
vykdytojams SFMIS iš esmės nedarė jokios tiesioginės įtakos ir atitinkamai neturėjo įtakos
administravimo procesų palengvinimui (t. y. tarp projektų vykdytojų ir administruojančių institucijų
nebuvo įgyvendintos duomenų apsikeitimo elektroniniu būdu galimybės, projektų vykdytojai neturėjo
jokios prieigos prie SFMIS). Rankinis duomenų suvedimas lėmė didelį darbo krūvį įgyvendinančiosioms
institucijoms. Todėl jos SFMIS vertino labiau ne kaip administravimo įrankį, bet kaip papildomas
funkcijas / papildomą darbo krūvį lemiančią sistemą. Kita vertus, SFMIS buvo naudinga BPD
administravimui programos lygmeniu – ES struktūrinės paramos valdymui programos ir konkrečių
priemonių lygmeniu, stebėsenai, vertinimui, duomenų agregavimui ir audito sekai užtikrinti.
2007–2013 m. laikotarpiu įvyko gana didelis kokybinis SFMIS pokytis, susijęs tiek su projektų
vykdytojais, tiek su paramą administruojančiomis institucijomis. SFMIS įgyvendintos duomenų mainų
tarp projektų vykdytojų ir administruojančių institucijų galimybės. Dėl to SFMIS tapo neatsiejamu
paramos administravimo įrankiu.

6.1. INFORMACINIŲ SISTEMŲ POVEIKIS PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS
TENKANČIOS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMUI
Atlikta analizė rodo, kad 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu plačiau naudojamos
informacinės sistemos lėmė projektų vykdytojams tenkančios administracinės naštos mažėjimą.
Administracinės naštos mažėjimas pirmiausia sietinas su elektroninių (automatizuotų) formų naudojimu
ir elektroniniu apsikeitimu duomenimis.
Elektroninių formų naudojimas ir elektroninis apsikeitimas duomenimis
Vienas reikšmingiausių 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo informacinių sistemų
patobulinimų – tai Duomenų mainų svetainės (DMS) projektų vykdytojams sukūrimas. DMS naudojama
įgyvendinamų projektų duomenų peržiūrai ir duomenų mainams elektroniniu būdu tarp projektų
vykdytojų ir įgyvendinančiųjų institucijų užtikrinti. Naudojant DMS yra rengiami ir teikiami mokėjimo
prašymai, o iš ESF finansuojamų projektų atveju – planuojamų projekto renginių (mokymo) grafikai,
projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinės, tarpinės ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos
apie projekto dalyvius. DMS taip pat įgyvendintos tam tikros projektų vykdytojams aktualios projektų
stebėsenos ir valdymo funkcijos: DMS pateikiama informacija apie tai, kiek projekto biudžeto lėšų
panaudota, kokie rodikliai pasiekti, kurios veiklos įvykdytos, kiek mokėjimo prašymų pateikta, patvirtinta
ir apmokėta, ar visos išlaidos yra pripažintos tinkamomis finansuoti, kurios projekto finansavimo ir
administravimo sutarčių versijos yra aktualios, DMS galima matyti paramą administruojančių institucijų
atliekamus veiksmus (mokėjimo prašymų tikrinimo statusas ir pan.), iš DMS gaunamos iš dalies
užpildytos su projekto administravimu susijusios elektroninės formos (mokėjimo prašymo forma) ir t. t.
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32 paveikslas. Projektų vykdytojų pasitenkinimas DMS funkcionalumu ir draugiškumu vartotojams

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys. Grafike nurodoma projektų vykdytojų dalis, pateikusių vertinimą „gana gerai“
ir „labai gerai“.

Projektų vykdytojų apklausa parodė, kad projektų vykdytojai labai gerai vertina DMS funkcionalumą ir
patogumą vartotojui (pasitenkinimo lygis viršijo 94 proc., žr. 32 pav.). Pasitenkinimo lygis 2012 m.
įdiegtu DMS funkcionalumu, susijusiu su renginių (mokymų) grafiko teikimu ESF projektams, buvo kiek
žemesnis, tačiau taip pat viršijo 80 proc. Žemesnis pasitenkinimo lygis DMS funkcionalumu, susijusiu su
renginių (mokymų) grafiko rengimu, galėtų būti aiškinamas ne tiek šio funkcionalumo įgyvendinimu
DMS, tačiau dideliu darbo krūviu rengiant ir tikslinant renginių grafiką, ypač tais atvejais, kai pagal
projektą yra organizuojama labai daug smulkių renginių (pvz., pagal priemonę „Socialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ (VP1-1.3-SADM-02-K) yra organizuojama
daug individualių konsultacijų projekto dalyviams, atitinkamai renginių grafikas daugiau negu pusėje
projektų per mėnesį yra tikslinamas tris ir daugiau kartų, o projektų vykdytojų pasitenkinimas DMS
funkcionalumu, susijusiu su projekto renginių (mokymų) grafiko teikimu, siekia tik 41 proc.).
Nepaisant aukšto projektų vykdytojų pasitenkinimo DMS lygio, galima išskirti aspektus, ribojusius DMS
poveikį projektų vykdytojams tenkančios administracinės naštos mažinimui.
 Dauguma per DMS formuojamų ir teikiamų dokumentų projektų vykdytojų greta turi būti
atspausdinti, pasirašyti ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai popierine forma, o tai menkino
DMS poveikį administracinės naštos mažėjimui. Projektų vykdytojų apklausa taip parodė, kad
daugiau negu 80 proc. projektų vykdytojų būtų aktuali galimybė visus su projekto įgyvendinimu
susijusius dokumentus ir duomenis teikti elektroniniu būdu (žr. 33 pav.).
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DMS įgyvendinta tik dalis projekto administravimo procesų (pirmiausia susijusių su mokėjimo
prašymų teikimu). Iš dalies tai susiję su tuo, kad ne visos projektų administravimo procedūros
yra standartizuotos (pvz., projektų pirkimų administravimas) ir todėl negali būti automatizuotos.
Kita vertus, DMS nėra įgyvendinta dalis funkcionalumų, susijusių su standartizuotomis
funkcijomis ir standartinių ataskaitų teikimu. Pavyzdžiui, Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse yra nustatyta, kad visi projektų vykdytojai įgyvendinančiajai institucijai turi teikti
galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas ir ataskaitas po projekto užbaigimo, iš ESF
finansuojamų projektų vykdytojai taip pat turi teikti tarpines projektų įgyvendinimo ataskaitas.
Visos šios formos yra standartizuotos (patvirtintos finansų ministro įsakymu), tačiau
įgyvendinančiosioms institucijoms vis dar teikiamos neelektroniniu būdu, nėra parengta šių
ataskaitų elektroninių formų (išskyrus ESF projektų tarpines ir galutines įgyvendinimo ataskaitas
apie projekto dalyvius). Galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų ir ataskaitų po projekto
užbaigimo elektroninių formų parengimas bei jų teikimo per DMS įgyvendinimas sudarytų
sąlygas tiek mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams (iš dalies užpildytos formos,
priminimų sistema, paprastesnis ataskaitų pateikimas ir kt.), tiek didinti administravimo
efektyvumą (automatinis duomenų įvedimas, projektų rodiklių priežiūros automatizavimas
ir kt.).
Projektų biudžeto keitimo proceso automatizavimas. Atlikta analizė parodė, kad projektų
keitimai lemia gana dideles administracines sąnaudas tiek projektų vykdytojams, tiek
įgyvendinančiosioms institucijoms. Atsižvelgiant į tai, SFMIS ir DMS galėtų būti įgyvendintas
funkcionalumas, kuriuo naudodamiesi projekto vykdytojai galėtų inicijuoti (suformuoti ir
įgyvendinančiajai institucijai pateikti) projektų biudžeto pakeitimus (biudžeto perskirstymas tarp
atskirų veiklų, tarp išlaidų kategorijų ir pan.), sistema padėtų automatizuotai įvertinti siūlomą
pakeitimą jau jį sudarant (kvalifikuoti siūlomą pakeitimą (esminis / neesminis), įvertinti siūlomą
pakeitimą, atsižvelgiant į jau deklaruotas išlaidas, ir pan.) ir, pakeitimui pritarus, suformuoti
reikiamus dokumentus (projekto administravimo ir finansavimo sutarties pakeitimą, jei
reikalinga, ir pan.)

33 paveikslas. Dokumentų ir duomenų teikimo elektroniniu būdu galimybės aktualumas projektų
vykdytojams

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys.
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Analizuojant informacinių sistemų poveikį pareiškėjams tenkančios administracinės naštos mažinimui
svarbu tai, kad naudotis DMS, vadinasi, ir keistis duomenimis elektroniniu būdu gali tik projektų
vykdytojai (o ne pareiškėjai). Iš dalies tai būtų galima sieti su pasirinktu DMS vartotojų autentifikavimo
būdu (prisijungimo prie DMS duomenys (prisijungimo kodas, pirminis slaptažodis ir kodų lentelė)
projekto vykdytojui suteikiami tik pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį). Vis dėlto
atlikta analizė rodo, kad pareiškėjams didesnę administracinę naštą sukelia ne tai, kad paraiška negali
būti teikiama elektroniniu būdu (ypač įvertinant tai, kad paraiškos teikimas yra vienkartinis
administravimo veiksmas, bei tai, kad teikiant paraišką elektroniniu būdu didelė dalis popierinių
dokumentų turėtų būti konvertuojami į elektroninį formatą), o kiti reikalavimai: didelė paraiškos ir kartu
su paraiška prašomų pateikti dokumentų apimtis, pagal atskirus kvietimus teikti paraiškas nustatyti
(pertekliniai) procedūriniai reikalavimai (pvz., paraiškos pateikimas užantspauduotame voke,
reikalavimas pateikti kelias paraiškos bylos kopijas ir pan.). Svarbu ir tai, kad, nepaisant tiesioginės
pareiškėjų prieigos prie DMS nebuvimo, rengiant paraišką yra naudojama elektroninė paraiškos
bendrosios (A) dalies forma, kurioje yra įdiegta tam tikros automatinės kontrolės funkcijos ir
funkcionalumai, padedantys užpildyti paraišką (pasirenkamieji meniu, automatinis informacijos
perkėlimas tarp atskirų paraiškos dalių ir pan.). Paraiškos bendrosios (A) dalies formą įgyvendinančiosios
institucijos įkelia į SFMIS, o elektroninės formos duomenys yra toliau naudojami viso projekto
administravimo ciklo metu.
Informacijos pateikimas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt

Palyginus 2007–2013 m. laikotarpį su ankstesniu 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu galima
pastebėti teigiamų pokyčių, susijusių su informacijos pateikimu pareiškėjams ir projektų vykdytojams.
Tai pirmiausia gana dideli ES struktūrinės paramos svetainės www.esparama.lt patobulinimai. Joje
pateikiama visa pareiškėjams ir projektų vykdytojams aktuali informacija apie ES struktūrinę paramą,
t. y. sukurtas bendras informacijos šaltinis (2004–2006 m. laikotarpiu pareiškėjams ir projektų
vykdytojams aktuali informacija buvo skelbiama skirtinguose informacijos šaltiniuose – atskirose
įgyvendinančių institucijų bei ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų interneto svetainėse ir pan.).
Taip pat gerokai išaugo pateikiamos informacijos detalumas ir imtis. ES struktūrinės paramos svetainėje
www.esparama.lt pateikiama informacija apie Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti, informacija apie
visas patvirtintas priemones, paskelbtus kvietimus teikti paraiškas, gautas ir vertinamas paraiškas bei
įgyvendinamus projektus, skelbimai apie (neperkančiųjų organizacijų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)
pirkimus, su ES struktūrinės paramos administravimu susiję teisės aktai ir metodiniai dokumentai,
bendra informacija apie veiksmų programų įgyvendinimą, vertinimą, pasirengimą kitam programiniam
laikotarpiui ir t. t. Dalis informacijos pateikiama struktūruotai: pateikiami pareiškėjams ir projektų
vykdytojams aktualių dokumentų rinkiniai ir pan. Apibendrinant galima pasakyti, kad 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu www.esparama.lt yra išnaudojama ne tik kaip ES struktūrinės paramos
panaudojimo viešinimo priemonė, bet ir kaip vieno langelio principo įgyvendinimo priemonė, kurią
naudojant pareiškėjams ir projektų vykdytojams vienoje vietoje pateikiama beveik visa su ES struktūrine
parama susijusi informacija.
Kaip minėta šios ataskaitos 5 dalyje, 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos administravimą
reglamentuojančių teisės aktų skaičius, palyginti su 2004–2006 m. laikotarpiu, gerokai išaugo
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(www.esparama.lt teisės aktų klasifikatoriuje buvo pateikti 2794 teisės aktai42), teisės aktai dažnai
keičiasi. Tačiau ES struktūrinės paramos svetainė tik ribotai padeda spręsti su teisės aktų gausa ir kaita
susijusius pareiškėjams bei projektų vykdytojams kylančius sunkumus – svetainėje ne visada pateikiamos
aktualios teisės aktų redakcijos (pasitaiko, kad pateikiama aktuali teisės akto redakcija jau yra
pasenusi43), dokumentų rinkiniai pareiškėjams ir projektų vykdytojams nėra išsamūs ir pan. Atsižvelgiant
į tai, būtina toliau tobulinti ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt pateikiamą informaciją,
kad ji būtų aiški ir patogi naudotis (pateikti aktualias teisės aktų redakcijas, išsamius dokumentų
rinkinius pareiškėjams bei projektų vykdytojams ir pan.).

6.2. SFMIS POVEIKIS ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMUI
(ES STRUKTŪRINĘ PARAMĄ ADMINISTRUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ LYGMUO)
Naudojant modernias priemones ir technologijas SFMIS siekiama padėti ES struktūrinę paramą
administruojančioms institucijoms tinkamu būdu vykdyti ES paramos valdymą ir kontrolę, padėti išvengti
daug laiko atimančio „popierinio“ duomenų administravimo proceso. SFMIS padeda užtikrinti, kad visi
duomenys, būtini ES struktūrinės paramos finansiniam valdymui, stebėsenai, priežiūrai, auditui ir
vertinimui, būtų renkami ir saugomi. Apibendrinant galima pasakyti, kad SFMIS padeda atlikti šias tris
pagrindines funkcijas44:
 valdymo funkcija (VP finansinių planų ir rodiklių įvedimas, jų vykdymo prognozės ir stebėsena,
įsipareigojimų ir mokėjimų planų vykdymo priežiūra, N + 2 / 3 taisyklės kontrolė ir kt.);
 administravimo funkcija (paraiškų registravimas, sutarčių administravimas, projektų
įgyvendinimo priežiūra, patikrų rezultatų registravimas, išlaidų tinkamumo kontrolė,
apmokėjimas ir pan.);
 atskaitomybės funkcija (informacijos apie projektų įgyvendinimo eigą pateikimas, suvestinių
parengimas ataskaitoms rengti, informacijos apie išlaidas pateikimas, informacijos kontrolei ir
auditui rinkimas ir pateikimas, informacijos ex ante, einamiesiems ir ex post vertinimams
sistemingas rinkimas, ataskaitų EK rengimas ir t. t.).
SFMIS nuolat tobulinama, plečiamas jos funkcionalumas (tobulinamas ir plečiamas duomenų mainų
sistemos funkcionalumas, administravimo aplikacija papildyta naujais funkcionalumais, optimizuotos
duomenų analizės galimybės, įdiegti projektų informacijos atvaizdavimo, pateikimo ir įvedimo
patobulinimai, patobulinti mokėjimo prašymų pateikimo ir įvedimo funkcionalumai, sukurtas naujas
procesų, priemonių įgyvendinimo būklės ir ES fondų lėšų naudojimo plano stebėsenos modulis ir kt.)45.
Klausimams, susijusiems su SFMIS tobulinimu ir kylančių problemų sprendimu, spręsti sukurta
tarpinstitucinė SFMIS darbo grupė.

42

Žiūrėta 2012 m. gruodžio 20 d., į teisės aktų skaičių neįtraukti sprendimai skirti paramą.
Pavyzdžiui, ES struktūrinės paramos svetainėje kaip aktuali pateikiama (žiūrėta 2012 m. gruodžio 17 d.,
<http://www.esparama.lt/teises-aktas?taid=090bdd53800d262b>) Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir
apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklių, patvirtintų LR finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu
Nr. 1K-112 (kaip pakeista ir papildyta), redakcija galiojo nuo 2009 m. rugpjūčio 23 d. iki 2011 m. birželio 30 d.
44
2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programa,
<http://www.esparama.lt/ES_Parama/strukturines_paramos_2007_1013m._medis/titulinis/files/VP_TP_2007-1122.pdf>.
45
2010 m. techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita,
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/Metines_ataskaitos_2009/4VP_ataskaita_
2010_m.pdf>.
43
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Interviu su įgyvendinančiosiomis institucijomis parodė, kad jos iš esmės yra patenkintos esamu SFMIS
funkcionalumu ir patogumu vartotojams (buvo peržvelgtos visos pagrindinės SFMIS įgyvendintos
projektų administravimo funkcijos – paraiškų priėmimas ir vertinimas, projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių rengimas ir sudarymas, mokėjimo prašymų tikrinimas, projektų pirkimų
administravimas, projektų keitimų administravimas, patikros vietoje, pažeidimų administravimas,
projektų įgyvendinimo ataskaitų administravimas, ES struktūrinės paramos administravimas programų
lygmeniu; pastabos dėl tobulintinų SFMIS aspektų pateikiamos toliau), įgyvendinančiųjų institucijų
atstovų vertinimu, SFMIS valdytoja Finansų ministerija (kartu su paslaugų tiekėjais) operatyviai
atsižvelgia į SFMIS darbo grupėje iškeltus pasiūlymus ir pateiktas pastabas.
Atlikta analizė ir interviu su įgyvendinančiosiomis institucijomis taip pat atskleidė ir tobulintinų toliau
apžvelgiamų SFMIS aspektų.
 Platesnės elektroninių duomenų mainų galimybės. Platesnės elektroninių duomenų mainų
galimybės galėtų apimti paraiškų teikimą elektroniniu būdu (tuo atveju, jeigu būtų keičiama
DMS vartotojų autentifikavimo sistema ir elektroninis paraiškos teikimas projektų vykdytojams
leistų sumažinti administracinę naštą); mokėjimo prašymų ir visų su mokėjimo prašymais
susijusių dokumentų teikimą tik elektroniniu būdu; susirašinėjimą tarp įgyvendinančiųjų
institucijų, projektų vykdytojų bei ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, projektų pakeitimų
ir kitų dokumentų derinimą; visų standartizuotų ataskaitų teikimą tik elektroniniu būdu ir kt.
Toks elektroninių duomenų mainų galimybių išplėtimas leistų vienoje vietoje kaupti visą su
projektų administravimu susijusią informaciją. Tai sudarytų sąlygas ne tik palengvinti
komunikaciją ir projektų administravimą, bet ir užtikrinti geresnę audito seką, paprastesnę
prieigą prie duomenų ir dokumentų kontroliuojančioms institucijoms (pirmiausia audito
institucijai).
 Projektų pirkimų priežiūros funkcionalumo įgyvendinimas SFMIS. Viena iš didžiausias
administracines sąnaudas lemiančių ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų – projektų
pirkimai ir jų priežiūra – nėra įgyvendinta SFMIS. Tai galima sieti su tuo, jog nacionaliniuose
teisės aktuose nėra detalizuota ir standartizuota projektų pirkimų priežiūros tvarka: nėra
nustatyta pirkimų plano forma, pirkimų plano derinimo su įgyvendinančiosiomis institucijomis
tvarka ir t. t. Kartu atlikta analizė rodo, kad įgyvendinančiosios institucijos taiko gana panašias
projektų pirkimų priežiūros procedūras. Taigi, apibendrinus įgyvendinančiųjų institucijų taikomą
gerąją projektų pirkimų priežiūros praktiką ir ją reglamentavus (standartizavus) nacionaliniuose
teisės aktuose, atsirastų galimybė SFMIS įgyvendinti funkcionalumus, susijusius su projektų
pirkimų priežiūra.
 Geresnis sąsajų tarp atskirų administravimo procesų įgyvendinimas, bendra su projektu
susijusi informacija. SFMIS įgyvendinti funkcionalumai yra nukreipti į konkrečius paraiškų ir
projektų administravimo procesus – paraiškų vertinimą, mokėjimo prašymų tikrinimą, patikras
vietoje, pažeidimų administravimą, projektų ataskaitas ir pan. Vis dėlto šie paraiškų ir projektų
administravimo procesai yra glaudžiai susiję. Pavyzdžiui, vertinant paraišką projekto vykdytojui
gali būti nustatytos tam tikros sąlygos, kurios turi būti įgyvendintos iki projekto finansavimo ir
administravimo sutarties pasirašymo, pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo ar pan., tikrinant
mokėjimo prašymą gali būti nustatomi aspektai, į kuriuos turėtų būti atkreiptas dėmesys per
patikrą vietoje, pirkimų priežiūros (šiuo metu neįgyvendinta SFMIS) rezultatai turi tiesioginės
įtakos mokėjimo prašymų tikrinimo procesui, galutinės ataskaitos ir galutinio mokėjimo prašymo
tvirtinimo metu gali būti nustatomi specialūs aspektai, už kuriuos projekto vykdytojas turėtų
atsiskaityti teikdamas ataskaitą po projekto pabaigos ir pan. Atsižvelgiant į tokias paraiškų ir
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projektų administravimo procedūrų tarpusavio sąsajas, vykdant SFMIS plėtrą būtų tikslinga
sukurti funkcionalumus, susijusius su tinkamu šių sąsajų įgyvendinimu. Projektų administravimą
ir konkrečių administravimo funkcijų vykdymą taip pat dažnai lemia bendri projekto aspektai –
tarkime, nustatytas bendras projekto rizikos laipsnis, vykdant tam tikrą projekto administravimo
procedūrą nustatyti neatitikimai ar kiti pastebėjimai, kurie yra svarbūs visiems kitiems projekto
administravimo etapams, ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad projektą dažnai administruoja ne vienas,
o keli asmenys, taip pat į tai, kad yra gana didelė projektą administruojančių asmenų kaita,
SFMIS būtų aktualu įgyvendinti bendrų projekto žymų galimybę.
Dvigubo finansavimo kontrolės galimybių išplėtimas. Siekiant užtikrinti geresnes dvigubo
finansavimo prevencijos ir kontrolės galimybes, įgyvendinančiosioms institucijoms būtų tikslinga
suteikti platesnes susijusių projektų (peržiūros) teises (pvz., kai tas pats projekto vykdytojas
įgyvendina kelis projektus, kuriuos administruoja skirtingos įgyvendinančiosios institucijos, ir
pan.);
Platesnė integracija su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis. Šiuo metu SFMIS menkai
integruota su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis (iš dalies naudojami tik VĮ Registrų
centro Juridinio asmenų registro duomenys ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM
mokesčių mokėtojų registro duomenys), tačiau administruodamos projektus įgyvendinančiosios
institucijos naudoja Nekilnojamojo turto registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM,
Valstybinio socialinio fondo valdybos prie SADM ir kitų registrų bei duomenų bazių duomenis.
Atsižvelgiant į tai, siekiant užtikrinti didesnę SFMIS naudą, būtų tikslinga sistemą labiau
integruoti su kitų valstybės institucijų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, Valstybinio
socialinio fondo valdybos prie SADM, VPT, VĮ Registrų centro ir kt.) valdomais registrais ir
duomenų bazėmis. Svarbu ir tai, kad tiesioginis informacijos gavimas iš valstybės institucijų
duomenų bazių galėtų būti alternatyva šios informacijos prašymui iš projektų vykdytojų. Tai
leistų optimizuoti projektų valdymo funkcijas ir sumažinti projektų vykdytojams tenkančią
administracinę naštą.

Atlikta analizė taip pat parodė, kad visos įgyvendinančiosios institucijos (išskyrus TID) be SFMIS yra
įdiegusios ir ES struktūrinės paramos administravimui naudoja ir kitas (papildomas) informacines
sistemas. Įgyvendinančiųjų institucijų vidinėse informacinėse sistemose įgyvendinti tokie funkcionalumai
kaip korespondencijos tvarkymas, atsakingų asmenų skyrimas, su paramos administravimu susijusių
procesų planavimas ir stebėsena, projektų pirkimų administravimas, projektų rizikos vertinimas ir kt.
(funkcionalumų imtis skiriasi kiekvienoje įgyvendinančiojoje institucijoje). Interviu su
įgyvendinančiosiomis institucijomis programa atskleidė, kad jos iš esmės palankiai vertina tokį SFMIS ir
įgyvendinančiųjų institucijų vidinių sistemų lygiagretų veikimą. Vidinės įgyvendinančiųjų institucijų
informacinės sistemos leidžia geriau atsižvelgti į sektorių specifiką, suteikia didesnį lankstumą nustatant
ir optimizuojant vidines paraiškų ir projektų administravimo procedūras, leidžia greičiau reaguoti į
pasikeitimus. Kartu nuogąstaujama, kad gerokai išplėtus SFMIS funkcionalumą, būtų apribojamos
galimybės atsižvelgti į kiekvienos įgyvendinančiosios institucijos poreikius, vidines procedūras ir
praktikas, pakeitimai ir patobulinimai būtų atliekami lėčiau. Kita vertus, SFMIS įgyvendinus tam tikrus
papildomus funkcionalumus (projektų pirkimų administravimas, susirašinėjimas su pareiškėjais ir
projektų vykdytojais, ataskaitų teikimas ir pan.), kurie yra bendri visoms ar daugumai įgyvendinančiųjų
institucijų, tokių papildomų IT sistemų funkcionalumo poreikis sumažėtų.
Dviejų ar daugiau IT sistemų (SFMIS ir įgyvendinančiosios institucijos vidinė(-s) IT sistema(-os) lygiagretų
veikimą įgyvendinančiosiose institucijose sunkina tai, kad didelė dalis duomenų iš vienos sistemos į kitą
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perkeliama rankiniu būdu. Siekiant užtikrinti kelių informacinių sistemų įgyvendinančiojoje institucijoje
efektyvų veikimą, svarbu didinti SFMIS integracijos su įgyvendinančiųjų institucijų vidinėmis IT
sistemomis galimybes (užtikrinti platesnes abipusių informacijos mainų galimybes).

6.3. TOBULINTINI ASPEKTAI, SUSIJĘ SU INFORMACINIŲ SISTEMŲ VAIDMENIU
MAŽINANT ADMINISTRACINĘ NAŠTĄ IR DIDINANT ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMĄ
Atlikta analizė atskleidė, kad tiek projektų vykdytojai, tiek įgyvendinančiosios institucijos labai palankiai
vertina SFMIS bei DMS funkcionalumą ir patogumą vartotojui bei šių sistemų įtaką administracinės
naštos mažinimui ir administravimo efektyvumo didinimui. Atsižvelgiant į tai, planuojant naujus SFMIS
plėtros etapus daugiau dėmesio turi būti skiriama jau pasiektų rezultatų išsaugojimui.
Apibendrinant šios ataskaitos 6.1 ir 6.2 dalyse pateiktą informaciją, tolesnė SFMIS plėtra ir tobulinimas
turėtų būti siejamas su:
 išplėstomis elektroninių duomenų mainų galimybėmis;
 SFMIS funkcionalumo plėtra ir glaudesnių sąsajų tarp atskirų projekto administravimo procesų
užtikrinimu;
 platesne SFMIS integracija su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis ir integracijos su
įgyvendinančiųjų institucijų vidinėmis IT sistemomis galimybėmis.
Platesnės elektroninių mainų galimybės
Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos
Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos
socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 112 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybė narė turi užtikrinti, kad
paramos gavėjams (projektų vykdytojams) būtų sudaryta galimybė ES paramą administruojančioms
institucijoms visą informaciją pateikti per elektroninio keitimosi duomenimis sistemas, taip pat užtikrinti,
kad ekvivalenčios informacijos nebūtų reikalaujama pakartotinai.
Įgyvendinant šiuos reikalavimus ir pereinant prie visiško apsikeitimo duomenimis elektroniniu būdu,
būtina atsižvelgti į toliau apibūdinamus aspektus.
 Nevienodas pareiškėjų ir projektų vykdytojų skaitmeninio raštingumo ir pasirengimo lygis.
Siekiant išvengti potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų diskriminacijos dėl žemesnio
skaitmeninio raštingumo bei pasirengimo lygio, šis aspektas turėtų būti atidžiai įvertintas
diegiant naujus SFMIS funkcionalumus, susijusius su perėjimu prie visiško apsikeitimo
duomenimis elektroniniu būdu. Šis aspektas ypač svarbus dėl paraiškų pateikimo – paraiškos
pateikimas (ir kartu galimybė gauti paramą) neturėtų būti susijęs su aukštais atitikties
reikalavimais ir neturėtų reikalauti didelių išankstinių pareiškėjo kaštų; taip pat nėra akivaizdžių
įrodymų, kad paraiškos teikimas elektroniniu būdu pareiškėjams leistų sumažinti administracinę
naštą.
 Išorinių paslaugų teikėjų dalyvavimas rengiant paraiškas ir administruojant paramą. Projektų
vykdytojų apklausa parodė, kad didelė dalis (daugiau negu 60 proc.) pareiškėjų ir projektų
vykdytojų perka paraiškos rengimo ir (ar) projekto administravimo paslaugas. Į šį aspektą turėtų
būti atsižvelgta pereinant prie visiško apsikeitimo duomenimis elektroniniu būdu ir nustatant
vartotojų autentifikavimo sistemą.
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SFMIS funkcionalumo plėtra ir glaudesnių sąsajų tarp atskirų projekto administravimo procesų
užtikrinimas
Siekiant užtikrinti didesnį SFMIS poveikį administracinės naštos mažinimui ir administravimo efektyvumo
didinimui, taip pat atitiktį el. sanglaudos politikos reikalavimams, būtina išplėsti SFMIS funkcionalumą ir
užtikrinti, kad jis apimtų visą paraiškų ir projektų administravimo ciklą (pirmiausia tai sietina su projekto
pirkimų ir projekto pakeitimų administravimo funkcijomis, projekto įgyvendinimo ataskaitų teikimu).
Siekiant užtikrinti SFMIS naudingumą ir atitiktį ES paramos administravimo procesams, taip pat būtina
geriau susieti atskirus paraiškų ir projektų administravimo procesus, įgyvendinti bendrų projekto žymų
galimybę.
Platesnė informacija apie SFMIS funkcionalumo plėtrą ir glaudesnių sąsajų tarp atskirų projekto
administravimo procesų užtikrinimą pateikiama šios ataskaitos 6.1 ir 6.2 dalyse.
Platesnė integracija su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis ir integracijos su įgyvendinančiųjų
institucijų vidinėmis IT sistemomis galimybės
Administruodamos projektus įgyvendinančiosios institucijos naudoja kitų valstybės institucijų duomenų
bazes ir registrus, taip pat pasitelkia vidines informacines sistemas. Siekiant užtikrinti didesnį SFMIS
poveikį administravimo efektyvumo didinimui, SFMIS būtina plačiau integruoti su kitų valstybės
institucijų duomenų bazėmis, taip pat didinti SFMIS integracijos su įgyvendinančiųjų institucijų vidinėmis
IT sistemomis galimybes (išvengiant duomenų perkėlimo tarp atskirų sistemų rankiniu būdu).
Platesnė informacija apie SFMIS integracijos su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis ir integracijos
su įgyvendinančiųjų institucijų vidinėmis IT sistemomis galimybėmis poreikį pateikiama šios ataskaitos
6.2 dalyje.
14 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados
 2007–2013 laikotarpiu įvyko svarbus kokybinis SFMIS pokytis (pirmiausia sietinas su
elektroninių duomenų mainų tarp projektų vykdytojų ir administruojančių institucijų galimybės
įgyvendinimu), lėmęs administracinės naštos mažėjimą projektų vykdytojams ir administravimo
efektyvumo didėjimą paramą administruojančiose institucijose.


Tiek projektų vykdytojai, tiek paramą administruojančios institucijos labai palankiai vertina
SFMIS bei DMS funkcionalumą ir patogumą vartotojui. Atsižvelgiant į tai, planuojant naujus
SFMIS plėtros etapus daugiau dėmesio turėtų būti skiriama jau pasiektų rezultatų išsaugojimui.



Tolesnė SFMIS plėtra ir tobulinimas turėtų būti siejami su (1) išplėstomis elektroninių duomenų
mainų galimybėmis, (2) SFMIS funkcionalumo plėtra, siekiant apimti visus paraiškų ir projektų
administravimo procesus, glaudesnių sąsajų tarp atskirų projekto administravimo procesų
įgyvendinimu ir (3) platesne SFMIS integracija su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis
bei integracijos su įgyvendinančiųjų institucijų vidinėmis IT sistemomis galimybėmis.
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7. SUPAPRASTINIMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS
ES struktūrinės paramos įgyvendinimo supaprastinimas ir administracinių sąnaudų mažinimas paprastai
siejamas su toliau išvardijamomis priemonėmis:
 platesniu informacinių sistemų naudojimu bei elektroniniu duomenų valdymu, mažinant
administracinę naštą paramos gavėjams (angl. eGovernance);
 supaprastintų išlaidų deklaravimo būdų (angl. Simplified costs) naudojimu;
 kontrolės priemonių ir procedūrų diferencijavimu pagal rizikos laipsnį.
Atsižvelgiant į tai, kad klausimas, susijęs su informacinių sistemų naudojimu ir elektroniniu duomenų
valdymu, jau buvo nagrinėtas šios galutinės ataskaitos 5.4 dalyje, toliau nagrinėjamos supaprastinimo
priemonės, susijusios su supaprastintų išlaidų deklaravimo būdų naudojimu ir kontrolės priemonių
diferencijavimu pagal rizikos laipsnį.

7.1. SUPAPRASTINTŲ IŠLAIDŲ TAIKYMAS
Supaprastintos išlaidos (fiksuotųjų išlaidų vieneto įkainiai (toliau – fiksuotieji įkainiai) – angl. standard
scales of unit costs, vienodo dydžio normos – angl. flat-rate, fiksuotųjų išlaidų sumos (toliau –
fiksuotosios sumos) – angl. lump sums) plačiai naudojamos centralizuotai įgyvendinamose ES paramos
programose, pavyzdžiui, Mokymosi visą gyvenimą programa (angl. Lifelong Learning Programme, LLP),
7-oji bendroji tyrimų ir technologinės plėtros programa (angl. Seventh Framework Programme for
Research and Technological Development, FP7) ir kt. Supaprastintų išlaidų naudojimas paprastai lemia:
 paprastesnį projektų administravimą tiek projektų vykdytojams, tiek paramą
administruojančioms institucijoms; projektai / programos, kuriuose plačiai naudojami
standartiniai kaštai lemia didesnį vartotojų pasitenkinimo administravimo procedūromis lygį46;
 didesnį išlaidų reguliarumą47;
 didesnę orientaciją į projektų rezultatus ir kokybę (o ne priemones projektų rezultatams
pasiekti).
Pažymėtina, kad supaprastintų išlaidų naudojimas, lemiantis paprastesnį programos ir projektų
įgyvendinimą bei administravimą, paprastai lemia didesnes darbo sąnaudas tokių paramos priemonių
planavimo ir rengimo metu. Pagrindinė sąlyga, siekiant parengti kokybiškas priemones, pagrįstas
supaprastintomis išlaidomis, – gana didelė tokių priemonių įgyvendinimo patirtis / nusistovėjusios
praktikos, statistinių duomenų prieinamumas ar informacija apie rinkos kainas.
Toliau pateikiamas supaprastintų išlaidų naudojimas įgyvendinant ES struktūrinės paramos programas.
 2000–2006 m. laikotarpiu įgyvendinant struktūrinių ir Sanglaudos fondų projektus
deklaruojamos faktiškai patirtos išlaidos / sąnaudos (angl. real cost). Supaprastintos išlaidos
netaikomos.
 2007–2013 m. struktūrinės paramos reglamentuose atsiranda supaprastintų išlaidų galimybė.
Pirmiausia ESF reglamente48 atsiranda galimybė netiesiogines išlaidas finansuoti taikant vienodo
dydžio normą (iki 20 proc. nuo tiesioginių projekto išlaidų). 2009 m. ESF ir ERPF reglamentai
46

Pavyzdžiui, žiūrėti „Interim Evaluation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013)“,
<http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/llpreport_en.pdf>.
47
Pavyzdžiui,
plačiai
taikoma
praktika:
Europos
Audito
Rūmai,
metinės
ataskaitos,
<http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/annualreports>.
48
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo
ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999, 11 straipsnis 3(b).
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buvo pakeisti49, supaprastintų išlaidų taikymo galimybės buvo išplėstos. Remiantis ERPF ir ESF
reglamentų pakeitimais, supaprastintos išlaidos gali būti taikomos tiek iš ERPF, tiek iš ESF
finansuojamuose projektuose (tuo atveju, kai projektui finansuoti skiriama negrąžintina parama
(subsidija) ir gali apimti:
- netiesiogines išlaidas, deklaruojamas taikant vienodo dydžio normą ir sudarančias iki
20 proc. tiesioginių veiksmo (projekto) išlaidų;
- išlaidas, apskaičiuotas taikant standartinius valstybės narės nustatytus fiksuotuosius
įkainius;
- fiksuotąsias sumas, skirtas padengti visas arba dalį veiklos (veiksmo) išlaidų.
Toliau pateikiamas supaprastintų išlaidų taikymas įgyvendinant 2007–2013 m. struktūrinės paramos
programas Lietuvoje.
 Vienodo dydžio norma iš ESF finansuojamų projektų netiesioginėms išlaidoms finansuoti.
 Fiksuotieji įkainiai taikomi devyniose ŠMM kompetencijai priskirtose priemonėse (ESF), vienoje
SADM (ESF) ir vienoje ŪM kompetencijai priskirtoje priemonėje (ERDF). Papildomai fiksuotuosius
įkainius planuojama pradėti taikyti ŪM kompetencijai priskirtose iš ERPF finansuojamose
priemonėse „Intelektas LT“50, „Naujos galimybės“ ir „Inogeb-3“, taip pat SADM kompetencijai
priskirtoje iš ESF finansuojamoje priemonėje „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų
prevencija darbo rinkoje“ (naujuose kvietimuose teikti paraiškas).
 Fiksuotosios sumos taikomos vienoje ŠMM ir vienoje ŪM kompetencijai priskirtoje priemonėje.
Vienodo dydžio norma iš ESF finansuojamų projektų netiesioginėms išlaidoms finansuoti
Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklės
(toliau – Netiesioginių išlaidų apmokėjimo taisyklės) buvo patvirtintos LR finansų ministro 2008 m. kovo
27 d. įsakymu Nr. 1K-112. Netiesioginių išlaidų taisyklėse apibrėžta, kokios išlaidos yra dengiamos iš
projekto vykdytojo gaunamos vienodo dydžio normos (ir kurios negali būti traukiamos į tiesiogines
projekto išlaidas), maksimalios vienodo dydžio normos ribos bei netiesioginių projekto išlaidų
apmokėjimo projekto vykdytojui tvarka. Nustatyta, kad projekto vykdytojas netiesioginių projekto išlaidų
pagrindimo ir tokių išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų įgyvendinančiajai institucijai neteikia, o
tinkamų finansuoti netiesioginių projekto išlaidų suma apskaičiuojama pripažintą tinkamų finansuoti
tiesioginių projekto išlaidų sumą, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas, padauginus iš projektui
taikomos vienodo dydžio normos.
2011 m. birželio 23 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-224 (įsigaliojo 2011 m. liepos 1 d.)
Netiesioginių išlaidų taisyklės buvo išdėstytos nauja redakcija (šioje tarpinės ataskaitos dalyje
apžvelgiami tik esminiai Netiesioginių išlaidų taisyklių pakeitimai). Naujojoje Netiesioginių išlaidų
taisyklių redakcijoje buvo pakeistos maksimalios vienodo dydžio normos (diferencijuojamos pagal
49

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2009, iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, į jį įtraukiant naujus iš ESF tinkamų finansuoti išlaidų
tipus ir 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 397/2009, iš dalies keičiantis
Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatas, susijusias su investicijų į energijos
vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą būstuose tinkamumu finansuoti.
50
VP2-1.3-ŪM-02-K priemonės „Intelektas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto, pateikto viešam
aptarimui
2012
m.
rugsėjo
13
d.,
30
p.,
<http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/20072013/PFSA/VP2-1.3-UM-02-K_PFSA_aptarimas_20120913.pdf>.

99

projektų įtraukimą į valstybės ar regionų projektų sąrašą arba kvietimo teikti paraiškas paskelbimo datą)
ir netiesioginių projektų išlaidų nustatymo ir apmokėjimo tvarka. Remiantis naująja taisyklių redakcija,
tuo atveju, kai projekto įtraukimo į valstybės ar regionų projektų sąrašą data arba kvietimo teikti
paraiškas paskelbimo data yra nuo 2010 m. sausio 29 d. iki 2011 m. birželio 30 d., projekto vykdytojas
vėliausiai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti netiesioginių
projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jeigu įgyvendinančioji institucija,
įvertinusi pateiktus išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentus, nustato, kad projekto
vykdytojui netiesioginių projekto išlaidų apmokėta daugiau negu numatyta projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje pagal nustatytą netiesioginių išlaidų apmokėjimo normą, t. y. projekto
vykdytojas nepateikė visų netiesioginių projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo
dokumentų, įgyvendinančioji institucija teikia siūlymą asignavimų valdytojui dėl lėšų susigrąžinimo iš
projekto vykdytojo. Naujojoje taisyklių redakcijoje taip pat nustatyta, kad projekto vykdytojas privalo
užtikrinti dokumentų saugojimą ir prieinamumą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse
nustatyta tvarka.
Kaip minėta, nors naujoji Netiesioginių išlaidų taisyklių redakcija įsigaliojo nuo 2011 m. liepos 1 d.,
tačiau taisyklėse nustatyti (papildomi) reikalavimai projektų vykdytojams (reikalavimas įgyvendinančiajai
institucijai pateikti visus netiesioginių projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo
dokumentus, užtikrinti šių dokumentų saugojimą ir prieinamumą) taikomi projektams, kurių įtraukimo į
valstybės ar regionų projektų sąrašą data arba kvietimo teikti paraiškas paskelbimo data yra nuo
2010 m. sausio 29 d. (t. y. naujojo teisės akto nuostatos projektų vykdytojams buvo pritaikytos atgaline
data).
Pažymėtina, kad netiesioginių išlaidų apmokėjimo taikant vienodo dydžio normą reglamentavimo
pasikeitimai yra tiesiogiai susiję su supaprastintoms išlaidoms taikomų reikalavimų detalizavimu ES
lygmeniu ir Netiesioginių išlaidų taisyklių derinimu su EK. EK darbo dokumentas, susijęs su supaprastintų
išlaidų taikymu51, buvo patvirtintas tik 2010 m. sausio 28 d. (t. y. praėjus beveik dvejiems metams po
Netiesioginių išlaidų taisyklių patvirtinimo), vadovaujantis šiame darbo dokumente pateikta
rekomendacija Netiesioginių išlaidų taisyklės buvo pateiktos suderinti EK. EK informavus apie savo
nepritarimą pateiktoms Netiesioginių išlaidų taisyklėms, Finansų ministerija apie tai informavo ESFA ir
nurodė, kad netiesioginės išlaidos turėtų būti grindžiamos realių kaštų pagrindu, o ESFA apie tai
informavo projekto vykdytojus bei pradėjo taikyti atitinkamus reikalavimus (t. y. projektų vykdytojai
deramu laiku buvo informuoti apie reglamentavimo pasikeitimus). Vis dėlto tokie vienodo dydžio
normos taikymo reikalavimų pasikeitimai, ypač naujų reikalavimų projektų vykdytojams nustatymas
teisės aktuose atgaline data, turi neigiamos įtakos projektų finansų valdymo reikalavimų nuoseklumui ir
gali sumažinti diegiamų supaprastinimų priemonių poveikį (projektų vykdytojai nepasitikės diegiamais
supaprastinimais ir vykdys nebūtinus administracinius veiksmus).
15 intarpas. Pavyzdys iš Marie Kiuri veiksmų programos tarpinio vertinimo
ES 7-osios bendrosios tyrimų ir technologinės plėtros programos Marijos Kiuri veiksmų programos
tarpinis vertinimas52 atskleidė, kad, nepaisant įdiegtų supaprastinimo priemonių (supaprastintų kaštų
51

2010 m. sausio 28 d. Europos Komisijos gairės „Dėl netiesioginių projekto išlaidų, apmokamų taikant vienodo
dydžio normą, vienodo dydžio išlaidų, pagrįstų fiksuotaisiais projekto išlaidų vieneto įkainiais, ir fiksuotųjų projekto
išlaidų sumų, nustatytų visoms projekto išlaidoms arba jų daliai“ (angl. Indirect costs declared on a flat rate basis,
flat rate costs calculated by application of standard scales of unit costs, lump sums) (Nr. COCOF 09/0025/04-EN).
52
FP7 Marie Curie Actions Interim Evaluation. Galutinė ataskaita, 2012 m. gruodis. VPVI.
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taikymas), projektų vykdytojai ne visada (arba iki galo) pasinaudoja įdiegtais supaprastinimais –
nustatyta atvejų, kai projektų vykdytojai savo iniciatyva susikuria papildomą administracinę naštą:
renka ir saugo projekto išlaidoms pagrįsti nebūtinus dokumentus (kurie galėtų būti pateikti, jei vyktų
projekto auditas) ir pan. Marijos Kiuri veiksmų programos tarpinis vertinimas taip pat atskleidė, kad
įdiegtų supaprastinimo priemonių faktiniam poveikiui projektų vykdytojų administracinės naštos
mažėjimui yra labai svarbus projektų finansų valdymo reikalavimų nuoseklumas ir gerosios praktikos
pavyzdžių sklaida.
Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos
Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projektų išlaidų sumų nustatymo taisyklės buvo
patvirtintos LR finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 1K-264. Vis dėlto supaprastintos
išlaidos, savo esme atitinkančios ESF ir ERPF reglamentuose (o vėliau ir Fiksuotųjų projekto išlaidų
vieneto įkainių ir fiksuotųjų projektų išlaidų sumų nustatymo taisyklėse) apibrėžtus fiksuotuosius įkainius
bei fiksuotąsias sumas, Lietuvoje buvo pradėtos taikyti (numatytos PFSA) 2010 m. balandžio mėn.
(norminės studijų ir norminės praktikų kainos ŠMM priskirtose priemonėse). Atsižvelgiant į tai, toliau
ataskaitoje nagrinėjamos visos supaprastintos išlaidos, kurios savo esme atitinka ESF ir ERPF
reglamentuose bei Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projektų išlaidų sumų
nustatymo taisyklėse apibrėžtus fiksuotuosius įkainius bei fiksuotąsias sumas, įskaitant tas
supaprastintas išlaidas, kurios buvo numatytos atitinkamuose PFSA iki Fiksuotųjų projekto išlaidų
vieneto įkainių ir fiksuotųjų projektų išlaidų sumų nustatymo taisyklių patvirtinimo. Suvestinė
informacija apie fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų taikymą įvairių ministerijų kompetencijai
priskirtose priemonėse pateikiama šios ataskaitos 3 priede.
Iš šios ataskaitos 3 priede pateiktos informacijos matyti, kad, nors pirmieji fiksuotieji įkainiai
(fiksuotuosius įkainius savo esme atitinkančios supaprastintos išlaidos – norminė studijų kaina,
mobilumo stipendijos ir kt.) atitinkamuose PFSA buvo nustatyti 2010 m. viduryje. Didžioji dalis fiksuotųjų
įkainių į atitinkamus PFSA buvo įtraukti tik 2011 m. pabaigoje–2012 m. viduryje. Atsižvelgiant į tai, kad
nuo PFSA patvirtinimo iki realios projektų įgyvendinimo pradžios paprastai praeina maždaug vieni metai,
darytina išvada, kad šiuo metu įdiegtų fiksuotųjų įkainių poveikis bei galimybės objektyviai įvertinti, kiek
fiksuotųjų išlaidų taikymo praktika iš tiesų lemia ES paramos lėšas administruojančių institucijų ir
projektų vykdytojų administracinės naštos palengvinimą, yra labai ribotos.
Supaprastintų išlaidų taikymo praktikos analizė parodė, kad dauguma projektų, kuriuose yra taikomos
supaprastintos išlaidos, yra kompleksiniai, t. y. į tokių projektų biudžetą be jau minėtų supaprastintų
išlaidų yra įtraukiamos išlaidos, kurioms supaprastinimo priemonės nėra taikomos ir kurios yra
apmokamos realių kaštų pagrindu. Toks projektų kompleksiškumas paprastai riboja galimą
supaprastintų išlaidų taikymo poveikį įgyvendinančiųjų institucijų bei projektų vykdytojų administracinės
naštos mažinimui.
Analizuojant supaprastintų išlaidų taikymą atskirose veiksmų programos priemonėse nustatytas atvejis,
kuomet PFSA yra numatytos supaprastintos išlaidos (norminės kainos), tačiau įgyvendinančioji institucija
už šias išlaidas prašo atsiskaityti realių kaštų pagrindu, taip pat projekto paraiškos rengimo / projektų
įgyvendinimo metu keičiasi supaprastintų išlaidų (norminių kainų) apskaičiavimo tvarka (norminių
praktikų kainų taikymas priemonėje VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų programų plėtra nacionalinėse
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kompleksinėse programose“, , žr. 16 intarpą). Tokie veiksniai projekto vykdytojui sukelia nesaugumo
jausmą ir mažina diegiamų supaprastinimo priemonių poveikį.
16 intarpas. Pavyzdys iš priemonės VP1-2.2-ŠMM-09 V „Studijų programų plėtra nacionalinėse
kompleksinėse programose“ įgyvendinimo
INFORMACIJA APIE PRIEMONĘ
Priemonės VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“
tikslas – atnaujinti esamas, sukurti ir įgyvendinti naujas studijų programas, kurių reikia nacionalinėms
kompleksinėms programoms (toliau – NKP) įgyvendinti, skatinti tęstinį dėstytojų, dalyvaujančių
įgyvendinant NKP, kvalifikacijos tobulinimą.
Supaprastintų išlaidų taikymas minėtoje priemonėje.
 PFSA nustatyti dviejų tipų supaprastintos išlaidos – norminė studijų kaina ir norminė praktikų
kaina. Savo esme šios supaprastintos išlaidos atitinka fiksuotuosius įkainius, todėl nagrinėjant
jų praktinį taikymą yra atsižvelgiama tiek į atitinkamo PFSA, tiek į Fiksuotųjų projekto išlaidų
vieneto įkainių ir fiksuotųjų projektų išlaidų sumų nustatymo taisyklių nuostatas.
Supaprastintos išlaidos taikomos (numatytos) nuo priemonės įgyvendinimo pradžios.
 Priemonės PFSA, kuriame nustatytos minėtos supaprastintos išlaidos, buvo patvirtintas
2010 m. pradžioje, t. y. šiuo metu priemonės projektai jau yra įpusėję arba baigiami,
nusistovėjusi šios priemonės bei projektų įgyvendinimo ir administravimo praktika. Tai sudaro
sąlygas objektyviau įvertinti įgyvendinamų projektų ir supaprastintų išlaidų taikymo praktiką
bei poveikį administravimo procesui.
 Dauguma pagal šią priemonę finansuojamų projektų yra kompleksiniai, t. y. projekto veiklos
apima ir veiklas, finansuojamas taikant fiksuotuosius įkainius (programų įgyvendinimas,
praktikų atlikimas), ir veiklas, finansuojamas realių kaštų pagrindu (programų atnaujinimas,
programų vertinimas ir t. t.). Fiksuotosios išlaidos sudaro daugiau kaip pusę projekto biudžeto.
NORMINĖ STUDIJŲ KAINA IR JOS TAIKYMAS
Norminė studijų kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-52 „Studentų, priimamų 2010 metais į aukštąsias mokyklas,
norminės universitetinių studijų kainos“.
Norminės studijų kainos apskaičiavimo formulė: Studijų krypties įkainis (nustatomas įsakymu) ×
planuojamas studentų sk. × studijų trukmė (metai).
Pasak projektų vykdytojų / įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų, šis įkainis, jo apskaičiavimo
formulė bei atsiskaitymo už jį tvarka yra paprasta ir nesukurianti įgyvendinančiajai institucijai / projekto
vykdytojams didelės administracinės naštos. Atsiskaitant už studijų programų įgyvendinimą, projekto
vykdytojui reikia pateikti informaciją apie teigiamą semestro įvertinimą gavusių studentų skaičių
(studentų sąrašą). Šie sąrašai teikiami agentūrai kartu su studijų norminės kainos pažyma (ESFA
nustatyta forma). Kiti studijų kainą pagrindžiantys ir įrodantys dokumentai nėra teikiami.
Taigi norminių įkainių taikymas studijų kainai apmokėti atitinka PFSA, taip pat Fiksuotųjų projekto
išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projektų išlaidų sumų nustatymo taisyklių bei Rekomendacijų dėl
projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams skyriaus „Fiksuotųjų
įkainių ir fiksuotųjų sumų taikymas“, nuostatas.
NORMINĖ PRAKTIKŲ KAINA IR JOS TAIKYMAS
Norminės praktikos kainos nustatymas
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Paraiškų rengimo etape papildomų praktikų norminė kaina buvo nustatoma vadovaujantis
Rekomendacijomis antrosios pakopos studentų papildomoms praktikoms, kurios buvo patvirtintos
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-540.
Šiose rekomendacijose buvo įvardyta, kad studento praktikos vieno mėnesio kaina priklauso nuo
praktikos atlikimo vietos (užsienyje – 3500 Lt, kitame negu studijuoja mieste – 2500 Lt, mieste, kuriame
studijuoja, – 1500 Lt/mėn.). Taip pat minėtose rekomendacijose buvo įvardyta, kad papildomos
praktikos vadovo darbo užmokestis – 750 Lt per mėnesį, o kitos praktikos kainos išlaidos gali būti
skiriamos studento patirtoms išlaidoms, susijusioms su praktika, finansuoti (baigtinis sąrašas – lėšos
transportui, studento apgyvendinimui, specialioms darbo priemonėms (įskaitant aprangą) įsigyti,
draudimui nuo nelaimingų atsitikimų darbe apmokėti).
Projektų įgyvendinimo etape įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymas „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. V-540 „Dėl
rekomendacijų antrosios pakopos studentų papildomoms praktikoms patvirtinimo“ pakeitimo.
(2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-2550 (Žin., 2012, Nr. 3-89).
Šis įsakymas pakeitė praktikos norminės kainos skaičiavimą. Įsakyme liko nuostata, kad studento
praktikos vienos akademinės valandos (vietoj vieno mėnesio) kaina priklauso nuo praktikos atlikimo
vietos (užsienyje – 22 Lt/akad. val., kitame negu studijuoja mieste – 16 Lt, mieste, kuriame studijuoja, –
9 Lt), bet buvo panaikintas tikslus praktikos vadovo įkainis (buvo 750 Lt/mėn.). Naujojoje įsakymo
versijoje tiesiog buvo įvardyta, kas sudaro papildomai praktikai skiriamas lėšas (dėstytojo atlyginimas,
studento išlaidos).
Norminės praktikos kainos taikymas rengiant projektų paraiškas ir įgyvendinant projektus
Rengiant projektų paraiškas praktikų biudžetas buvo nustatomas atsižvelgiant į nustatytas normines
praktikos kainas.
Narinėjant projektų įgyvendinimą ir su atliktomis praktikomis susijusių išlaidų apmokėjimą, PFSA
nustatyta, kad norminė praktikų kaina bus kompensuojama praktikai pasibaigus ir pateikus praktiką
atlikusių studentų, kurie finansuojami iš projekto lėšų, sąrašą. Vis dėlto praktikoje įgyvendinančioji
institucija reikalauja už praktikas atsiskaityti realių kaštų pagrindu, o projekto vykdytojams
kompensuojama tik realiai patirtų išlaidų suma, kuri dėl įvairių priežasčių (pvz., viešieji pirkimai) kartais
būna mažesnė negu nustatyta norminė kaina. Kita vertus, norminė praktikų kaina yra taikoma kaip
maksimalus galimas praktikos įkainis (t. y. realioms praktikos išlaidoms viršijus norminę praktikų kainą,
tinkamomis projekto išlaidomis pripažįstama tik ta suma, kuri neviršija norminės kainos).
Taigi norminių įkainių taikymas praktikų kainai apmokėti neatitinka PFSA, tai pat ir Fiksuotųjų projekto
išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projektų išlaidų sumų nustatymo taisyklių ir Rekomendacijų dėl
projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams skyriaus „Fiksuotųjų
įkainių ir fiksuotųjų sumų taikymas“, nuostatų.
SUPAPRASTINTŲ IŠLAIDŲ TAIKYMO POVEIKIS ESFA ADMINISTRAVIMO SĄNAUDOMS
Interviu su įgyvendinančiosios institucijos atstovais parodė, kad priemonė VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų
programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ yra priskiriama prie sunkiai
administruojamų ir pasižymi santykinai didesnėmis administravimo sąnaudomis negu kitos ŽIVP antrojo
prioriteto priemonės. Tai rodo ir ESFA mokėjimo prašymų tikrinimo normos – nagrinėjamos priemonės
mokėjimo prašymo tikrinimo norma yra 34 darbo val., o tai gerokai viršija prioriteto vidurkį (22 darbo
val.), kai pagrindinės administruojamų projektų charakteristikos (vidutinis projekto dydis, vidutinis
mokėjimo prašymo dydis, vidutinis išlaidų eilučių skaičius mokėjimo prašyme) yra panašios į kitų
prioriteto priemonių vidurkį. Interviu su ESFA atstovais parodė, kad didelės administracinės sąnaudos
pirmiausia yra susijusios su dideliu projektų kompleksiškumu (didelis skirtingų veiklų skaičius,
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apribojimų veikloms nustatymu ir t. t.). Norminės praktikos kainos (pagal taikomą praktiką) sukelia
papildomas administracines sąnaudas, nes tikrinamos ne tik realios praktikų sąnaudos, bet ir tai, ar jos
neviršija nustatytų fiksuotųjų įkainių.

Pagrindinės su supaprastintų išlaidų taikymu susijusios įžvalgos
Atlikta analizė parodė, kad diegiant supaprastintas išlaidas labai svarbu pasitikėjimas tarp visų projekto
cikle dalyvaujančių šalių (pirmiausia projektų vykdytojų ir įgyvendinančiųjų institucijų), aiškių reikalavimų
supaprastintoms išlaidoms nustatymas ir nuoseklus jų taikymas. Bet koks teisinės aplinkos kitimas, ypač
naujų reikalavimų taikymas atgaline data, gali sukurti nepasitikėjimo atmosferą ir neatnešti laukiamos
supaprastinimų naudos. Nepaisant įdiegtų supaprastinimų projekto vykdytojai savo iniciatyva gali
susikurti papildomą administracinę naštą – rinkti ir saugoti projekto išlaidų pagrindimui nebūtinus
dokumentus (kurie galėtų būti pateikti, jei vyktų projekto auditas, pasikeitus teisinei aplinkai ir pan.),
vykdyti kitus nebūtinus veiksmus. Siekiant užtikrinti supaprastintoms išlaidoms taikomų reikalavimų
nuoseklumą ir minimizuoti įkainių kitimo riziką, supaprastintas išlaidas derėtų taikyti pirmiausia tose
srityse, kuriose jau yra nusistovėjusi nacionalinė praktika.
Interviu su įgyvendinančiųjų institucijų atstovais taip pat atskleidė, kad šių institucijų darbuotojai nėra
tikri, kokių dokumentų, susijusių su supaprastintomis išlaidomis, projektų vykdytojų gali būti paprašyta
vėliau vykdant projekto patikrinimus ir auditus, o informacija, susijusi su supaprastintų išlaidų teikiama
nauda, nėra plačiai pristatoma pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Atsižvelgiant į tai, vadovaujančiajai
institucijai svarbu įgyvendinančiąsias institucijas išsamiai informuoti apie supaprastintoms išlaidoms
taikomus reikalavimus (kokių išlaidų pagrindimo ir įrodymo dokumentų gali būti reikalaujama iš projektų
vykdytojų tiek projektų įgyvendinimo metu, tiek po projekto pabaigos), o įgyvendinančiosioms
institucijoms svarbu apie šiuos reikalavimus bei jų teikiamą naudą išsamiai informuoti projektų
vykdytojus.
Pažymėtina, kad supaprastintų išlaidų taikymas, lemiantis paprastesnį veiksmų programos priemonių bei
projektų įgyvendinimą ir administravimą, paprastai lemia gerokai didesnes darbo sąnaudas tokių
paramos priemonių planavimo ir rengimo metu. Šiuos parengiamuosius darbus atlieka ministerijos ir (ar)
kitos valstybės institucijos, o supaprastintos išlaidos mažina administracinę naštą įgyvendinančiosios
institucijoms ir projektų vykdytojams. Kartais ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos būna
nepakankamai suinteresuotos supaprastintų išlaidų diegimu. Kita vertus, įgyvendinančiosios institucijos
galėtų aktyviau įsitraukti (bendradarbiaudamos su ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės institucijomis)
nustatant ir diegiant supaprastintas išlaidas, ypač atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinančiosios institucijos
disponuoja projektų statistine informacija (paprastai reikalinga supaprastintoms išlaidoms nustatyti) ir
išmano projektuose taikomas praktikas.
Supaprastintų išlaidų teikiamą naudą riboja ir tai, kad jos taikomos kompleksiniuose projektuose (t. y.
projektuose, kuriuose taikoma tiek supaprastintos išlaidos, tiek realūs kaštai). Siekiant maksimizuoti
supaprastintų išlaidų teikiamą naudą būtų tikslinga įgyvendinti priemones, pagrįstas tik supaprastintų
kaštų taikymu (ypač tose veiksmų programų priemonėse, kuriose vyrauja smulkesni projektai).
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7.2. KONTROLĖS PRIEMONIŲ IR PROCEDŪRŲ DIFERENCIJAVIMAS, ATSIŽVELGIANT Į RIZIKOS LAIPSNĮ
Toliau pateikiama informacija apie įgyvendinančiųjų institucijų, atsižvelgiant į rizikos veiksnius, diferencijuojamas kontrolės procedūras (informacija apie
taikomas praktikas pirmiausia gauta per interviu su įgyvendinančiosiomis institucijomis).
4 lentelė. Įgyvendinančiose institucijose taikomos praktikos
Projektų bendro rizikos
Atrankinė MP tikrinimo tvarka
laipsnio nustatymas
ESFA

Nustatyta
ir
taikoma.
Naudojama diferencijuojant
kontrolės
procedūras,
daugiau dėmesio skiriant
rizikingiems
projektams,
nustatomos
prevencinės
rizikos valdymo priemonės,
kurios
taikomos
administruojant projektus.

Nustatyta ir taikoma ribotai.
MP atrankinis tikrinimas yra
taikomas tik tam tikroms
projekto biudžeto eilutėms (1.1.
Darbo užmokestis, 1.2. Projektą
vykdančio
personalo
komandiruotės, 1.3. Paslaugos,
1.4.
Mokymų
priemonių
(trumpalaikio turto) įsigijimas,
2.1.
Dirbančiųjų
darbo
užmokestis,
2.2.
Dalyvių
kelionės,
komandiruotės
ir
dalyvavimas renginiuose ir 2.3.,
2.4. ir 2.5. Kita). Vis dėlto
metodika yra taikoma ribotai dėl
savo sudėtingumo ir laikui imlaus
taikymo aprašymo. Taip pat yra
vykdoma atrankos taikymo
efektyvumo kontrolė, ne rečiau
kaip kasmet atliekant 100 proc.
atrankos būdu patikrintų išlaidų
patikrinimą (taikoma Lietuvos
darbo biržos projektams).

Atrankinė projektų
patikrų vietoje atlikimo
tvarka
Nustatyta ir taikoma.
Patikros
atliekamos
pasirenkant
tikrinti
5 proc.
deklaruotų
išlaidų.

Atrankinė projekto pirkimų
tikrinimo metodika

Kita

Nustatyta ir taikoma.
1.
Išankstinė
priežiūra
taikoma
visiems
supaprastintiems
ir
tarptautiniams pirkimams.
Mažos vertės pirkimams
išankstinė
priežiūra
netaikoma.
2. Atranka yra taikoma tik
mažos
vertės
pirkimų
paskesnei
priežiūrai
–
tikrinama 20 proc. visų
mažos
vertės
pirkimų,
skaičiuojant nuo jų suminės
vertės projekte.

Galimybė teikti ne visus
projekto išlaidų pagrindimo
bei veiklas įrodančius /
pateisinančius dokumentus.
Pritaikius tokią galimybę,
projektų vykdytojai, teikdami
mokėjimo prašymus, teikia tik
išlaidų
suvestines,
pvz.,
atsiskaitant už komandiruotes
teikiamos tik suvestinės, o ne
visi kelionės bilietai, avanso
apyskaitos,
įsakymus,
nakvynės dokumentus, išlaidų
apmokėjimo
įrodymo
dokumentus
ir
pan.
Supaprastinimo galimybė yra
diferencijuojama, atsižvelgiant
į projekto vykdytojo patirtį,
ankstesnių mokėjimo prašymų
tikrinimo rezultatus ir pan.
Šios
supaprastinimo
priemonės taikymo galimybę
sprendžia
ESFA
projektų
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Projektų bendro rizikos
laipsnio nustatymas

Atrankinė MP tikrinimo tvarka

Atrankinė projektų
patikrų vietoje atlikimo
tvarka

Atrankinė projekto pirkimų
tikrinimo metodika

Kita

vadovas.
CPVA

Nustatyta
ir
taikoma.
Naudojama diferencijuojant
kontrolės
procedūras,
daugiau dėmesio skiriant
rizikingiems
projektams,
nustatomos
prevencinės
rizikos valdymo priemonės,
kurios
taikomos
administruojant projektus.

Nustatyta ir taikoma ribotai.
1. Dabar MP atrankinė patikra
yra taikoma tik Techninės
paramos
lėšomis
finansuojamiems
projektams,
nes ten yra deklaruojamos
smulkios
išlaidos
(darbo
užmokestis, komandiruotės ir
pan.) bei pateikiama daug
išlaidas
pagrindžiančių
dokumentų. Visuose kituose
projektuose
dokumentų
teikiama mažiau, todėl atrankos
taikymas tampa neveiksmingas –
aprašant atranką sugaištama
daug laiko.
2. Administravimui skirtos lėšos
nėra detaliai kontroliuojamos –
sekama, kad nebūtų viršijama
numatyta suma, tačiau kiekviena
projekto vykdytojo sugaišta
darbo
valanda
nėra
pertikrinama.

Nustatyta ir taikoma.
Patikros
atliekamos
pasirenkant tikrinti tam
tikrus
projekto
elementus pagal Patikros
vietoje metu tikrintinų
objektų ir elementų
atrankos metodiką.

Nustatyta ir taikoma.
1.
Išankstinės
pirkimų
kontrolės
priemonių
diferencijavimas.
2. Viešųjų pirkimų atranka
taikoma tik mažos vertės
pirkimų paskesnei priežiūrai.
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LVPA

Projektų bendro rizikos
laipsnio nustatymas

Atrankinė MP tikrinimo tvarka

Nustatyta
ir
taikoma.
Naudojama diferencijuojant
kontrolės
procedūras,
daugiau dėmesio skiriant
rizikingiems
projektams,
nustatomos
prevencinės
rizikos valdymo priemonės,
kurios
taikomos
administruojant projektus.

Nustatyta ir netaikoma.
MP atrankinis tikrinimas nėra
taikomas
praktikoje
dėl
kompetencijos
trūkumo
ir
imlumo laikui (ilgai užtrunka
aprašyti atranką, jeigu su
vėlesniais MP randama klaidų,
yra pertikrinamas atrankinis
tikrinimas).

Atrankinė projektų
patikrų vietoje atlikimo
tvarka
Nustatyta ir taikoma.
Yra nustatyta atrankinė
projektų patikrų vietoje
atlikimo
tvarka.
Kiekvienam
LVPA
administruojamam
projektui yra suteiktas
tam tikras rizikos lygį.
Atranka
taikoma
priemonės
lygmeniu.
Atranka netaikoma:
- tiems
projektams,
kuriems
nustatytas
aukščiausias
rizikos
lygis;
- projektams, kuriuose
vykdomi statybos /
rekonstrukcijos
darbai;
- projektams,
kurių
biudžeto
4
kategorijoje „Įranga,
įrenginiai ir kt. turtas“
nurodyta vertė yra
daugiau kaip 100
tūkst. Lt.

Atrankinė projekto pirkimų
tikrinimo metodika

Kita

Nustatyta ir taikoma.
1. Išankstinė priežiūra gali
būti taikoma, atsižvelgiant į
pirkimo objektą, projekto
rizikingumą arba projekto
vadovo nuožiūra.
2. Paskesnei priežiūrai –
remiantis projekto pirkimų
planu, kiekvienam pirkimui
yra suteikiamas rizikos balas
(pagal objektą, būdą, ir
pan.); tuomet pirkimai
suskirstomi į grupes (žemos,
vidutinės ir aukštos rizikos)
ir pagal nustatytą tvarką iš
kiekvienos
grupės
tikrinamas tam tikra dalis
pirkimų (pvz., turi būti
patikrinta ne mažiau kaip
33 proc. vidutinės rizikos
pirkimų, kuriems galima
taikyti atranką).

Šaltinis: interviu programos ir informacijos analizės duomenys

Projektų bendro rizikos laipsnio nustatymas įgyvendinančiose institucijose yra taikomas plačiai, tačiau nenuosekliai. Rizikos laipsnio suteikimas yra naudojamas
projektų administravimo procese, kuomet yra sprendžiama dėl galimų prevencinių veiksmų (rašto projektų vykdytojui rašymo, susitikimo organizavimo ar kt.).
Rizikos laipsnio nustatymas taip pat dažnai yra susietas su kitų atrankinių tikrinimo procedūrų taikymu.
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Atlikta analizė ir interviu su įgyvendinančiosiomis institucijomis parodė, kad dalyje institucijų buvo parengtos atrankinės mokėjimo prašymų patikros metodikos,
tačiau praktikoje jos nėra taikomos arba taikomos labai ribotai, nes atrankinis kontrolės procedūrų taikymas (atrankos atlikimas ir jos dokumentavimas, atrankos
metodikų sudėtingumas) lemia papildomą darbo krūvį, ir jis atsveria supaprastinimo priemonių teikiamą naudą. Ši situacija galėjo susiklostyti dėl įgyvendinančios
institucijos kompetencijos trūkumo arba pernelyg sudėtingos MP tikrinimo atrankos metodikos, kuri daugumai darbuotojų atrodo sunkiai įgyvendinama
praktikoje ar nesuprantama.
Projektų patikrų vietoje atlikimo atrankinė metodika yra nustatyta ir taikoma daugumoje įgyvendinančiųjų institucijų. Vis dėlto procentinis kiekvienoje projekto
išlaidų eilutėje deklaruotų išlaidų atrankinis tikrinimas gali lemti susitelkimą ties lengviausiai patikrinamomis išlaidomis. To galima būtų išvengti įvedus
papildomus reikalavimus išlaidoms (pvz., sąsaja su projekto fiziniais ir (ar) stebėsenos rodikliais, išlaidų atsirinkimo laikotarpio apribojimai ir pan.). Atkreiptinas
dėmesys, kad atlikus PAFT pakeitimą, kuriuo buvo panaikintas reikalavimas įvykdyti bent vieną kiekvieno ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamo projekto
patikrą, leido įgyvendinančiosioms institucijoms optimizuoti savo išteklius, atliekant tik rizikingiausių projektų patikrinimus.
Projektų pirkimų priežiūrai taikoma atranka buvo vienas iš labiausiai tarp įgyvendinančiųjų institucijų besiskiriančių aspektų. Dažniausiai įgyvendinančiosios
institucijos atranką taiko išankstinei projektų pirkimų priežiūrai, o paskesnės priežiūros atrankinis tikrinimas apsiriboja mažos vertės pirkimais. LVPA sukurta
projektų pirkimų atrankos metodika leidžia atlikti ne visų pirkimų paskesnę priežiūrą (plačiau žr. 6 lentelę). Tai leidžia institucijai pirkimų kontrolę vykdyti pagal
pirkimo rizikingumą.
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Kitose institucijose taikoma praktika – kai atsižvelgiant į projekto vykdytojo patirtį, paskutinių mokėjimo
prašymų tikrinimo rezultatus ir kitus kriterijus yra sumažinama kartu su mokėjimo prašymais prašomų
pateikti dokumentų apimtis (pvz., gali būti neprašoma teikti darbo laiko apskaitos žiniaraščių, darbo
užmokesčio išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų, komandiruočių atveju – įsakymų, avanso
apyskaitų, sąskaitų faktūrų, kelionės lapų ir pan.) arba sumažinama tikrinamų dokumentų imtis. Vis
dėlto, jeigu su vėlesniais mokėjimo prašymais yra randama klaidų, tuomet paprastai grįžtama prie
ankstesnių mokėjimo prašymų ir jie tikrinami visa apimtimi (t. y. atsižvelgiant į nustatytus neatitikimus,
kontrolės imtis didinama). Dėl to įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojams atsiranda dar didesnis darbo
krūvis (reikia iš naujo įsigilinti į bendrą projekto / mokėjimo prašymo turinį, atskirti tikrintus dokumentus
nuo netikrintų ir t. t.) negu iš karto tikrinant mokėjimo prašymą visa apimtimi.
Tuo atveju, jeigu kontrolės priemonės būtų diferencijuojamos pagal bendras veiksmų programų
priemonių, projektų ar tam tikrų išlaidų charakteristikas (pvz., mažesniems projektams būtų nustatyti
paprastesni atsiskaitymo ir kontrolės reikalavimai, būtų peržiūrėta tam tikroms išlaidoms pagrįsti
reikalaujamų dokumentų imtis, susitelkiant tik ties esminiais dokumentais ir pan.), tikėtina, kad tokio
tipo supaprastinimas turėtų daugiau poveikio administracinės naštos mažėjimui negu atrankinės
kontrolės priemonių taikymas.
17 intarpas. Pagrindinės skyriaus išvados


Vienodo dydžio normos iš ESF finansuojamų projektų netiesioginėms išlaidoms finansuoti
taikymo reikalavimų pasikeitimai, ypač teisinio reglamentavimo pakeitimų taikymas atgaline
data, turėjo neigiamos įtakos projektų finansų valdymo reikalavimų nuoseklumui ir gali
neigiamai paveikti supaprastinimų priemonių poveikį ateityje.



Analizuojant supaprastintų išlaidų taikymą, nustatytas atvejis, kuomet PFSA yra numatytos
supaprastintos išlaidos (norminės kainos), tačiau įgyvendinančioji institucija už šias išlaidas
prašo atsiskaityti realių kaštų pagrindu.



Supaprastintų išlaidų teikiamą naudą riboja tai, kad jos yra taikomos kompleksiniuose
projektuose (t. y. projektuose, kur taikomos tiek supaprastintos išlaidos, tiek realūs kaštai).



Projekto vykdytojams nebuvo plačiai pristatytos supaprastintos išlaidos ir su jų taikymu susiję
reikalavimai bei praktikos, ir tai galėjo sumažinti įdiegtų supaprastinimo priemonių poveikį
administracinės naštos naudojimui.



Atrankinės kontrolės procedūrų taikymas lemia papildomą darbo krūvį (atrankos atlikimas ir jos
dokumentavimas, atrankos metodikų sudėtingumas) ir dažnai atsveria ar sumažina
supaprastinimo priemonių teikiamą naudą. Tuo atveju, jeigu kontrolės priemonės būtų
diferencijuojamos pagal bendras veiksmų programų priemonių, projektų ar tam tikrų išlaidų
charakteristikas, tikėtina, kad tokio tipo supaprastinimas turėtų daugiau poveikio
administracinės naštos mažėjimui negu atrankinės kontrolės priemonių taikymas.
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8. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SISTEMOS
EFEKTYVUMO VERTINIMO IŠVADOS
Šiame skyriuje yra pristatomos pagrindinės 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo
sistemos efektyvumo vertinimo išvados pagal techninės specifikacijos 9.1.1–9.1.8 punktuose pateiktus
vertinimo klausimus.
9.1.1 KLAUSIMAS. Kokie pagrindiniai veiksniai lemia ES paramos programų administravimo
efektyvumą ir kokybę?
Atliekant vertinimą buvo išskirti penki pagrindiniai veiksniai, kurie daro įtaką ESSP administravimo
efektyvumui ir kokybei:
1) institucinės sistemos sandara ir funkcijų pasidalijimas;
2) tinkamai veikiančios administravimo procedūros;
3) institucijų tarpusavio santykiai / bendradarbiavimas;
4) žmogiškųjų išteklių pakankamumas;
5) platus IT sistemų ir supaprastinimo priemonių panaudojimas ESSP administravimo procesuose.
Institucinės sistemos sandara ir funkcijų pasidalijimas. Kuriant 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės
paramos administravimo sistemą buvo plačiai pasinaudota 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu
sukaupta ES struktūrinės paramos administravimo patirtimi. Taip pat buvo patobulintas ESSP
administravimo teisinis reglamentavimas. Nepaisant šių patobulinimų, ESSP administravimo sistema
faktiškai išliko tripakopė, kurioje glaudžiai susipynusios įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų ar kitų
valstybės institucijų funkcijos. Su tuo yra susiję tokie ES struktūrinės paramos administravimo
procedūriniai aspektai kaip trišalių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymas,
finansavimo lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams ir pažeidimų administravimas.
Minėtas glaudus funkcijų susipynimas gali būti siejamas su ESSP administravimą reglamentuojančiuose
teisės aktuose nepakankamai aiškiai apibrėžta ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų bei
įgyvendinančiųjų institucijų tarpusavio atskaitomybe ir galimomis poveikio priemonėmis. Atlikto
vertinimo metu nustatyta, kad tais atvejais, kuomet įgyvendinančiosios institucijos nėra formaliai
pavaldžios ir atskaitingos ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, gali išryškėti ministerijų ir
(ar) kitų valstybės institucijų nenoras deleguoti visas administravimo funkcijas įgyvendinančiosioms
institucijoms.
ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra detalizuota, kaip ir
kokias funkcijas turi vykdyti VPT, nėra apibrėžtos VPT atsakomybės ribos ir jos teikiamų išvadų įtaka ES
lėšomis finansuojamuose projektuose atliekamų viešųjų pirkimų vertinimui. Atitinkamai VPT įtaka
tiesioginių ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymui yra ribota.
Vertinimo metu pastebėta, kad nagrinėtų naujų VKS institucinių veikėjų – visuotinių dotacijų valdytojų –
veiklos efektyvumas gerokai skiriasi. Didžiausią įtaką visuotinių dotacijų veiklos efektyvumui 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu darė veiksmingas intervencijų planavimas
(pasiteisino savo logika ir administravimo tvarka paprastos intervencijos), kurioms administruoti
pasitelkiami patyrę žmogiškieji ištekliai.
Tinkamai veikiančios administravimo procedūros. Atliekant vertinimą nagrinėtos dvi 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos laikotarpiu atsiradusios procedūros – valstybės ir regionų projektų planavimas.
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Nustatyta, kad, nepaisant Lietuvoje įvykdytos strateginio planavimo reformos, strateginis valdymas ir
intervencijų strateginis planavimas vis dar išlieka silpnąja vieta. Tai neigiamai veikia valstybės ir regionų
projektų planavimo efektyvumą.
Vienas pagrindinių atliekant vertinimą nustatytų valstybės ir regionų projektų planavimo trūkumų yra
netinkamu metu atliekama alternatyvų kaštų ir naudos analizė. Ji yra atliekama jau apsisprendus dėl
projekto ir įtraukus jį į valstybės ar regiono projektų sąrašą, todėl jos rezultatai lieka formalumas.
Institucijų tarpusavio santykiai / bendradarbiavimas. Daugiausia iššūkių kelia įgyvendinančiųjų institucijų
ir ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų santykis. Čia atsiskleidžia nepakankamas įgyvendinančiųjų
institucijų dalyvavimas veiksmų programų priemonių įgyvendinimo planavimo ir PFSA rengimo
procesuose.
Bendradarbiavimo tarp įvairių tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų skirtumai rodo, kad esama ES
struktūrinės paramos administravimo sistema ir institucinė sąranga sudaro sąlygas susiformuoti
skirtingoms administravimo praktikoms, o kartu ir informacijos apie gerosios praktikos pavyzdžius
sklaidos bei tokios praktikos skatinimo poreikiui.
Atlikus įvairių institucijų „porų“ santykių analizę, prieita išvados, jog VKS trūksta gerosios praktikos ir
patirties dalijimosi įgūdžių. Nesusipratimai neretai kyla dėl pernelyg didelio išaiškinimus teikiančių
institucijų krūvio ir atitinkamai informacijos pateikimo vėlavimo. Tačiau nėra atsižvelgiama į tai, kad
panaši situacija jau buvo nagrinėta ir turėtų būti priimtas panašus sprendimas.
Žmogiškųjų išteklių pakankamumas.
Žmogiškųjų išteklių efektyvumą ESSP administruojančiose institucijose labai veikia tiek administruojamų
veiksmų programų priemonių specifika, tiek institucijų taikomos praktikos.
Dviejų (LMT ir MITA) iš trijų naujųjų VKS institucijų – visuotinių dotacijų valdytojų – žmogiškųjų išteklių
efektyvumas yra gerokai mažesnis negu įgyvendinančiųjų institucijų. Pirmuoju atveju tai lėmė pasirinkta
sudėtinga, platų galimų veiklų spektrą (įskaitant daugiausia iššūkių keliantį ilgalaikio turto įsigijimą)
apimanti intervencijos struktūra, antruoju – ribota intervencijos finansinė apimtis.
Tiesa, įgyvendinančiosios institucijos turi nevienodą statusą – dviejų įgyvendinančiųjų institucijų (APVA ir
TID) statusas yra biudžetinė įstaiga, o visų kitų (CPVA, ESFA, LVPA) – viešoji įstaiga. Biudžetinės įstaigos
susiduria su daug griežtesniais apribojimais darbo užmokesčio dydžiui, darbuotojų skaičiui bei kitais su
darbuotojų samdymu susijusiais apribojimais, todėl joms sunkiau pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus
darbuotojus.
Platus IT sistemų ir supaprastinimo priemonių panaudojimas ESSP administravimo procesuose. 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu tiek IT sistemos, tiek supaprastinimo priemonės buvo
naudojamos pakankamai plačiai. Vertinimo rezultatai trumpai pateikiami prie atsakymų prie 9.1.4 ir
9.1.5 vertinimo klausimų.
9.1.2 KLAUSIMAS. Koks yra 2007–2013 m. veiksmų programų administravimo efektyvumas (visos
sistemos ir įgyvendinančiųjų institucijų lygmenyse)? Kokiomis priemonėmis jis galėtų būti padidintas
ir kokiais rodikliais gali būti matuojamas?
Įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu administravimo efektyvumas buvo vertinamas matuojant
įgyvendinančiosioms institucijoms tenkančią administracinę naštą, kuri atsiranda vykdant pagrindines
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administravimo funkcijas: mokėjimo prašymų administravimą, viešųjų pirkimų patikrą, sutarties keitimų
įgyvendinimą, patikrų vietoje vykdymą.
Pagrindiniai administracinę naštą sukeliantys veiksniai yra šie:


mokėjimų prašymų tikrinimo reikalavimai ir praktika iš esmės nesiskiria priklausomai nuo
projekto dydžio, intervencijos tipo ar kitų savybių (t. y., proporcingumo principas nėra
taikomas);
 reikalavimai projektams bei jų administravimo praktika yra menkai diferencijuojama
priklausomai nuo projektų dydžio;
 administravimo sistema yra labiau orientuota į vidutinių ir stambių projektų administravimą,
atitinkamai mažų projektų priemonių administravimas yra santykinai brangus;
 projektų kompleksiškumas (t. y. leidžiama tinkamų finansuoti veiklų ir išlaidų įvairovė viename
projekte); kompleksiškumą galėtų gerokai sumažinti veiksmingesnis intervencijų planavimas ir
supaprastintų išlaidų galimybių naudojimas.
Administravimo efektyvumas įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu gali būti matuojamas vertinant
įgyvendinančiosioms institucijoms tenkančią administracinę naštą. Analizuotų veiksmų programų
priemonių 1 mln. Lt administravimui įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu vidutiniškai skiriamos 24,8
darbo dienos, o administravimo sąnaudos įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu sudaro apie 0,81 proc.
administruojamų lėšų. Vis dėlto administravimo sąnaudos gana smarkiai kinta tarp atskirų veiksmų
programų priemonių ir tam tikrais atvejais gali būti 14 proc. administruojamų lėšų. Pagrindinis
kintamasis, veikiantis administracinės naštos kitimą, yra vidutinis projekto ir mokėjimo prašymo dydis.
Sistemos lygmeniu administravimo sistemos efektyvumas buvo vertinamas analizuojant pagrindinių
funkcijų atlikimo terminus (ir jų atitikimą nustatytiems teisės aktuose) bei veiksmų programų
įgyvendinimo finansinę pažangą.
Laiku atliekamos ESSP administravimo funkcijos. Atliekant vertinimą nustatyta, kad įgyvendinančiosios
institucijos didžiausią administracinį krūvį lemiančios procedūras – mokėjimų prašymų tikrinimą – vykdo
laikantis PAFT nustatytų terminų.
Pakankama finansinė įsisavinimo sparta. Siekiant didesnės veiksmų programų lėšų paskirstymo
projektams spartos, sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimui bei projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių sudarymui turi būti skiriama ne mažiau dėmesio negu projektų paraiškų
vertinimui.
TPVP įgyvendinimo finansinė sparta 2007–2012 m. buvo nepakankama, ir 2013 m. ji turi būti padidinta
siekiant neprarasti lėšų dėl automatinio įsipareigojimų panaikinimo (N + 2 / 3) taisyklės principų
taikymo.
Esama (2012 m. lygmens) veiksmų programų įgyvendinimo finansinė sparta (atsižvelgiant į poreikį
veiksmų programos lėšas panaudoti iki 2015 m. pabaigos) yra nepakankama šiose ministerijose ir (ar)
kitose valstybės institucijose: ŠMM, IVPK ir FM.
Administravimo sistemos efektyvumas taip pat gali būti matuojamas vertinant šiuos papildomus
rodiklius:
1. Priimtinas sistemoje pasitaikančių klaidų lygis. Vadovaujantis LR valstybės kontrolės 2011 m.
metine kontrolės ataskaita, tikėtinas klaidų lygis sumažėjo ir siekė 1,17 proc. EK deklaruotų
išlaidų, 2010 m. šis lygis siekė 1,93 proc. EK deklaruotų išlaidų. Taigi tiek 2010, tiek 2011 m.
audito institucijos nustatytas tikėtinas klaidų lygis neviršijo reglamento Nr. 1828/2006 IV priede
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audito nuomonės pareiškimui taikytino reikšmingumo lygio (didžiausios priimtinos klaidų
sumos) – 2 proc. deklaruojamų išlaidų.
2. Projektų vykdytojams tenkanti administracinė našta. Didžiausią administracinę naštą projektų
vykdytojams sukelia atsiskaitymas už projekto išlaidas įgyvendinančiosioms institucijoms ir jų
skirtingas išlaidų tinkamumo taisyklių traktavimas. Detaliau vertinimo rezultatai yra aprašyti
atsakyme į 9.1.3 vertinimo klausimą.
9.1.3 KLAUSIMAS. Kokia yra administracinė našta pareiškėjams, teikiant paraišką paramai gauti, ir
projektų vykdytojams, administruojant projektą pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
projektų administravimo ir finansavimo taisykles? Kokiais būdais administracinė našta pareiškėjams ir
paramos gavėjams gali būti sumažinta ateityje (atskirai išskiriant priemones, kurias tikslinga pradėti
taikyti 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais)?
Atlikus vertinimą nustatyta, kad vienas svarbiausių projektų vykdytojams administracinę naštą
sukeliančių veiksnių yra išlaidų tinkamumo, įvairių kitų projektams keliamų reikalavimų reglamentavimo
gausa ir teisės aktų fragmentacija (kuomet reikalavimai tam pačiam objektui yra pateikiami keliuose
skirtinguose dokumentuose). Taip pat projektams (ir projektų vykdytojams) keliami lėšų atskaitomybės
reikalavimai nėra proporcingi projekto vykdytojo patirčiai ir (ar) projekto vertei, projekto
kompleksiškumui.
Planuojant ES struktūrinės paramos panaudojimą ir tvirtinant PFSA yra detaliai apibrėžiamos netinkamos
išlaidos, kurios riboja projektų kompleksiškumą ir kartais lemia neefektyvų lėšų panaudojimą. Dėl to, kad
vertinant projektų paraiškas reikalaujama detalaus projekto logikos ir visų įgyvendinimo sprendimų
aprašymo, projekto įgyvendinimo metu yra patiriama papildoma administracinė našta, nes atsiranda
poreikis atlikti keitimus
Kitas pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduria tiek pareiškėjai, tiek projektų vykdytojai, jau
bendradarbiaudami su įgyvendinančiosiomis institucijomis, yra skirtingas išlaidų tinkamumo taisyklių
traktavimas tiek tarp pačių įgyvendinančių institucijų, tiek tarp tos pačios įgyvendinančios institucijos
projektų vadovų.
Patvirtinto valstybės planavimo projekto alternatyvų bei kaštų ir naudos analizė, atliekama
įgyvendinančiosios institucijos lygmeniu, pareiškėjams sukelia papildomą administracinę naštą.
Įgyvendinančioji institucija, atlikdama vertinimą, reikalauja papildomo pagrindimo iš pareiškėjo. Taip pat
ši procedūra praranda savo prasmę, nes projektas jau būna patvirtintas aukštesniu instituciniu lygmeniu
ir įtrauktas į valstybės planavimo projektų sąrašą.
Vertinant su mokėjimo prašymais susijusią administracinę naštą nustatyta, kad didelė administracinės
naštos dalis susidaro ne dėl mokėjimo prašymo formos pildymo, o dėl išlaidas pagrindžiančių
dokumentų teikimo. Pastarojo proceso praktikos yra formuojamos taip pat įgyvendinančiųjų institucijų
(ar net jų padalinių, administruojančių intervencijas skirtingose politikos srityse) lygmeniu, tad jos skiriasi
savo taikoma praktika. Tai sukelia nesusipratimų, kai vienas projekto vykdytojas įgyvendina kelis
projektus, administruojamus skirtingų įgyvendinančiųjų institucijų (ar skirtingų vienos institucijos
padalinių).
Formuluojant mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų pagrindimo reikalavimus ir nustatant
praktiką, daugiausia dėmesio skiriama įsitikinimui išlaidų tinkamumu, tačiau ne visada pakankamai
dėmesio skiriama tam, kokią papildomą administracinę naštą projektų vykdytojui sukelia taikomi
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reikalavimai ir kokie galėtų būti alternatyvūs įsitikinimo išlaidų pagrįstumu būdai, nesinaudojama ar
menkai naudojamasi kitų valstybės institucijų turimomis duomenų bazėmis.
Su viešaisiais pirkimais susijusi administracinė našta slypi įgyvendinančiųjų institucijų taikomos kontrolės
procedūrose, prašymuose pateikti el. priemonėmis vykdytų pirkimų popierines dokumentų versijas.
Atsižvelgiant į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimai yra dažniausia (ir finansiškai
reikšmingiausia) pažeidimų bei finansinių korekcijų priežastis, vertinant didelės vertės viešųjų pirkimų
kontrolės priemonių efektyvumą daugiausia dėmesio turėtų būti kreipiama ne į viešųjų pirkimų
administravimo sąnaudas, o į tai, ar atlikus viešųjų pirkimų priežiūrą viešųjų pirkimų dokumentai tapo
aukštesnės kokybės, ir į įvykdytų procedūrų atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.
Administracinė naštos mažinimo priemonės yra pateikiamos rekomendacijų forma atsakyme į 9.1.7
vertinimo klausimą.
9.1.4 KLAUSIMAS. Kaip reikėtų panaudoti informacines sistemas siekiant sumažinti administracinę
naštą ir padidinti 2014–2020 m. veiksmų programų administravimo efektyvumą? Ar tikslinga užtikrinti
duomenų tarp paramos gavėjų ir administruojančių institucijų apsikeitimą elektroniniu būdu, kokios
priemonės ir veiksmai būtų tam reikalingi?
Atlikta analizė atskleidė, kad tiek projektų vykdytojai, tiek įgyvendinančiosios institucijos labai palankiai
vertina SFMIS bei DMS funkcionalumą ir patogumą vartotojui, šių sistemų įtaką administracinės naštos
mažinimui ir administravimo efektyvumo didinimui. Atsižvelgiant į tai, planuojant naujus SFMIS plėtros
etapus, daugiau dėmesio turi būti skiriama jau pasiektų rezultatų išsaugojimui.
Tolesnė SFMIS plėtra ir tobulinimas turėtų būti siejamas su:
 išplėstomis elektroninių duomenų mainų galimybėmis;
 SFMIS funkcionalumo plėtra ir glaudesnių sąsajų tarp atskirų projekto administravimo procesų
užtikrinimu;
 platesne SFMIS integracija su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis bei integracijos su
įgyvendinančiųjų institucijų vidinėmis IT sistemomis galimybėmis.
Platesnių elektroninių mainų galimybių užtikrinimo reikalavimas kyla iš Europos Komisijos reglamento
projekto, kuriame nustatyta, kad valstybė narė turi užtikrinti, jog paramos gavėjams (projektų
vykdytojams) būtų sudaryta galimybė ES paramą administruojančioms institucijoms visą informaciją
pateikti per elektroninio keitimosi duomenimis sistemas, taip pat užtikrinti, kad tos pačios informacijos
nebūtų reikalaujama pakartotinai. Platesnės elektroninių duomenų mainų galimybės galėtų apimti
paraiškų teikimą elektroniniu būdu, mokėjimo prašymų ir visų su mokėjimo prašymais susijusių
dokumentų teikimą tik elektroniniu būdu, susirašinėjimą tarp įgyvendinančiųjų institucijų, projektų
vykdytojų bei ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, projektų pakeitimų ir kitų dokumentų derinimą,
visų standartizuotų ataskaitų teikimą tik elektroniniu būdu ir kt. Toks elektroninių duomenų mainų
galimybių išplėtimas leistų vienoje vietoje kaupti visą su projektų administravimu susijusią informaciją.
Tai sudarytų sąlygas ne tik palengvinti komunikaciją ir projektų administravimą, bet ir užtikrintų geresnę
audito seką, paprastesnę prieigą prie duomenų ir dokumentų kontroliuojančioms institucijoms.
Vykdant SFMIS funkcionalumų plėtrą ir užtikrinus glaudesnę sąsają tarp atskirų projekto administravimo
procesų, su projektu ir jo administravimu susijusi informacija būtų panaudojama efektyviau. Projektų
administravimą ir atskirų administravimo funkcijų vykdymą dažnai veikia bendri projekto aspektai,
pavyzdžiui, nustatytas bendras projekto rizikos laipsnis, vykdant tam tikrą projekto administravimo
procedūrą nustatyti neatitikimai ar kiti pastebėjimai, kurie svarbūs visiems kitiems projekto
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administravimo etapams. Atsižvelgiant į tai, kad projektą dažnai administruoja ne vienas, o keli asmenys,
taip pat į tai, kad yra gana didelė projektą administruojančių asmenų kaita, SFMIS būtų aktualu
įgyvendinti bendrų projekto žymų galimybę. SFMIS funkcionalumų plėtra taip pat apimtų ir viešųjų
pirkimų stebėsenos modulio sukūrimą, kuris leistų užtikrinti veiksmingesnę pirkimų ir jų planavimo
priežiūrą. Kitas svarbus aspektas yra geresnių dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės galimybių
užtikrinimas, kuris galėtų būti įgyvendintas įgyvendinančiosioms institucijoms suteikiant platesnes
susijusių projektų peržiūros teises.
Platesnė SFMIS integracija su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis yra reikalinga siekiant sumažinti
projektų vykdytojams ir įgyvendinančiosioms institucijoms tenkančią administracinę naštą. Integracija su
įgyvendinančiųjų institucijų vidinėmis IT sistemomis palengvintų administracinį darbą ir užtikrintų
sklandesnį, mažiau laikui imlų administravimo procesą. Dabar SFMIS menkai integruota su kitų valstybės
institucijų duomenų bazėmis, tačiau projektų administravimo metu įgyvendinančiosios institucijos
naudojasi Nekilnojamojo turto registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, Valstybinio socialinio
fondo valdybos prie SADM ir kitų registrų bei duomenų bazių duomenimis. Atsižvelgiant į tai, siekiant
užtikrinti didesnę SFMIS naudą, būtų tikslinga sistemą labiau integruoti su kitų valstybės institucijų
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, Valstybinio socialinio fondo valdybos prie SADM, VPT, VĮ
Registrų centro ir kt.) valdomais registrais ir duomenų bazėmis. Tiesioginis informacijos gavimas iš
valstybės institucijų duomenų bazių galėtų būti alternatyva šios informacijos prašymui iš projektų
vykdytojų. Tai leistų optimizuoti projektų valdymo funkcijas ir sumažinti projektų vykdytojams tenkančią
administracinę naštą.
9.1.5 KLAUSIMAS. Kokios priemonės siekiant supaprastinti paramos administravimą buvo pritaikytos
2007–2013 m. laikotarpyje? Kiek jos pasiteisino?
Toliau pateikiamas supaprastintų išlaidų taikymas įgyvendinant 2007–2013 m. struktūrinės paramos
programas Lietuvoje.
• Vienodo dydžio norma iš ESF finansuojamų projektų netiesioginėms išlaidoms finansuoti.
• Fiksuotieji įkainiai taikomi devyniose ŠMM kompetencijai priskirtose priemonėse (ESF), vienoje
SADM (ESF) ir vienoje ŪM kompetencijai priskirtoje priemonėje (ERDF). Papildomai fiksuotuosius
įkainius planuojama pradėti taikyti ŪM kompetencijai priskirtose iš ERPF finansuojamose
priemonėse „Intelektas LT“, „Naujos galimybės“ ir „Inogeb-3“, taip pat SADM kompetencijai
priskirtoje iš ESF finansuojamoje priemonėje „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų
prevencija darbo rinkoje“ (naujuose kvietimuose teikti paraiškas).
• Fiksuotosios sumos taikomos vienoje ŠMM ir vienoje ŪM kompetencijai priskirtoje priemonėje.
Atliekant vertinimą nustatyta, kad vienodo dydžio normos iš ESF finansuojamų projektų netiesioginėms
išlaidoms finansuoti taikymo reikalavimų pasikeitimai, ypač teisinio reglamentavimo pakeitimų taikymas
atgaline data, turėjo neigiamos įtakos projektų finansų valdymo reikalavimų nuoseklumui ir gali
neigiamai paveikti supaprastinimų priemonių poveikį ateityje. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
laikotarpiu projekto vykdytojams nebuvo plačiai pristatytos supaprastintos išlaidos ir su jų taikymu susiję
reikalavimai bei praktikos. Tai galėjo sumažinti įdiegtų supaprastinimo priemonių poveikį
administracinės naštos naudojimui.
Analizuojant supaprastintų išlaidų taikymą nustatytas atvejis, kuomet PFSA yra numatytos
supaprastintos išlaidos (norminės kainos), tačiau įgyvendinančioji institucija už šias išlaidas prašo
atsiskaityti realių kaštų pagrindu. Taip pat supaprastintų išlaidų teikiamą naudą riboja tai, kad jos yra
taikomos kompleksiniuose projektuose (t. y. projektuose, kuriuose taikomos tiek supaprastintos išlaidos,
tiek realūs kaštai).
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Viena iš priemonių, taikomų kaip išlaidų tinkamumo patikros supaprastinimas įgyvendinančiose
institucijose, yra atrankinės kontrolės procedūros. Vis dėlto atliekant vertinimą nustatyta, kad jų
taikymas lemia papildomą darbo krūvį (atrankos atlikimas ir jos dokumentavimas, atrankos metodikų
sudėtingumas), ir jis dažnai atsveria ar sumažina supaprastinimo priemonių teikiamą naudą. Tuo atveju,
jeigu kontrolės priemonės būtų diferencijuojamos pagal bendras veiksmų programų priemones, projektų
ar tam tikrų išlaidų charakteristikas, tikėtina, kad toks supaprastinimas turėtų daugiau poveikio
administracinės naštos mažėjimui negu atrankinės kontrolės priemonių taikymas.
9.1.6 KLAUSIMAS. Kokie yra 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES paramos programų administravimo
sistemų skirtumai, privalumai ir trūkumai? Kokios yra 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos programų administravimo Lietuvoje pamokos? Į kokią Lietuvos ir užsienio šalių patirtį
naudinga atsižvelgti kuriant 2014–2020 m. veiksmų programų įgyvendinimo sistemą (nustatant
institucinę struktūrą, funkcijas, principus ir procedūras)?
Kuriant Lietuvos 2004–2006 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo administravimo
sistemas buvo plačiai pasinaudota patirtimi, sukaupta administruojant paramos iki stojimo programas
(PHARE, ISPA ir SAPARD).
Vis dėlto BPD administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nebuvo aiškiai apibrėžta, kaip
tarpinėms ir įgyvendinančiosioms institucijoms yra deleguojamos vadovaujančiosios institucijos
funkcijos ir kas yra atsakingas už deleguotų funkcijų kontrolę. Tarpinių institucijų įtraukimas į visą BPD ir
BPD finansuojamų projektų ciklą, joms nepavedant konkrečių įgyvendinančiosios institucijos kontrolės
funkcijų, lėmė sudėtingą tripakopę struktūrinės paramos administravimo sistemą ir papildomas
administracinio darbo sąnaudas, tačiau nedavė didesnės pridėtinės naudos užtikrinant, kad
finansuojamos ir EK deklaruojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos.
Taip pat nustatant BPD administravimo institucinę sąrangą nebuvo parengta detalių reikalavimų
įgyvendinančiosiose institucijose sukurtai paramos lėšų valdymo ir kontrolės sistemai, taip pat nebuvo
įsitikinta įgyvendinančiųjų institucijų pajėgumu administruoti ES struktūrinės paramos lėšas. Tai galėjo
turėti neigiamos įtakos ES struktūrinės paramos administravimo tinkamumui ir kokybei.
Projektų atranką BPD įgyvendinimo pradžioje sunkino ilgai trunkantys vertinimo ir atrankos procesai,
taip pat nepakankamas vertinimo objektyvumas. Nepakankamas reglamentavimas ir proporcingumo
principo netaikymas skirtingų tipų ir dydžių projektams sunkino projektų įgyvendinimo priežiūrą.
Įgyvendinant BPD, projektų konkursas buvo vyraujantis projektų atrankos būdas (net ir finansuojant
viešosios infrastruktūros projektus), buvo nepakankamai naudojamos planavimo procedūros, dalyje BPD
paramos sričių nebuvo nustatyta aiškių paramos teikimo prioritetų. Dėl to buvo nepakankamai
atspindėtos ir įgyvendintos nacionalinės strategijos tiek BPD priemonių, tiek projektų lygmeniu.
Palyginus 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos administravimo sistemą su 2004–2006 m.
laikotarpiu būtų galima išskirti tokius svarbiausius pokyčius, susijusius su reglamentavimo pasikeitimu ES
lygmeniu:
 ES struktūrinės paramos instrumentų skaičiaus sumažinimas iki trijų – 2 struktūrinių fondų (ERPF
ir ESF) ir Sanglaudos fondo;
 Sanglaudos fondo paramos valdymo reforma ir šio fondo integravimas į veiksmų programas
(projektais grįsto finansavimo atsisakymas, automatinio įsipareigojimų panaikinimo principo
taikymas Sanglaudos fondui ir t. t.), taip pat Sanglaudos fondo paramos sričių praplėtimas;
 ES struktūrinių fondų programavimo tvarkos pakeitimas: pagal ES struktūrinių fondų
reglamentus ir ES Tarybos gaires rengiama nacionalinė strategija ir veiksmų programos,
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panaikinant Bendrijos paramos pagrindą (Community support framework), Bendrojo
programavimo dokumento galimybę ir programų priedus;
veiksmai, kurie buvo finansuojami iš Bendrijos iniciatyvų 2004–2006 m. laikotarpiu, gali būti
integruoti į nacionalines programas;
veiksmų programas administruojančių institucijų sąrangos pasikeitimai, daugiau dėmesio
skiriama veiklos valdymui (naudojant vertinimo ir priežiūros priemones), kad būtų pasiektas
didesnis ES struktūrinių fondų valdymo efektyvumas;
tam tikrų išlaidų tinkamumo principų pasikeitimas (reglamentuose nustatyti tik keli bendri
išlaidų tinkamumo reikalavimai, kitos išlaidų tinkamumo nuostatos turi būti nustatytos
nacionaliniu lygmeniu, pasikeitimai dėl išlaidų tinkamumo pajamas generuojančių projektų
atveju ir kt.);
galimybė iš ES struktūrinių fondų finansuoti institucinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimo priemones;
pagal principą „vienas fondas – viena programa“ viena veiksmų programa gali būti finansuojama
tik iš vieno struktūrinio fondo (ESF arba ERPF), tačiau ESF ir ERPF gali finansuoti vienas kito
finansuojamas sritis atskirose programose neperžengdamos 10 proc. ribų (veiksmų programos
prioriteto lygmeniu, tokią galimybę numačius veiksmų programoje);
sustiprintas partnerystės principas, numatant visų tinkamų partnerių (ypač regionų) dalyvavimą
visuose ES struktūrinių fondų valdymo etapuose (programų rengime, įgyvendinime, priežiūroje ir
vertinime) bei socialinių partnerių dalyvavimą ESF paramos valdyme tinkamu teritoriniu
lygmeniu;
kaimo plėtra ir žuvininkystės restruktūrizavimas nėra sudėtinė ES struktūrinės paramos dalis,
nors iš ES struktūrinių fondų gali būti finansuojamas ekonominės veiklos įvairovės skatinimas
kaimo ir nuo žuvininkystės veiklos priklausomose vietovėse ir reikalingas ES struktūrinių fondų
paramos suderinimas su parama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos
žuvininkystės fondo.

Atliekant vertinimą buvo pristatytos toliau aptariamų šalių taikomos administravimo praktikos.
5 lentelė. Užsienio praktikos apžvalga
Šalis(-ys)
Vokietija
Ispanija
Slovakija

Praktika
Užsienio praktikos apžvalga parodė, kad įmanomas
sėkmingas naujų, specializuotų institucijų įtraukimas į ESSP
administravimą. Nustatyti gerosios praktikos pavyzdžiai
parodė, jog, pavyzdžiui, Vokietijos, Ispanijos ir Slovakijos
vadovaujančiosios institucijos į veiksmų programų rengimą
ir įgyvendinimą sėkmingai įtraukia su horizontaliąja lyčių
lygybės ir nediskriminavimo politikos sritimi dirbančias
specializuotas valstybines institucijas ir (ar) įstaigas ar net
nevyriausybines organizacijas. Pastarosios daugiausia atlieka
metodinio vadovavimo, praktinių pavyzdžių ir gairių teikimo
ir kitas gerosios praktikos sklaidos (ir tarp administruojančių
institucijų, ir tarp projektų pareiškėjų bei vykdytojų)
atitinkamoje srityje veiklas ir taip padeda vadovaujančioms
institucijoms užtikrinti ES reglamente nustatytų reikalavimų
įgyvendinimą (plačiau šios galutinės ataskaitos 3.1
poskyryje).
Airija
Lygiagretūs ES struktūrinės paramos ir nacionalinio biudžeto
Portugalija lėšų planavimo procesai suvaržo greitą, kokybišką ir
efektyvų paramos administravimą bei panaudojimą.
Gerosios praktikos pavyzdžiais galėtų būti Airija ir
Portugalija (plačiau šios galutinės ataskaitos 3.1 poskyryje).

Tobulinama sritis
Naujų
institucijų
įtraukimas
ESSP
administravimo procesą

Valstybės
strateginis
planavimas
(tiesiogiai
susijęs su valstybės ir
regionų
projektų
planavimo
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Airija
Ispanija

Kipras
Čekija
Lenkija
Rumunija
Kipras
Čekija
Latvija
Rumunija
Slovakija
Čekija
Vengrija
Slovakija
Bulgarija
Čekija
Slovakija
Latvija
Rumunija
Bulgarija
Čekija
Latvija
Malta
Lenkija
Rumunija
Lenkija
Čekija
Kipras
Čekija

Kipras
Čekija
Latvija
Malta

Lietuvoje svarbiausios dėmesio reikalaujančios problemos – procedūromis)
tai didelis strateginių dokumentų ir vertinimo kriterijų
skaičius, jų persidengimas ir kokybės stoka. Dokumentams
trūksta tarpusavio suderinamumo, taip pat pasigendama
suderinamumo su finansiniais šaltiniais. Gerosios praktikos
pavyzdžiais gali būti laikoma Airija, Ispanija ir didžioji dalis
ES-10 šalių narių. Šiose šalyse pirmiausia yra nustatomi
aiškūs strateginiai prioritetai, užtikrinamas dokumentų
suderinamumas, o po to paskirstomos lėšos.
Naudojamos supaprastintos paraiškos formos.
Pagrindiniai
ESSP
administravimo
ciklo
etapai / procedūros:
paraiškų rengimas ir
Naudojamos sąsajos su valstybės registrais ir kitais valstybės pateikimas
institucijų ir (ar) įstaigų kaupiamais duomenimis, taip
mažinant paraiškoje reikalaujamos informacijos kiekį.

Su pareiškėjais yra bendraujama pasitelkiant el. priemones.

Sudaryta galimybė pateikti paraišką el. būdu (el. paštu, per
IT sistemą ar interneto svetainę).

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra pateikiami el. būdu.

Pagrindiniai
ESSP
administravimo
ciklo
etapai / procedūros:
mokėjimo
prašymų
administravimas

Įgyvendinančiosios institucijos mokėjimo prašymą pildo IT
sistemoje, atsisakoma popierinių patikros lapų.
Finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimus Pagrindiniai
ESSP
projekto vykdytojas gali inicijuoti naudodamasis IT administravimo
ciklo
sistemomis (t. y. el. būdu).
etapai / procedūros:
projekto finansavimo ir
Duomenys ir dokumentai, reikalingi projekto finansavimo ir administravimo sutarčių
administravimo sutarties pakeitimams yra pateikiami pakeitimų
įgyvendinančiosioms institucijoms el. būdu (el. paštu, per IT administravimas
sistemas).

Rekomendacijos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui yra pateikiamos
atsakyme į 9.1.7 vertinimo klausimą.
9.1.7 KLAUSIMAS. Kaip reikėtų tobulinti 2014–2020 m. veiksmų programų administravimo sistemą?
(Siūlymai pateikiami dėl institucinės sandaros, administravimo principų ir procedūrų.)
Institucinė sandara
Šis vertinimas parodė, kad:
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a) 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistema iš esmės veikia tinkamai ir
efektyviai;
b) siekiant efektyvaus viešosios politikos intervencijų įgyvendinimo (programų ir projektų)
administravimo gebėjimai yra bent jau ne mažiau svarbūs negu geras tų viešosios politikos sričių
išmanymas, ir šiems administravimo gebėjimams sukaupti reikalingas laikas.
Todėl 2014–2020 m. laikotarpiu pirmiausia rekomenduojama užtikrinti Lietuvoje veikiančios ES
struktūrinės paramos administravimo sistemos tęstinumą ir VKS institucijose sukauptų administravimo
gebėjimų ir kompetencijų išsaugojimą.
Ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų pagrindinis vaidmuo ESSP administravimo sistemoje ir
didžiausia pridėtinė vertė yra grindžiama tuo, kad jos geriausiai išmano sektorius, už kuriuos yra
atsakingos, formuoja atitinkamų sektorių strategiją, savo asignavimuose planuoja atitinkamiems
sektoriams skiriamas valstybės biudžeto lėšas ir t. t. Visa tai turėtų sudaryti sąlygas ES struktūrinės
paramos lėšas nukreipti efektyviai siekti nacionalinių prioritetų, derinti iš valstybės biudžeto ir iš ES
struktūrinės paramos lėšų finansuojamas intervencijas ir pan. Vis dėlto ministerijoms ir (ar) kitoms
valstybės institucijoms administruoti priskirtos priemonės 2007–2013 m. laikotarpiu ne visada atitiko
konkrečiai institucijai priskirtas kompetencijos sritis. 2014–2020 m. rekomenduojama įtraukti tas
ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, kurių sektoriams bus skiriamos ES struktūrinės paramos
lėšos (pvz., Kultūros ministeriją ir Energetikos ministeriją).
Atsižvelgiant į tai, jog 2014–2020 m. laikotarpiu numatoma rengti vieną ES struktūrinės paramos
veiksmų programą, 2007–2013 m. laikotarpio principinę schemą, kuomet vadovaujančiosios institucijos
funkcijos tiesiogiai deleguojamos atskiroms tarpinėms institucijoms, siūloma išsaugoti ir 2014–2020 m.
laikotarpiu.
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama ir toliau plačiai išnaudoti ES struktūrinę paramą
administruojančių esamų įgyvendinančiųjų institucijų (APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID) sukauptus ESSP
administravimo gebėjimus bei patirtį. Rekomenduojama nuosekliai stiprinti šių institucijų, jų darbuotojų
žinias ir kompetencijas tam tikrose viešosios politikos srityse, kuriose jos administruoja ESSP remiamas
intervencijas :

glaudžiau bendradarbiaujant su ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų padaliniais,
atsakingais už valstybės politiką konkrečiose ESSP remiamose srityse;

glaudžiau bendradarbiaujant su kitomis atitinamos srities agentūromis, ministerijoms
pavaldžiomis įstaigomis (pvz., MITA, MOSTA, „Versli Lietuva“ ir kt.);
plačiau ir operatyviau pritraukiant reikiamų sričių (išorinius) ekspertus.
Atlikta analizė parodė, kad, nepaisant aiškesnių vadovaujančiosios institucijos funkcijų delegavimo
ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms bei įgyvendinančiosioms institucijoms principų 2007–
2013 m. laikotarpiu, ESSP administravimo sistema faktiškai išliko tripakopė, kurioje glaudžiai susijusios
įgyvendinančiųjų institucijų bei ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų funkcijos. Nustatant 2014–
2020 m. ESSP administravimo procedūras, rekomenduojama aiškesnį delegavimą įgyvendinančioms
institucijoms derinti su geresne, aiškiau reglamentuota jų atskaitomybe (nuosekli vykdomų deleguotų
funkcijų stebėsena, administracinių kaštų ir administracinės naštos analizė, reguliarios ataskaitos). Tai
sudarytų prielaidas:

aktyviau deleguoti funkcijas įgyvendinančiosioms institucijoms, pavyzdžiui, pereiti prie dvišalių
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių (kartu įvirtinant įgyvendinančiosios institucijos
prievolę su ministerija ir (ar) kita valstybės institucija derinti visus projektų pakeitimus, kurie
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lemtų projekto nukrypimą nuo patvirtinto valstybės projektų sąrašo, taip pat kitus pakeitimus,
kurie atitiktų sąlygas, nustatytas dvišaliame susitarime tarp ministerijos ir (ar) kitos valstybės
institucijos bei įgyvendinančiosios institucijos);
mažinti pasitaikantį dubliavimą, pavyzdžiui, supaprastinti finansavimo lėšų išmokėjimo projektų
vykdytojams tvarką (minimizuojant ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos atliekamų
paraiškos asignavimų valdytojui kontrolės veiksmų imtį).

Administravimo principai
Atlikta analizė parodė, kad bendras kontrolės lygis 2007–2013 m. laikotarpiu yra pakankamai gerai
subalansuotas, atsižvelgiant į tai, kad:
1) įgyvendinančiųjų institucijų administracinės sąnaudos buvo gana žemos,
2) vadovaujantis Valstybės kontrolės metinėmis kontrolės ataskaita, tikėtinas klaidų lygis sudarė
1,17 proc. visų 2011 m. EK deklaruotų išlaidų ir neviršijo EK reglamentuose nustatytos
didžiausios priimtinos 2 proc. klaidos ribos, be to,
3) 2012 m. pabaigoje jau buvo visiškai ar iš dalies įgyvendinta 60 proc. per 2011 m. atliktą auditą
teiktų rekomendacijų.
Taip pat atliekant vertinimą buvo pastebėta, kad veiksmų programų administravimo sąnaudos yra
tiesiogiai susijusios su pagal jas finansuojamų projektų vidutiniu dydžiu – didesnis vidutinis projekto
dydis lemia mažesnes veiksmų programų priemonių administravimo sąnaudas. Mažesnės priemonių,
kuriose vyrauja didesni projektai, administravimo sąnaudos yra nulemtos to, kad (1) administruojant
tokias priemones tam tikrai lėšų sumai reikia atlikti mažiau administracinių veiksmų (įvertinti paraiškų,
patikrinti mokėjimo prašymų, atlikti patikrų vietoje ir pan.) ir (2) konkretaus projekto administravimo
keliami reikalavimai. Todėl sąnaudos yra menkai susijusios su paties projekto dydžiu. Taigi Lietuvoje
veikianti ES struktūrinės paramos administravimo sistema yra labiau nukreipta į vidutinių ir stambių
projektų administravimą, o reikalavimai projektams ir jų administravimo praktika yra menkai
diferencijuojami pagal projektų dydį.
Atsižvelgiant į tai, 2014–2020 m. laikotarpiu ESSP administravimo sistemos efektyvumo bei patikimumo
(reguliarumo) lygio didinimas turėtų būti pirmiausia siejamas su:
1) reikalavimų projektams diferencijavimu, atsižvelgiant į projektų ar išlaidų kategorijų dydį, t. y.
aktyvesniu proporcingumo principo taikymu, pavyzdžiui:
 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu kaštų ir naudos analizė yra atliekama
neatsižvelgiant į projekto vertę: 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama šį įvertinimo
instrumentą taikyti tik didelės vertės valstybiniams projektams;
 2014–2020 m. laikotarpiu mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų pagrindimo
praktika turėtų būti iš esmės apsvarstyta iš naujo – smulkių išlaidų ir darbo užmokesčio
sąnaudų deklaravimo atveju turėtų būti įvertintos galimybės prašyti pateikti tik tokių
išlaidų pagrindimo ir įrodymo dokumentų suvestines ar pažymas, darbo užmokesčio
deklaravimo atveju įgyvendinančiosioms institucijoms išnaudoti Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie SADM turimas duomenų bazes, įvertinti kitus alternatyvius
išlaidų pagrindimo būdus;
 2014–2020 m. laikotarpiu investavimo srityse, kuriose vyrauja mažesni projektai,
pareiškėjams ir projektų vykdytojams keliami reikalavimai galėtų būti supaprastinti per
standartizuotas intervencijas, paprastesnį paraiškos pateikimą (mažesnės apimties
paraiškos forma ir t. t.), platų supaprastintų išlaidų naudojimą ir pan., o didesnės vertės
projektų atveju (infrastruktūriniai projektai) turėtų būti mažinamas projektų
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kompleksiškumas netiesiogines ir pridėtines išlaidas apmokant supaprastintų išlaidų
pagrindu;
2) investavimo sričių, kuriose vyrauja „minkštieji“ projektai, kompleksiškumo mažinimu. Vertinimas
parodė, kad dabartinė administravimo sistema administruodama mažos vertės projektus patiria
panašius kaštus kaip ir didelių projektų atveju, todėl rekomenduojama mažinti mažos vertės,
„minkštųjų“ projektų administravimo kaštus:
 standartizuojant intervencijas, ribojant leistinų veiklų ir išlaidų kategorijų įvairovę;
 plačiau taikant supaprastinimo priemones; siekiant maksimizuoti supaprastintų išlaidų
teikiamą naudą, būtų tikslinga įgyvendinti priemones, pagrįstas tik supaprastintų kaštų
taikymu (ypač tose veiksmų programų priemonėse, kuriose vyrauja smulkesni projektai).
Tam tikrais atvejais projektams galėtų būti nustatomos išankstinės sąlygos (pvz., studijų
programos parengimas ir akreditacija būtų išankstinė sąlyga, o projekto įgyvendinimas
apimtų tik fiksuotus įkainius, susijusius su mokymo proceso įgyvendinimu).
3) supaprastintų išlaidų taikymas turėtų būti išplėstas iš ERPF ir SaF finansuojamų infrastruktūros
plėtros projektų netiesioginių ir pridėtinių išlaidų finansavimui. Tai padėtų gerokai sumažinti
projektų kompleksiškumą, projektų vykdytojams ir įgyvendinančiosioms institucijoms susitelkti
ties esminiais projektų komponentais ir mažinti administracinę naštą. Su supaprastintų išlaidų
taikymu susijusios praktikos turėtų būti taikomos nuosekliai ir nekeičiamos, o tam, kad turėtų
realų poveikį, jos turi būti plačiai pristatytos pareiškėjams ir projektų vykdytojams.
Administravimo procedūros
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu buvo pradėtos taikyti dvi naujos
projektų planavimo praktikos – valstybės projektų planavimas ir regionų projektų planavimas. Vertinimo
metu buvo atlikta giluminė abiejų praktikų administravimo analizė, taikant įvairius metodus surinkta
informacija, susijusi su pagrindiniais taikymo iššūkiais ir tobulintinomis sritimis. Toliau pateikiamos
pagrindinės išvados ir rekomendacijos 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui.
Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais buvo susidurta 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, apėmė:
1) valstybės projektų planavimo proceso neproporcingumas, kurį lemia kaštų ir naudos analizės
(KNA) taikymas tiek mažos vertės, tiek stambioms investicijoms;
2) valstybės projektų planavimo proceso nenuoseklumas, kurį lemia kaštų ir naudos analizės
atlikimas projektų paraiškų vertinimo etape;
3) valstybės projektų planavimo proceso nekryptingumas / strategiškumo stoka.
Tobulinant šiame laikotarpyje pasiteisinusią projektų atrankos valstybės planavimo būdu procedūrą,
rekomenduojama:

aktyviau taikyti minėtą proporcingumo principą (pvz., KNA atlikti tik stambiems projektams);

pakeisti alternatyvų bei kaštų ir naudos analizės vietą procese, ją atliekant prieš sudarant
(preliminarų) valstybės planavimo būdu numatomų finansuoti projektų sąrašą (ar jo atitikmenį),
ar kitaip yra priimamas gana detalus ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos sprendimas
dėl to, kokį projektą numatoma finansuoti; į alternatyvų bei kaštų ir naudos analizę siūloma
aktyviai įtraukti ir įgyvendinančiąsias institucijas;

atsisakyti nuostatos, kad konkretus projektas turi būti paminėtas strateginio planavimo
dokumente (ar jo priemonių plane), nes šis reikalavimas didina administracinius kaštus, laiko
sąnaudas, taip pat riboja alternatyvų bei kaštų ir naudos analizę; vietoj to siūloma numatomų
finansuoti projektų sąraše (ar jo atitikmenyje) aiškiai numatyti, kokiais nacionaliniais strateginio
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planavimo dokumentais remiamasi siūlant investiciją ir kokie yra atliktos alternatyvų bei kaštų ir
naudos analizės rezultatai;
padidinti procedūros lankstumą, numatant, kad finansuotinų projektų sąrašas (ar jo atitikmuo)
nėra baigtinis, jis gali apimti ir rezervinius, papildomus projektus; į jį gali patekti nauji, tinkamai ir
galbūt geriau parengti projektai; jame jau esantys projektai finansuojami pagal jų parengtumą.

Įgyvendinant regionų projektų planavimo praktiką, buvo susidurta su keliais pagrindiniais iššūkiais:
4) regionų projektų planavimo koordinavimo stoka, kuri buvo nulemta pasyvios nacionalinio
regioninės politikos koordinatoriaus pozicijos ir pačios regioninio planavimo praktikos naujumo;
5) regionų projektų įgyvendinimo metu galimai finansuotinų veiklų ir aktualių savivaldybių
investicinių poreikių prasilenkimas, kurį lėmė nepakankamas PFSA rengėjų ir regioninių
priemonių galimų pareiškėjų bendradarbiavimas;
6) netinkamas intervencijų įgyvendinamas pasitelkiant regionų projektų planavimą, kuris buvo
nulemtas patirties, taikant regionų planavimo procedūrą, stokos ir centrinės valdžios strateginio
valdymo spragų.
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu rekomenduojama išlaikyti projektų atrankos regionų
planavimo būdu procedūrą (ar jos atitikmenį), taip stiprinant vietos valdžios institucijų
bendradarbiavimą ir gebėjimus. Procedūrą tobulinant rekomenduojama:

labiau integruotai planuoti vieno regiono investicijas, mažinti investavimo sričių fragmentaciją ir
įvairovę (kartu diferencijuojant regionus pagal jų specifiką, atsižvelgiant į būtent tai teritorijai
aktualias problemas), nes 2007–2013 m. laikotarpiu centriniu valstybės valdymo lygmeniu
rengiamuose PFSA dažnai nebuvo tinkamai atspindėti savivaldybių finansavimo poreikiai; taip
pat kartais susidurta su pernelyg detaliu finansuojamų veiklų sąrašu ir apribojimais tinkamoms
finansuoti išlaidoms, pavyzdžiui, išskiriant tam tikras integralias infrastruktūros projektų išlaidas;
be to, 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu pasitaikė atvejų, kuomet parama buvo skirta
neatsižvelgus į regiono specifiką ir realų lėšų poreikį.

centrinei ir vietinei valdžiai glaudžiau bendradarbiauti rengiant pagrindinius ES struktūrinės
paramos panaudojimą ir skyrimą apibrėžiančius dokumentus.
Plačiau rekomendacijos yra aprašytos šios galutinės vertinimo ataskaitos 9 skyriuje ir glaustai
pateikiamos 4 lentelėje.
9.1.8 KLAUSIMAS. Kaip reikėtų stiprinti institucijų ir paramos gavėjų administracinius gebėjimus?
(Siūlymai pateikiami atsižvelgiant į esamą situaciją, naujus poreikius administruojant 2014–2020 m.
veiksmų programas, skirtingų laikotarpių programų įgyvendinimo persidengimą.)
Ilgiau VKS veikiančių institucijų administraciniai gebėjimai yra vertinami kaip pakankami. Vis dėlto
atliekant vertinimą pastebėta, kad naujų 2007–2013 m. programavimo laikotarpio VKS institucinių
veikėjų – visuotinių dotacijų valdytojų – veiklos efektyvumas priklausė nuo intervencijos logikos ir jos
administravimo tvarkos paprastumo. Svarstant visuotinių dotacijų priemonių (ar kitų supaprastintų
administravimo mechanizmų, tokių kaip Integruotos teritorinės iniciatyvos ar Vietinės bendruomenės
inicijuotos plėtros iniciatyvos) įgyvendinimo galimybes 2014–2020 m. laikotarpiu, rekomenduojama
vadovaujančiosios institucijos funkcijas naujoms įgyvendinančioms institucijoms deleguoti tik
supaprastintų intervencijų atveju, kuomet nuo pat pradžių intervencija konstruojama atsižvelgiant į jos
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būsimą administravimą, o kartu yra deramai įsitikinama, kad tokia nauja institucija turi pakankamus
administracinius gebėjimus administruoti šią intervenciją.
Taip pat 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu yra stebimas institucijų tarpusavio gerosios
praktikos sklaidos trūkumas. Vienas iš sistemos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo būdų yra
vidinis mokymasis. 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama skatinti gerosios praktikos sklaidą tarp
VKS dalyvių, sukuriant informacijos dalijimosi įrankį, organizuojant tarpinstitucinius susitikimus,
mokymus ir pan.
Paramos gavėjų administraciniai gebėjimai 2007–2013 m. laikotarpiu buvo stiprinami organizuojant
įvairius mokymus, konsultacinius seminarus. Taip pat buvo sukurta interneto svetainė www.esparama.lt,
kurioje yra pateikiama visa reikiama informacija tiek pareiškėjams, tiek projektų vykdytojams. 2014–
2020 m. rekomenduojama ir toliau tęsti taikomas priemones, papildomai didinant paramos gavėjams
prieinamų oficialių informacijos šaltinių patogumą vartotojui.
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9. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO
SISTEMOS TOBULINIMO ASPEKTAI 2014–2020 M.
Atsižvelgiant į ankstesnėse ataskaitos dalyse atliktos analizės rezultatus, toliau pateikiami pasiūlymai dėl
ES struktūrinės paramos programų administravimo sistemos tobulinimo aspektų 2014–2020 m.
Institucinė sandara
Lietuvoje veikianti ES struktūrinės paramos administravimo sistema pasižymi dideliu tęstinumu –
rengiant 2004–2006 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemą buvo plačiai pasinaudota
paramos iki stojimo programų (PHARE, ISPA, SAPARD) administravimo patirtimi, analogiškai rengiant
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemą buvo pasinaudota 2004–2006 m. ES
struktūrinės paramos programų administravimo patirtimi. Taigi dauguma ES struktūrinę paramą
administruojančių institucijų turi didesnę negu 10 metų ES paramos administravimo patirtį, kurią būtina
išsaugoti ir veiksmingai panaudoti administruojant ES struktūrinės paramos programas 2014–2020 m.
laikotarpiu.
2014–2020 m. reglamentų projektuose53 išlieka iš esmės tos pačios pagrindinės VKS institucijos, kaip ir
2007–2013 m. laikotarpiu – vadovaujančioji, tvirtinančioji ir audito institucijos, taip pat numatyta
galimybė paskirti tarpines institucijas, kurios vykdytų vadovaujančiosios ir (ar) tvirtinančiosios institucijos
deleguotas funkcijas. Kartu reglamentuose yra ir tam tikrų su institucine struktūra susijusių naujovių –
pavyzdžiui, galimybė paskirti vadovaujančiąją instituciją, kuri kartu vykdytų ir tvirtinančiosios institucijos
funkcijas, ir pan. Vis dėlto institucinės sandaros reglamentavimas ES lygmeniu pasikeitęs labai
nesmarkiai. Visa tai sudaro prielaidas užtikrinti Lietuvoje veikiančios ES struktūrinės paramos
administravimo sistemos tęstinumą 2014–2020 m., tačiau kartu pritaikyti ir galimus patobulinimus.
Toliau pateikiami pasiūlymai dėl galimos 2014–2020 m. administravimo institucinės sandaros pagal
atskiras VKS institucijas.
Vadovaujančioji institucija. Tiek 2004–2006 m. laikotarpiu, tiek 2007–2013 m. laikotarpiu
vadovaujančiosios institucijos funkcijas vykdo LR finansų ministerija. Dalis vadovaujančiosios institucijos
funkcijų deleguojama tarpinėms institucijoms – ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms
(2004–2006 m. laikotarpiu vadinta tarpinėmis institucijomis), įgyvendinančiosioms institucijoms ir
visuotinių dotacijų valdytojams (2007–2013 m. laikotarpiu). Tokią principinę schemą, kuomet
vadovaujančiosios institucijos funkcijos tiesiogiai deleguojamos konkrečioms tarpinėms institucijoms,
siūloma išsaugoti ir 2014–2020 m. laikotarpiu.
Tvirtinančioji institucija. EK pateiktame Bendrųjų nuostatų reglamento projekte numatyta galimybė
paskirti vadovaujančiąją instituciją, kuri kartu vykdytų ir tvirtinančiosios institucijos funkcijas. Viena
vertus, atsižvelgiant į Lietuvoje nusistovėjusią institucinę sandarą, kuomet tiek vadovaujančiosios
institucijos, tiek tvirtinančiosios institucijos (2004–2006 m. – mokėjimo institucijos, kuri yra 2007–
2013 m. laikotarpio tvirtinančiosios institucijos artimas atitikmuo) funkcijas vykdo LR finansų ministerija,
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Pirmiausia Europos Komisijos pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui
kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje
programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau –
Bendrųjų nuostatų reglamento projektas).
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tokia galimybė nedarytų didesnio poveikio bendrai administravimo sistemai. Antra vertus,
vadovaujančiajai institucijai priskyrus vykdyti ir tvirtinančiosios institucijos funkcijas išnyktų poreikis
vykdyti atskirus (papildomus) tvirtinančiosios institucijos kontrolės („įsitikinimo“) veiksmus. Tai leistų
optimizuoti tvirtinančiosios institucijos funkcijų vykdymą ir padėtų mažinti administracinę naštą kitiems
ESSP administravimo proceso dalyviams. Atsižvelgiant į tai, siūloma pasinaudoti šia nauja galimybe ir
Finansų ministeriją paskirti vadovaujančiąja institucija, kuri vykdytų ir tvirtinančiosios institucijos
funkcijas.
Tarpinės institucijos
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos
Ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų pagrindinis vaidmuo ESSP administravimo sistemoje ir
didžiausia pridėtinė vertė yra grindžiama tuo, kad jos geriausiai išmano sektorius, už kuriuos yra
atsakingos, formuoja atitinkamų sektorių strategiją, savo asignavimuose planuoja atitinkamiems
sektoriams skiriamas valstybės biudžeto lėšas ir t. t. Visa tai turėtų sudaryti sąlygas struktūrinės paramos
lėšas nukreipti efektyviai siekti nacionalinių prioritetų, derinti iš valstybės biudžeto ir ES struktūrinės
paramos lėšų finansuojamas intervencijas ir pan. Vis dėlto ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės
institucijoms administruoti priskirtos priemonės 2007–2013 m. laikotarpiu ne visada atitiko tam tikrai
institucijai priskirtas kompetencijos sritis. Atsižvelgiant į tai, kad svarbiausios ministerijų ir (ar) kitų
valstybės institucijų kompetencijos administruojant ESSP yra geras atitinkamo sektoriaus, o ne ES
struktūrinės paramos administravimo procedūrų išmanymas, į ESSP administravimo sistemą (be jau
esančių institucijų) rekomenduojama įtraukti tas ministerijas, kurių sektoriams bus skiriama ES
struktūrinės paramos lėšų 2014–2020 m. laikotarpiu (pvz., Kultūros ministeriją ir Energetikos
ministeriją).
Analizuojant ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų vidinę struktūrą matyti, kad iš esmės visose
ministerijose ir (ar) kitose valstybės institucijose yra sukurti specializuoti ES struktūrinės paramos
administravimo padaliniai, vykdantys daugiau ar mažiau „technines“ struktūrinės paramos
administravimo funkcijas ir ne visada gerai išmanantys ministerijai koordinuoti priskirtus ūkio sektorius,
politikos sritis (kuriuos kuruoja ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų „turinio“ padaliniai).
Įgyvendinančiosios institucijos, kurios tiesiogiai administruoja pagal ESSP finansuojamus projektus ir yra
sukaupusios didelę tokių projektų administravimo patirtį ir kurios galėtų ministerijoms ir (ar) kitoms
valstybės institucijoms patarti, kaip techniškai geriau suplanuoti ir administruoti vieną ar kitą
intervenciją, kokios priemonės neveikia (ar neveiks), todėl turėtų būti tobulintinos, dirba su
„techniniais“ ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų padaliniais ir tiesiogiai beveik nebendradarbiauja
su ministerijų „turinio“ padaliniais (t. y. „techniniai“ ministerijų padaliniai veikia kaip tarpininkai).
Akivaizdu, kad ir „turinio“ padaliniai nerodo didelės iniciatyvos tiesiogiai spręsti su ESSP įgyvendinimu
susijusius klausimus, kai tam yra tarpininkai. Tokia situacija trumpuoju laikotarpiu palengvina ir
paspartina ESSP įgyvendinimą (ministerijų „techniniai“ padaliniai turi sukaupę gana didelę patirtį, kaip
rengti PFSA, kokie reikalavimai yra keliami ESSP administravimui, specialiai ESSP administravimui gali
būti skiriami gana dideli darbo laiko ištekliai ir pan.), tačiau ilguoju laikotarpiu tiesioginis ministerijų
„turinio“ padalinių nedalyvavimas kartu su įgyvendinančiosiomis institucijomis planuojant intervencijas
gali turėti neigiamą įtaką iš ES struktūrinės paramos finansuojamų intervencijų efektyvumui, atitikčiai
strateginiams tikslams bei suderinamumui ir papildomumui su intervencijomis, finansuojamomis iš
nacionalinių lėšų. Atsižvelgiant į tai, 2014–2020 m. laikotarpiu į ESSP intervencijų planavimą
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rekomenduojama aktyviau įtraukti tuos ministerijų padalinius, kurie yra tiesiogiai atsakingi už
atitinkamai ministerijai priskirtų ūkio sektorių kuravimą (ministerijų „turinio“ padalinius).
Įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinių dotacijų valdytojai
Šiuo metu įgyvendinančiųjų institucijų statusas yra skirtingas: dvi institucijos (APVA ir TID) yra
biudžetinės įstaigos, trys institucijos (CPVA, ESFA, LVPA) yra viešosios įstaigos. Teikiant rekomendacijas
dėl 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemos laikomasi prielaidos, kad
įgyvendinančiųjų institucijų statusas nesikeis. Atsižvelgiant į tai, nėra teikiami pasiūlymai ir
neanalizuojama, kaip sistema ir konkrečios procedūros galėtų keistis tuo atveju, jei, pavyzdžiui, visos
įgyvendinančiosios institucijos būtų pertvarkytos į biudžetines įstaigas.
VKS dalyviai (ypač ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos) dažnai pabrėžia, kad įgyvendinančiosios
institucijos gerai išmano iš ES struktūrinės paramos lėšų finansuojamų projektų administravimą, tačiau
menkai išmano atitinkamos srities politikos ir ja remiantis įgyvendinamų intervencijų turinį. Šis aspektas
turi esminį poveikį paraiškų vertinimo procesui (įgyvendinančiosios institucijos paprastai būna
nepajėgios kokybiškai atlikti ekspertinį paraiškų vertinimą), taip pat jis turi įtakos ir projektų
įgyvendinimui.
2007–2013 m. į ES struktūrinės paramos administravimo sistemą kaip visuotinių dotacijų valdytojos
buvo įtraukta LMT ir MITA, t. y. institucijos, kurios pasižymi joms administruoti priskirtų priemonių
ekspertinėmis žiniomis. Vis dėlto įgyvendinimo patirtis parodė, kad šių visuotinių dotacijų valdytojų
administruojamos priemonės pasižymi lėta įsisavinimo sparta, palyginti su įgyvendinančiosiomis
institucijomis labai didelėmis administravimo sąnaudomis, o šių institucijų turimos ekspertinės žinios
menkai prisidėjo užtikrinant joms priskirtų priemonių administravimo efektyvumą (t. y. turimos
institucijos ekspertinės žinios neatsvėrė ESSP administravimo patirties trūkumo).
Atsižvelgiant į tai, 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama ir toliau plačiai išnaudoti ES struktūrinę
paramą administruojančių įgyvendinančiųjų institucijų (APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID) sukauptus ESSP
administravimo gebėjimus ir patirtį. Įgyvendinančiųjų institucijų ekspertinių žinių trūkumas galėtų būti iš
dalies kompensuojamas į šias institucijas plačiau ir operatyviau pritraukiant reikiamų sričių (išorinius)
ekspertus, glaudžiau bendradarbiaujant su atitinkamos srities ekspertinėmis institucijomis, stiprinant
įgyvendinančiųjų institucijų projektų vadovų turinines kompetencijas, taip pat optimizuojant ESSP
administravimo procesus (žr. toliau pateikiamus siūlymus dėl valstybės projektų planavimo).
Kita vertus, įgyvendinančiųjų institucijų sukaupti ES struktūrinės paramos administravimo gebėjimai ir
patirtis 2014–2020 m. laikotarpiu galėtų būti panaudojami plačiau. Ministerijai ir (ar) kitai valstybės
institucijai nustačius investavimo kryptis ir strateginius tikslus, įgyvendinančioji institucija galėtų parengti
detalius pasiūlymus dėl techninių atitinkamų intervencijų įgyvendinimo aspektų – galimos finansavimo
schemos (rengiamos atsižvelgiant į poreikį užtikrinti paprastą intervencijų administravimą ir kuo
mažesnę administracinę naštą), detalūs reikalavimai projekto biudžeto struktūrai ir tinkamoms
finansuoti išlaidoms (įskaitant supaprastintų išlaidų taikymo galimybes), paraiškos formos specialioji
dalis ir pan.
Visuotinių dotacijų administravimo praktika parodė, kad didelis tokių intervencijų efektyvumas gali būti
pasiekiamas tik tuo atveju, jeigu yra įgyvendinamos paprastos administruoti, platų pareiškėjų ratą
pasiekiančios priemones (INVEGA pavyzdys). Atsižvelgiant į tai, svarstant visuotinių dotacijų priemonių
(ar kitų supaprastintų administravimo mechanizmų, tokių kaip Integruotos teritorinės iniciatyvos ar
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Vietinės bendruomenės inicijuotos plėtros iniciatyvos) įgyvendinimo galimybes 2014–2020 m.
laikotarpiu, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama (1) pačių intervencijų tinkamam planavimui, kuomet
nuo pat pradžių intervencija konstruojama, atsižvelgiant į jos būsimą administravimą, ir (2)
pakankamiems visuotinės dotacijos valdytojo administraciniams gebėjimams.
Santykis tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų bei įgyvendinančiųjų institucijų
Nors 2007–2013 m. laikotarpiu atskiroms VKS institucijoms priskirtos funkcijos yra aiškiai
reglamentuotos (atskirtos ir priskirtos konkrečioms VKS sudarančioms institucijoms), analizė parodė, kad
praktinis jų įgyvendinimas kelia iššūkių dėl ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų bei
įgyvendinančiųjų institucijų santykių.
Atlikta analizė parodė, kad, nepaisant aiškesnių vadovaujančiosios institucijos funkcijų delegavimo
ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms bei įgyvendinančiosioms institucijoms principų 2007–
2013 m. laikotarpiu, ESSP administravimo sistema faktiškai išliko tripakopė, kurioje glaudžiai
susipynusios įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų ar kitų valstybės institucijų funkcijos. Su tuo yra
susiję tokie ES struktūrinės paramos administravimo procedūriniai aspektai kaip (1) trišalių projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymas, (2) finansavimo lėšų išmokėjimas projektų
vykdytojams ir (3) pažeidimų administravimas.
Kita vertus, ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra aiškiai
reglamentuota ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų bei įgyvendinančiųjų institucijų tarpusavio
atskaitomybė ir galimos poveikio priemonės. Visa tai lemia, kad jos negali kontroliuoti įgyvendinančiųjų
institucijų ir, jei veiklos rezultatai netenkina, negali taikyti kontrolės ir (ar) poveikio priemonių.
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, neturėdamos konkrečių poveikio svertų, nesiryžta
deleguoti visų administravimo funkcijų įgyvendinančioms institucijoms ir (ar) visuotinės dotacijos
valdytojams.
Vis dėlto, toks funkcijų susipynimas ir ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų įtraukimas į projektų
administravimo lygmenį lemia tiek didesnes administracines sąnaudas, tiek ilgesnę atitinkamų
procedūrų trukmę (pirmiausia projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo ir keitimo bei
finansavimo lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams). Atsižvelgiant į tai, nustatant 2014–2020 m. ESSP
administravimo procedūras rekomenduojama (1) pereiti prie dvišalių projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių (kartu įtvirtinant įgyvendinančiosios institucijos prievolę su ministerija ir (ar)
kita valstybės institucija derinti visus projektų pakeitimus, kurie lemtų projekto nukrypimą nuo
patvirtinto valstybės projektų sąrašo, taip pat kitus pakeitimus, kurie atitiktų sąlygas, nustatytas
dvišaliame susitarime tarp ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos bei įgyvendinančiosios
institucijos), (2) supaprastinti finansavimo lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams tvarką, minimizuojant
ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos atliekamų paraiškos asignavimų valdytojui kontrolės
veiksmų imtį.
Audito institucija
Viena iš sričių, kurioje gerokai keitėsi skirtingų paramos laikotarpių administravimo praktika, yra audito
institucijai priskirtų funkcijų vykdymas. 2004–2006 m. buvo nustatyta gana fragmentuota institucinė
struktūra, kur LR finansų ministerija vykdė auditą koordinuojančios institucijos funkcijas, tarpinių
institucijų vidaus audito padaliniai buvo atsakingi už veiklos atrankinius patikrinimus, o Valstybės

127

kontrolė – už baigiamosios audito deklaracijos rengimą. 2007–2013 m. laikotarpiu visas audito
institucijos funkcijas vykdo Valstybės kontrolė.
2007–2013 m. laikotarpio patirtis galėtų būti vertinama dvejopai. Pirma, įgyvendinančiųjų institucijų
vertinimu, bendradarbiavimas su Valstybės kontrole stokojo konstruktyvumo, tačiau iš dalies tai galėtų
būti aiškinama tiek šių institucijų tarpusavio santykių prigimtimi (kontroliuojantis ir kontroliuojamasis),
tiek nepakankamu įgyvendinančiųjų institucijų aktyvumu vykstant audito procesui (t. y. įrodymų
pateikimo, o ne tik pastabų derinimo). Antra, visų audito institucijai priskirtų funkcijų sutelkimas vienoje
institucijoje leido užtikrinti atliekamų audito veiksmų nuoseklumą, o Valstybės kontrolė yra sukaupusi
didelę ir labai vertingą ESSP auditavimo patirtį.
Išanalizavus užsienio šalių patirtį išryškėjo ir tai, kad audito institucijos funkcijų priskyrimas atitinkamos
valstybės narės aukščiausiojo valstybinio audito institucijai nėra įprastas ir be Lietuvos tokia padėtis yra
tik vienoje ES valstybėje narėje – Rumunijoje. Kitose valstybėse narėse audito institucijos funkcijos
dažniausiai priskiriamos atitinkamos valstybės narės finansų ministerijai (arba atskiram padaliniui prie
finansų ministerijos) arba specializuotai ESSP audito įstaigai.
Pasirenkant audito instituciją svarbu atkreipti dėmesį ir į Bendrųjų nuostatų reglamento projekte
nustatytus apribojimus investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų
programoms, pagal kurias skiriama ES struktūrinė parama viršija 250 mln. eurų, audito institucija paskirti
tą pačią valstybės instituciją ar įstaigą, kuri vykdo ir vadovaujančiosios institucijos funkcijas.
Kitų institucijų dalyvavimas administruojant ESSP
2007–2013 m. laikotarpiu į ESSP administravimo procesą buvo įtrauktos ne tik VKS institucijos, bet ir
VPT. Vis dėlto VPT poveikis ESSP administravimo sistemos efektyvumui nėra vienareikšmis.
ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra detalizuota, kaip ir
kokias funkcijas turi vykdyti VPT, nėra apibrėžtos VPT atsakomybės ribos ir jos teikiamų išvadų įtaka ES
lėšomis finansuojamuose projektuose atliekamų viešųjų pirkimų vertinimui. Vadinasi, VPT įtaka
tiesioginių ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymui yra ribota.
VPT įtraukus į ESSP administravimo sistemą, įgyvendinančiosios institucijos pastebėjo išaugusį VPT
atsakymų į paklausimus dėl konkrečių pirkimų operatyvumą, tačiau ir toliau pasigenda metodologinės
VPT pagalbos ir prevencinių veiksmų, susijusių su dažniausiai konkrečioje intervencijų srityje
pasitaikančiais Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimais. Tarp VPT ir VKS institucijų taip pat nėra sutariama,
kokių veiklos rezultatų turėtų būti tikimasi iš VPT šiai įsitraukus į ESSP administravimo procesą.
Siekiant spręsti nurodytus neapibrėžtumus ir padidinti VPT poveikį ESSP administravimo sistemos
efektyvumui, 2014–2020 m. laikotarpiu būtų tikslinga detalizuoti VPT keliamus tikslus ir iš jos laukiamus
rezultatus šiai administruojant ESSP. Šis detalizavimas galėtų būti atliktas arba teisės aktuose, arba
techninės paramos projektuose, pagal kuriuos VPT skiriama techninė parama.
Kartu į 2014–2020 m. administravimo sistemą (bet ne VKS lygmenį) taip pat galėtų būti įtrauktos ir kitos
institucijos, kurių kompetencijos sritys yra svarbios ESSP administravimo efektyvumui. Pavyzdžiui,
valstybės pagalbos klausimų sprendimui į ESSP administravimo sistemą galėtų būti įtraukta LR
konkurencijos taryba ir pan. Kaip nurodyta anksčiau, į ESSP administravimo sistemą įtraukiant naujas
institucijas būtų svarbu detalizuoti šioms institucijoms keliamus tikslus ir iš jų laukiamus rezultatus joms
administruojant ESSP.
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Administravimo principai ir procedūros
Atlikta analizė parodė, kad bendras kontrolės lygis 2007–2013 m. laikotarpiu yra pakankamai gerai
subalansuotas, atsižvelgiant į tai, kad (1) įgyvendinančiųjų institucijų sąnaudos šioms vykdant
pagrindines ESSP administravimo funkcijas (mokėjimo prašymų tikrinimas, pirkimų kontrolė, paraiškų
vertinimas, projektų keitimų administravimas, patikros vietoje) sudarė mažiau negu 1 proc.
administruojamų paramos lėšų (t. y. įgyvendinančiųjų institucijų administracinės sąnaudos buvo
pakankamai žemos), (2) vadovaujantis Valstybės kontrolės metinėmis kontrolės ataskaitomis, tikėtinas
klaidų lygis sudarė 1,94 proc. EK deklaruotų išlaidų ir neviršijo (tačiau buvo netoli) reglamentuose
nustatytos didžiausios priimtinos 2 proc. klaidos ribos.
Vis dėlto atlikta analizė taip pat parodė, kad veiksmų programų administravimo sąnaudos yra tiesiogiai
susijusios su pagal jas finansuojamų projektų vidutiniu dydžiu – didesnis vidutinis projekto dydis lemia
mažesnes veiksmų programų priemonių administravimo sąnaudas. Mažesnės priemonių, kuriose vyrauja
didesni projektai, administravimo sąnaudos yra nulemtos to, kad (1) administruojant tokias priemones
tam tikrai lėšų sumai reikia atlikti mažiau administracinių veiksmų (įvertinti paraiškų, patikrinti mokėjimo
prašymų, atlikti patikrų vietoje ir pan.) ir (2) konkretaus projekto administravimo keliami reikalavimai,
todėl ir sąnaudos yra menkai susijusios su projekto dydžiu. Taigi Lietuvoje veikianti ES struktūrinės
paramos administravimo sistema yra labiau nukreipta į vidutinių ir stambių projektų administravimą, o
reikalavimai projektams ir jų administravimo praktika yra menkai diferencijuojami pagal projektų dydį.
Atsižvelgiant į tai, 2014–2020 m. laikotarpiu ESSP administravimo sistemos efektyvumo bei patikimumo
(reguliarumo) lygio didinimas turėtų būti pirmiausia siejamas su (1) reikalavimų projektams
diferencijavimu pagal projektų dydį ir (2) projektų kompleksiškumo mažinimu bei platesniu
supaprastinimo priemonių taikymu.
Atlikta analizė parodė, kad planuojant intervencijas jų įgyvendinimo ir administravimo paprastumui buvo
skiriama nepakankamai dėmesio, todėl 2014–2020 m. laikotarpiu administravimo efektyvumas turėtų
būti keliamas tarp pagrindinių tikslų, ypač įgyvendinant tas intervencijas, kuriose vyrauja smulkesni
projektai. Priemonėse, kuriose vyrauja mažesni projektai, pareiškėjams bei projektų vykdytojams keliami
reikalavimai galėtų būti supaprastinti per standartizuotas intervencijas, paprastesnį paraiškos pateikimą
(mažesnės apimties paraiškos forma ir t. t.), platų supaprastintų išlaidų naudojimą ir pan., o didesnės
vertės projektų atveju (infrastruktūriniai projektai) turėtų būti mažinamas projektų kompleksiškumas
netiesiogines ir pridėtines išlaidas apmokant supaprastintų išlaidų pagrindu.
Infrastruktūrinių projektų atveju projektų vykdytojai tai pat kartais susidūrė su projektų fragmentacija,
kuomet dėl per didelio išlaidų tinkamumo reglamentavimo lygio (ar dėl išlaidų tinkamumo
interpretavimo) dalis projekto tikslui pasiekti būtinų išlaidų (pvz., inžinieriniai tinklai, tiesiogiai susiję ir
neatsiejami nuo tinkamos finansuoti infrastruktūros kūrimo) būdavo pripažįstamos netinkamomis
finansuoti ir turėjo būti apmokėtos projekto vykdytojo lėšomis. Tokia praktika lemia ir tai, kad, tarkime,
pagal vieną rangos sutartį dalis išlaidų tampa netinkamomis finansuoti, ir dėl to didėja klaidų tikimybė
bei projekto vykdytojui tenkanti administracinė našta. 2014–2020 m. laikotarpiu turėtų būti siekiama
vengti tokio dirbtinio projektų fragmentavimo ir pagal vieną priemonę (projektą) finansuoti visas
integralias projekto išlaidas.
Mokėjimo prašymų rengimas ir jų administravimas sudaro didžiausią administracinę naštą tiek projektų
vykdytojams, tiek įgyvendinančiosioms institucijoms. Vis dėlto didžiausią administracinę naštą lemia ne
pačios mokėjimo prašymo formos pildymas, bet labai didelis patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų
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kiekis. Didelė dalis su mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų pagrindimu susijusių reikalavimų /
praktikų yra formuojami įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu. Formuluojant reikalavimus ir nustatant
praktiką daugiausia dėmesio skiriama įsitikinimui išlaidų tinkamumu, tačiau ne visada pakankamai
dėmesio skiriama tam, kokią papildomą administracinę naštą projektų vykdytojui sukelia taikomi
reikalavimai ir kokie galėtų būti alternatyvūs įsitikinimo išlaidų pagrįstumu būdai, nenaudojamos ar
menkai naudojamos kitų valstybės institucijų turimos duomenų bazės (pvz., Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie SADM bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM turimos duomenų
bazės). Atsižvelgiant į tai, 2014–2020 m. laikotarpiu mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų
pagrindimo praktika turėtų būti iš esmės apsvarstyta iš naujo – smulkių išlaidų bei darbo užmokesčio
sąnaudų deklaravimo atveju turėtų būti įvertintos galimybės prašyti pateikti tik tokių išlaidų pagrindimo
ir įrodymo dokumentų suvestines ar pažymas, darbo užmokesčio deklaravimo atveju
įgyvendinančiosioms institucijoms išnaudoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM
turimas duomenų bazes, įvertinti kitus alternatyvius išlaidų pagrindimo būdus.
Atlikta analizė parodė, kad supaprastintų išlaidų taikymas turėjo tik labai ribotos įtakos ESSP
administravimo efektyvumui 2007–2013 m. laikotarpiu. Analizė taip pat atskleidė, kad 2014–2020 m.
laikotarpiu, siekiant padidinti supaprastintų išlaidų taikymo poveikį sistemos efektyvumui, turėtų būti:
 Mažinamas „minkštųjų“ projektų kompleksiškumas ir standartizuojamos intervencijos. Siekiant
maksimizuoti supaprastintų išlaidų teikiamą naudą, būtų tikslinga įgyvendinti priemones,
pagrįstas tik supaprastintų kaštų taikymu (ypač tose veiksmų programų priemonėse, kuriose
vyrauja smulkesni projektai). Tam tikrais atvejais projektams galėtų būti nustatomos išankstinės
sąlygos (pvz., studijų programos parengimas ir akreditacija būtų išankstinė sąlyga, o projekto
įgyvendinimas apimtų tik fiksuotus įkainius, susijusius su mokymo proceso įgyvendinimu).
 Supaprastintų išlaidų taikymas turėtų būti išplėstas iš ERPF ir Sanglaudos fondo finansuojamų
infrastruktūros plėtros projektų netiesioginių ir pridėtinių išlaidų finansavimui. Tai padėtų
gerokai sumažinti projektų kompleksiškumą, projektų vykdytojams ir įgyvendinančiosioms
institucijoms susitelkti ties esminiais projektų komponentais ir mažinti administracinę naštą.
 Plačiai pasinaudojama 2014–2020 m. reglamentuose išplėstomis supaprastintų išlaidų taikymo
galimybėmis.
 Su supaprastintų išlaidų taikymu susijusios praktikos turėtų būti taikomos nuosekliai ir
nekeičiamos. Tam, kad turėtų realų poveikį, jos turi būti plačiai pristatytos pareiškėjams ir
projektų vykdytojams.
Valstybės ir regionų projektų planavimas
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu buvo pradėtos taikyti dvi naujos
projektų planavimo praktikos – valstybės projektų planavimas ir regionų projektų planavimas. Šio
vertinimo metu buvo atlikta giluminė abiejų praktikų administravimo analizė, taikant įvairius metodus
surinkta informacija, susijusi su pagrindiniais taikymo iššūkiais ir tobulintinomis sritimis. Toliau
pateikiamos pagrindinės išvados ir rekomendacijos 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui.
Valstybės projektų planavimo taikymas VKS dalyvių buvo įvardytas kaip viena iš labiausiai pasiteisinusių
praktikų. Šis projektų atrankos būdas leidžia racionaliau paskirstyti ribotus finansinius išteklius, kurie
šiuo atveju gali būti pasitelkti siekiant strateginių valstybės tikslų. Be to, valstybės planavimo procedūra
gali būti pasitelkiama siekiant įgyvendinti tam tikras sisteminio lygmens reformas. Pagrindiniai iššūkiai,
su kuriais buvo susidurta 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, apėmė:
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1. Valstybės projektų planavimo proceso nenuoseklumas, kurį lemia kaštų ir naudos analizės
atlikimas projektų paraiškų vertinimo etape. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu taikoma
praktika, kuomet į atsakingo srities ministro įsakymu patvirtintą valstybės planavimo projektų
sąrašą įtrauktą projektą mėginama kvestionuoti įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu, laikoma
neefektyvia. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu rekomenduojama alternatyvų bei kaštų ir
naudos analizę perkelti į ministerijų ir (ar) kitų institucijų lygmenį, t. y. ji turėtų būti atliekama
prieš įtraukiant projektą į valstybės projektų sąrašą.
2. Valstybės projektų planavimo proceso neproporcingumas, kurį lemia kaštų ir naudos analizės
taikymas tiek mažos vertės, tiek stambioms investicijoms. Šiuo programavimo laikotarpiu kaštų
ir naudos analizė yra atliekama neatsižvelgiant į projekto vertę. 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu rekomenduojama šį įvertinimo instrumentą taikyti tik didelės vertės valstybiniams
projektams. Taip pat rekomenduojama apsvarstyti iš naujo valstybės projektų planavimo
procesą, pritaikant tą patį proporcingumo principą. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos
rengiamuose valstybės projektų sąrašuose stambios vertės projektams skiriamos lėšos, projektų
įgyvendinimo sprendimai, biudžetas, finansuojamos veiklos turėtų būti pakankamai detalizuoti.
Įgyvendinančiosios institucijos vaidmuo šiuo atveju būtų techninis-administracinis. Kita vertus,
mažos vertės projektų įgyvendinimo sprendimai galėtų būti suderinti tarp projekto vykdytojo ir
įgyvendinančiosios institucijos derybų būdu. Čia ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos
galėtų nustatyti tik esminius projektų įgyvendinimo aspektus (pvz., skiriamą finansavimą,
pagrindines projekto veiklas, projekto rezultatus). Veikiant pagal tokią sistemą centrinės valdžios
institucijų dėmesys būtų sutelkiamas į svarbiausias, didelės vertės investicijas,
nesikoncentruojant į lokalias problemas.
3. Valstybės projektų planavimo proceso nekryptingumas / strategiškumo stoka, kuriuos lemia
nepakankama strateginio planavimo kokybė ir branda. Pirma, strateginiai dokumentai yra
pertekliniai ir daugeliu atvejų persidengiantys. Dažnai Lietuvoje strateginio planavimo
dokumentų laikotarpis nesutampa su ES finansine perspektyva. Antra, ES struktūrinės paramos
planavimas nėra susietas su valstybės biudžeto planavimu, o ES struktūrinę paramą
reglamentuojantys dokumentai nėra integruoti į valstybės strateginio planavimo dokumentų
sistemą. Taip pat 2007–2013 m. laikotarpiu trūko strateginių dokumentų sąsajos su konkrečiais
finansavimo šaltiniais. Trečia, planuojant valstybinio lygmens intervencijas nėra naudojamasi
sukauptais stebėsenos ir kitais duomenimis. Projektai į valstybės projektų planavimo sąrašus yra
įtraukiami vadovaujantis „iš apačios“ kylančiu poreikiu spręsti einamojo laikotarpio problemas,
todėl dažnai nėra pakankamai įvertinamos valstybės vystymosi perspektyvos ir siekiamas pokytis
ateityje. Ketvirta, kadangi projektų atrankos kriterijai reikalauja tiesioginės sąsajos su valstybės
strateginių ar ES struktūrinę paramos panaudojimą ir paskirstymą reglamentuojančių
dokumentų nuostatomis, pastaruosius dokumentus dažnai tenka keisti. Dauguma jų yra
tvirtinami LRV nutarimu, todėl jų pakeitimai yra imlūs laikui.
2014–2020 m. rekomenduojama (1) integruoti valstybės biudžeto ir ES struktūrinės paramos
planavimo procesus, nustatant pagrindinius finansavimo šaltinius valstybės investicinėms
kryptims, (2) toliau tobulinti valstybės strateginio planavimo sistemą, į ją integruojant su ES
struktūrine parama susijusius dokumentus, (3) atsisakyti valstybės planavimo fragmentacijos ir
įgyvendinti vieną ar kelis didelės vertės, sisteminio lygmens projektus, kurie padėtų įgyvendinti
valstybei svarbias ir reikalingas reformas, (4) atsisakyti veiksmų programos priedo, kurio
keitimas sukelia papildomas administracines sąnaudas.
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Kita 2007–2013 m. programavimo laikotarpio naujovė yra regioninės dimensijos atsiradimas.
Įgyvendinant regioninį projektų planavimą 2007–2013 m. buvo susidurta su keliais pagrindiniais
iššūkiais:
1. Regionų projektų planavimo nenuoseklumu, kurį lemia kaštų ir naudos analizės atlikimas
projektų paraiškų vertinimo etape. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu veikianti sistema,
kuomet įgyvendinančiųjų institucijų lygmeniu yra siekiama įvertinti į patvirtintą regionų
planavimo projektų sąrašą įtraukto projekto naudą, yra laikoma neefektyvia. 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu rekomenduojama alternatyvų bei kaštų ir naudos analizę perkelti į
regionų plėtros tarybų lygmenį, t. y. ji turėtų būti atliekama prieš įtraukiant projektą į regionų
projektų sąrašą.
2. Regionų projektų planavimo koordinavimo stoka, kuri buvo nulemta pasyvios nacionalinio
regioninės politikos koordinatoriaus pozicijos ir pačios regioninio planavimo praktikos naujumo.
Šiam programavimo laikotarpiui įsibėgėjus, situacija pasikeitė – VRM ėmėsi aktyvaus regioninės
politikos koordinatoriaus vaidmens. Rengiantis naujajam 2014–2020 ES struktūrinės paramos
programavimo laikotarpiui, VRM atliko savivaldybių apklausą, per kurią buvo klausiama apie
savivaldybių poreikius. Taip pat buvo siekiama įvertinti, ar 2007–2013 m. įgyvendintos
regioninės priemonės pasiteisino, kurias iš jų būtų reikalinga įgyvendinti valstybės planavimo
būdu. Remiantis šios apklausos duomenimis ir kita bendradarbiaujant su savivaldybėmis gauta
informacija, buvo rengiamas Nacionalinės pažangos programos Regioninės plėtros prioriteto
aprašymas, vertinami 2014–2020 m. finansuotini poreikiai. Visa tai gali būti įvardijama kaip
gerosios praktikos pavyzdžiai. 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama VRM ir toliau
sustiprinti savo kaip regioninio planavimo koordinatoriaus vaidmenį ir taip užtikrinti regioninio
planavimo integralumą, kad didžiąja dalimi būtų paisoma kiekvieno iš regionų poreikių.
3. Regionų projektų įgyvendinimo metu galimai finansuotinų veiklų ir aktualių savivaldybių
investicinių poreikių prasilenkimas, kurį lėmė nepakankamas PFSA rengėjų ir regioninių
priemonių galimų pareiškėjų bendradarbiavimas. PFSA, kurie yra rengiami centriniu valstybės
valdymo lygmeniu, dažnai nebuvo tinkamai paisoma savivaldybių finansavimo poreikių. Taip pat
kartais susidurta su pernelyg detaliu finansuojamų veiklų sąrašu ir apribojimais tinkamoms
finansuoti išlaidoms, pavyzdžiui, išskiriant tam tikras integralias infrastruktūros projektų išlaidas.
Visa tai lėmė projektų nekompleksiškumą. VRM, vykdydama jai pavestą regioninio planavimo
koordinavimo funkciją, gali užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą tarp regionų ir centrinės
valdžios institucijų. Kita problema yra susijusi su lėšų paskirstymu, kuris taip pat priklauso nuo
centrinio valstybinio lygmens. Šiuo programavimo laikotarpiu pasitaikė atvejų, kuomet parama
buvo skirta neatsižvelgus į regiono specifiką ir realų lėšų poreikį. 2014–2020 m. laikotarpiu
rekomenduojama (1) centrinei ir vietinei valdžiai glaudžiau bendradarbiauti rengiant
pagrindinius ES struktūrinės paramos panaudojimą ir skyrimą apibrėžiančius dokumentus, (2)
diferencijuoti regionus pagal jų specifiką, atsižvelgiant į būtent tai teritorijai aktualias problemas.
4. Netinkamas intervencijų įgyvendinamas pasitelkiant regionų projektų planavimą, kuris buvo
nulemtas patirties, taikant regionų planavimo procedūrą, stokos ir centrinės valdžios strateginio
valdymo spragų. Sudėtingų, valstybinio lygmens projektų fragmentavimas į keliasdešimt
savivaldybių projektų (pvz., finansų valdymo sistemų diegimas) dažnai lemia neefektyvių
projektų įgyvendinimą. Savivaldybėms, neturinčioms reikiamų kompetencijų, sudėtinga tinkamai
parengti pirkimo dokumentus, o tai kelia nekokybiškų paslaugų, prekių ir (ar) darbų įsigijimo
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riziką. 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama visapusiškai įvertinti intervencijas ir regionų
lygmeniu įgyvendinti tik regionams būdingus projektus (pvz., teritorijų tvarkymo, savivaldybės
lygmeniu teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumo ir kitus projektus). Bendresnio pobūdžio ir
visas ar daugumą savivaldybių apimančias iniciatyvas būtų galima įgyvendinti valstybės projektų
planavimo būdu, projektų vykdytojais nurodant centrinės valdžios institucijas, o savivaldybes
įtraukiant kaip partnerius.
IT sistemos
Atlikta analizė rodo, kad 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu plačiau naudojamos
informacinės sistemos turėjo įtakos projektų vykdytojams tenkančios administracinės naštos mažėjimui.
Administracinės naštos mažėjimas pirmiausia sietinas su elektroninių (automatizuotų) formų naudojimu
ir elektroniniu apsikeitimu duomenimis. Vis dėlto dauguma per IT sistemą formuojamų ir teikiamų
dokumentų greta turi būti atspausdinti, pasirašyti ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai popierine
forma, o tai menkina IT sistemų poveikį administracinės naštos mažėjimui. Detalūs pasiūlymai dėl IT
sistemų tobulinimo 2014–2020 m. laikotarpiu pateikiami šios ataskaitos 6.3 skyriuje.

Aptartas tobulinimo kryptis apibendrina toliau pateikiama lentelė, kurioje išdėstomos rekomendacijos,
atsižvelgiant į šiam vertinimui keltus vertinimo klausimus, sugrupuotos į penkias esmines grupes.
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6 lentelė. Rekomendacijų lentelė
Eil.
Problema ar rizika
Nr.
I. Institucinė sistema: sandara ir bendradarbiavimas
Šis vertinimas parodė, kad
a) 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
administravimo sistema iš esmės veikia
tinkamai ir efektyviai;
b) siekiant efektyvaus viešosios politikos
1
intervencijų įgyvendinimo (programų ir
projektų), administravimo gebėjimai yra
bent jau ne mažiau svarbūs negu geras tų
viešosios politikos sričių išmanymas ir
šiems
administravimo
gebėjimams
sukaupti reikalingas laikas.
EK pateiktame Bendrųjų nuostatų reglamento
projekte
numatyta
galimybė
paskirti
2
vadovaujančiąją instituciją, kuri kartu vykdytų ir
tvirtinančiosios institucijos funkcijas.
Visų audito institucijai priskirtų funkcijų
sutelkimas vienoje institucijoje 2007–2013 m.
laikotarpiu leido užtikrinti atliekamų audito
3
veiksmų nuoseklumą, o Valstybės kontrolė yra
sukaupusi didelę ir labai vertingą ESSP
auditavimo patirtį.
Atsižvelgiant į tai, jog 2014–2020 m. laikotarpiu
numatoma rengti vieną ES struktūrinės paramos
veiksmų programą, 2007–2013 m. laikotarpio
principinę schemą, kuomet vadovaujančiosios
4
institucijos funkcijos tiesiogiai deleguojamos
atskiroms tarpinėms institucijoms, siūloma
išsaugoti ir 2014–2020 m. laikotarpiu.

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
įgyvendinti

Atsakinga
institucija

Įgyvendinimo
terminas

FM

2014 m.

FM

2014 m.

FM

2014 m.

FM

2014 m.

2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama užtikrinti
Lietuvoje
veikiančios
ES
struktūrinės
paramos
administravimo sistemos tęstinumą ir užtikrinti VKS
institucijose sukauptų administravimo gebėjimų ir
kompetencijų išsaugojimą.

Atsižvelgiant į tai, siūloma pasinaudoti šia nauja galimybe ir
Finansų ministerijai paskirti ne tik vadovaujančiosios
institucijos, bet ir tvirtinančiosios institucijos funkcijas.
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama išlaikyti audito
institucijos kompetencijas.

Svarstant galimybes į ESSP administravimo sistemą (be jau
esančių
institucijų)
įtraukti
naujų
institucijų,
rekomenduojama
- įtraukti tas ministerijas ir (ar) kitas valstybės
institucijas, kurių sektoriams bus skiriama ES
struktūrinės paramos lėšų 2014–2020 m.
laikotarpiu (pvz., Kultūros ministeriją ir Energetikos
ministeriją);
- svarstant visuotinių dotacijų priemonių (ar kitų
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Eil.
Nr.

Problema ar rizika

Įgyvendinančiųjų institucijų 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu
sukaupta patirtis gali būti ne iki galo
išnaudojama, į VKS sistemą įtraukiant naujas
įgyvendinančiąsias institucijas ar vykstant
vidinei institucijų darbuotojų kaitai.

5

6

Atlikta analizė parodė, kad, nepaisant aiškesnių
vadovaujančiosios
institucijos
funkcijų

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
Atsakinga
įgyvendinti
institucija
supaprastintų administravimo mechanizmų, tokių
kaip Integruotos teritorinės iniciatyvos ar Vietinės
bendruomenės inicijuotos plėtros iniciatyvos)
įgyvendinimo galimybes 2014–2020 m. laikotarpiu,
vadovaujančiosios institucijos funkcijas naujoms
įgyvendinančioms institucijoms deleguoti tik
supaprastintų intervencijų atveju, kuomet nuo pat
pradžių intervencija konstruojama atsižvelgiant į
jos būsimą administravimą, o kartu yra deramai
įsitikinama, kad tokia nauja institucija turi
pakankamus
administracinius
gebėjimus
administruoti šią intervenciją.
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama ir toliau plačiai
išnaudoti ES struktūrinę paramą administruojančių esamų
įgyvendinančiųjų institucijų (APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID)
sukauptus ESSP administravimo gebėjimus ir patirtį.
Rekomenduojama nuosekliai stiprinti šių institucijų, jų
darbuotojų žinias ir kompetencijas viešosios politikos
srityse, kuriose jos administruoja ESSP remiamas FM, ministerijos
intervencijas:
ir kitos valstybės
- glaudžiau bendradarbiaujant su ministerijų ir (ar)
institucijos,
kitais valstybės institucijų padaliniais, atsakingais
įgyvendinanuž valstybės politiką atskirose ESSP remiamose
čiosios
srityse;
institucijos
- glaudžiau bendradarbiaujant su kitomis atitinamos
srities agentūromis, ministerijoms pavaldžiomis
įstaigomis (pvz., MITA, MOSTA, „Versli Lietuva“ ir
kt.);
- plačiau ir operatyviau pritraukiant reikiamų sričių
(išorinius) ekspertus.
Nustatant 2014–2020 m. ESSP administravimo procedūras, FM, ministerijos
rekomenduojama
aiškesnį
delegavimą ir kitos valstybės

Įgyvendinimo
terminas

2014 m.

2014 m.
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Eil.
Nr.

Problema ar rizika
delegavimo ministerijoms ir (ar) kitoms
valstybės institucijoms bei įgyvendinančiosioms
institucijoms principų 2007–2013 m. laikotarpiu,
ESSP administravimo sistema faktiškai išliko
tripakopė, kurioje glaudžiai susipynusios
įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų ar kitų
valstybės institucijų funkcijos.

II. Sisteminiai pokyčiai (administravimo principai)
Lietuvoje veikianti ES struktūrinės paramos
administravimo sistema yra labiau nukreipta į
vidutinių ir stambių projektų administravimą, o
reikalavimai projektams bei jų administravimo
7
praktika yra menkai diferencijuojami pagal
projektų dydį.

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
įgyvendinti
įgyvendinančiosioms institucijoms derinti su geresne,
aiškiau reglamentuota jų atskaitomybe (nuosekli vykdomų
deleguotų funkcijų stebėsena, administracinių kaštų ir
administracinės naštos analizė, reguliarios ataskaitos). Tai
sudarytų prielaidas:
- aktyviau deleguoti funkcijas įgyvendinančiosioms
institucijoms, pavyzdžiui, pereiti prie dvišalių
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių
(kartu įvirtinant įgyvendinančiosios institucijos
prievolę su ministerija ir (ar) kita valstybės
institucija derinti visus projektų pakeitimus, kurie
nulemtų projekto nukrypimą nuo patvirtinto
valstybės projektų sąrašo, taip pat kitus
pakeitimus, kurie atitiktų sąlygas, nustatytas
dvišaliame susitarime tarp ministerijos ir (ar) kitos
valstybės institucijos bei įgyvendinančiosios
institucijos);
- mažinti pasitaikantį dubliavimą, pavyzdžiui,
supaprastinti finansavimo lėšų išmokėjimo
projektų vykdytojams tvarką (minimizuojant
ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos
atliekamų paraiškos asignavimų valdytojui
kontrolės veiksmų imtį).

Atsakinga
institucija
institucijos,
įgyvendinančiosios
institucijos

2014–2020 m. laikotarpiu ESSP administravimo sistemos
efektyvumo bei patikimumo (reguliarumo) lygio didinimas
turėtų būti pirmiausia siejamas su:
FM, ministerijos
(1) reikalavimų projektams diferencijavimu, atsižvelgiant į
ir kitos valstybės
projektų ar išlaidų kategorijų dydį, t. y. aktyvesniu
institucijos
proporcingumo principo taikymu, pavyzdžiui:
- 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu kaštų ir
naudos analizė yra atliekama neatsižvelgiant į

Įgyvendinimo
terminas

2014 m.
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Eil.
Nr.

8

Problema ar rizika

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
Atsakinga
įgyvendinti
institucija
projekto vertę: 2014–2020 m. laikotarpiu
rekomenduojama šį įvertinimo instrumentą taikyti
tik didelės vertės valstybiniams projektams;
- 2014–2020 m. laikotarpiu mokėjimo prašymuose
deklaruojamų išlaidų pagrindimo praktika turėtų
būti iš esmės apsvarstyta iš naujo – smulkių išlaidų
bei darbo užmokesčio sąnaudų deklaravimo atveju
turėtų būti įvertintos galimybės prašyti pateikti tik
tokių išlaidų pagrindimo ir įrodymo dokumentų
suvestines ar pažymas, darbo užmokesčio
deklaravimo
atveju
įgyvendinančiosioms
institucijoms išnaudoti Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie SADM turimas
duomenų bazes, įvertinti kitus alternatyvius išlaidų
pagrindimo būdus.
- 2014–2020 m. laikotarpiu investavimo srityse,
kuriose vyrauja mažesni projektai, pareiškėjams ir
projektų vykdytojams keliami reikalavimai galėtų
būti
supaprastinti
taikant
standartizuotas
intervencijas, paprastesnį paraiškos pateikimą
(mažesnės apimties paraiškos forma ir t. t.), platų
supaprastintų išlaidų naudojimą ir pan., o didesnės
vertės projektų atveju (infrastruktūriniai projektai)
turėtų būti mažinamas projektų kompleksiškumas
netiesiogines ir pridėtines išlaidas apmokant
supaprastintų išlaidų pagrindu.
(2) investavimo sričių, kuriose vyrauja „minkštieji“ FM, ministerijos
projektai, kompleksiškumo mažinimu. Vertinimas parodė, ir kitos valstybės
kad dabartinė administravimo sistema, administruodama
institucijos,
mažos vertės projektus, patiria panašius kaštus kaip ir
įgyvendinandidelių projektų atveju, todėl rekomenduojama mažinti
čiosios
mažos vertės, „minkštųjų“ projektų administravimo kaštus
institucijos

Įgyvendinimo
terminas

2014 m.
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Eil.
Nr.

9

Problema ar rizika

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
Atsakinga
įgyvendinti
institucija
- standartizuojant intervencijas, ribojant leistinų
veiklų ir išlaidų kategorijų įvairovę;
- plačiau taikant supaprastinimo priemones; siekiant
maksimizuoti supaprastintų išlaidų teikiamą naudą,
būtų tikslinga įgyvendinti priemones, pagrįstas tik
supaprastintų kaštų taikymu (ypač tose veiksmų
programų priemonėse, kuriose vyrauja smulkesni
projektai). Konkrečiais atvejais projektams galėtų
būti nustatomos išankstinės sąlygos (pvz., studijų
programos parengimas ir akreditacija būtų
išankstinė sąlyga, o projekto įgyvendinimas apimtų
tik fiksuotus įkainius, susijusius su mokymo
proceso įgyvendinimu).
(3) supaprastintų išlaidų taikymas turėtų būti išplėstas iš
ERPF ir SaF finansuojamų infrastruktūros plėtros projektų
netiesioginių ir pridėtinių išlaidų finansavimui. Tai padėtų
FM, ministerijos
gerokai sumažinti projektų kompleksiškumą, projektų
ir kitos valstybės
vykdytojams
ir
įgyvendinančiosioms
institucijoms
institucijos,
susitelkiant ties esminiais projektų komponentais, ir
įgyvendinanmažinti administracinę naštą.
čiosios
Su supaprastintų išlaidų taikymu susijusios praktikos turėtų
institucijos
būti taikomos nuosekliai ir nekeičiamos, o tam, kad turėtų
realų poveikį, jos turi būti plačiai pristatytos pareiškėjams ir
projektų vykdytojams.

III. Pagrindinių administravimo procedūrų tobulinimas
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos Tobulinant šiuo laikotarpiu pasiteisinusią projektų atrankos
FM, ministerijos
laikotarpiu pradėta taikyti nauja valstybės valstybės planavimo būdu procedūrą, rekomenduojama:
ir kitos valstybės
projektų planavimo procedūra yra laikoma
- aktyviau taikyti jau minėtą proporcingumo principą
institucijos,
10
sėkminga praktika, tačiau tokie aspektai kaip
(pvz., KNA atlikti tik stambiems projektams);
įgyvendinankaštų ir naudos analizės reikalavimo taikymas,
- pakeisti alternatyvų bei kaštų ir naudos analizės
čiosios
itin glaudi sąsaja su strateginiais dokumentais,
vietą procese, ją atliekant prieš sudarant
institucijos
nelankstumas mažina procedūros taikymo
(preliminarų) valstybės planavimo būdu numatomų

Įgyvendinimo
terminas

2014 m.

2014 m.
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Eil.
Nr.

Problema ar rizika
veiksmingumą.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
laikotarpiu pradėta taikyti nauja regionų
projektų planavimo procedūra yra laikoma
sėkminga praktika, tačiau tokie aspektai kaip
investavimo sričių fragmentacija, įvairovė,
regionų
poreikių
neatitikimas
mažina
procedūros taikymo efektyvumą.
11

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
Atsakinga
įgyvendinti
institucija
finansuoti projektų sąrašą (ar jo atitikmenį) ar
kitaip yra priimamas gana detalus ministerijos ir
(ar) kitos valstybės institucijos sprendimas dėl to,
kokį projektą numatoma finansuoti; į alternatyvų
bei kaštų ir naudos analizę siūloma aktyviai įtraukti
ir įgyvendinančiąsias institucijas;
- atsisakyti nuostatos, kad konkretus projektas turi
būti paminėtas strateginio planavimo dokumente
(ar jo priemonių plane), nes šis reikalavimas didina
administracinius kaštus, laiko sąnaudas, taip pat
riboja alternatyvų bei kaštų ir naudos analizę;
vietoj to siūloma numatomų finansuoti projektų
sąraše (ar jo atitikmenyje) aiškiai numatyti, kokiais
nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais
remiamasi siūlant investiciją ir kokie yra atliktos
alternatyvų bei kaštų ir naudos analizės rezultatai;
- padidinti procedūros lankstumą, numatant, kad
finansuotinų projektų sąrašas (ar jo atitikmuo) nėra
baigtinis, jis gali apimti ir rezervinius, papildomus
projektus; į jį gali patekti nauji, tinkamai ir galbūt
geriau parengti projektai; jame jau esantys
projektai finansuojami pagal jų parengtumą.
Rekomenduojama išlaikyti projektų atrankos regionų
planavimo būdu procedūrą (ar jos atitikmenį), taip
stiprinant vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą ir
gebėjimus. Tobulinant procedūrą rekomenduojama:
FM, ministerijos
- labiau integruotai planuoti vieno regiono
ir kitos valstybės
investicijas,
mažinti
investavimo
sričių
institucijos
fragmentaciją ir įvairovę (kartu diferencijuojant
regionus pagal jų specifiką, atsižvelgiant į būtent
tai teritorijai aktualias problemas), nes 2007–
2013 m. laikotarpiu centriniu valstybės valdymo

Įgyvendinimo
terminas

2014 m.
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Eil.
Nr.

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
įgyvendinti
lygmeniu rengiamuose PFSA dažnai nebuvo
tinkamai paisoma savivaldybių finansavimo
poreikių; taip pat kartais susidurta su pernelyg
detaliu finansuojamų veiklų sąrašu ir apribojimais
tinkamoms finansuoti išlaidoms, pavyzdžiui,
išskiriant tam tikras integralias infrastruktūros
projektų išlaidas; be to, 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu pasitaikė atvejų, kuomet
parama buvo skirta neatsižvelgus į regiono
specifiką ir realų lėšų poreikį;
- centrinei
ir
vietos
valdžiai
glaudžiau
bendradarbiauti
rengiant
pagrindinius
ES
struktūrinės paramos panaudojimą ir skyrimą
apibrėžiančius dokumentus.
IV. Informacinių sistemų panaudojimas mažinant administracinius kaštus ir naštą
Platesnių elektroninių mainų galimybių 2014–2020 m. rekomenduojama išplėsti elektroninių
užtikrinimo reikalavimas kyla iš Europos duomenų mainų galimybes.
Platesnės elektroninių
Komisijos reglamento projekto, kuriame duomenų mainų galimybės galėtų apimti paraiškų teikimą
nustatyta, kad valstybė narė turi užtikrinti, jog elektroniniu būdu, mokėjimo prašymų ir visų su mokėjimo
paramos gavėjams (projektų vykdytojams) būtų prašymais susijusių dokumentų teikimą tik elektroniniu
12
sudaryta
galimybė
ES
paramą būdu, susirašinėjimą tarp įgyvendinančiųjų institucijų,
administruojančioms
institucijoms
visą projektų vykdytojų bei ministerijų ir (ar) kitų valstybės
informaciją pateikti per elektroninio keitimosi institucijų, projektų pakeitimų ir kitų dokumentų derinimą,
duomenimis sistemas, taip pat užtikrinti, kad visų standartizuotų ataskaitų teikimą tik elektroniniu būdu
ekvivalenčios informacijos nebūtų reikalaujama ir kt.
pakartotinai.
Projektų
administravimą
ir
konkrečių 2014–2020 m. rekomenduojama užtikrinti SFMIS
administravimo funkcijų vykdymą dažnai veikia funkcionalumo plėtrą ir glaudesnių sąsajų tarp atskirų
bendri projekto aspektai, pavyzdžiui, nustatytas projekto administravimo procesų užtikrinimą. SFMIS būtų
13
bendras projekto rizikos laipsnis, vykdant tam aktualu įgyvendinti bendrų projekto žymų galimybę. Taip
tikrą projekto administravimo procedūrą pat SFMIS funkcionalumų plėtra galėtų apimti ir viešųjų
nustatyti neatitikimai ar kiti pastebėjimai, kurie pirkimų
stebėsenos modulio sukūrimą, kuris leistų
Problema ar rizika

Atsakinga
institucija

Įgyvendinimo
terminas

FM

2014 m.

FM

2014 m.
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Problema ar rizika

yra svarbūs visiems kitiems projekto
administravimo etapams. Atsižvelgiant į tai, kad
projektą dažnai administruoja ne vienas, o keli
asmenys, taip pat į tai, kad yra gana didelė
projektą administruojančių asmenų kaita,
reikalinga plėsti SFMIS funkcionalumus.
Administruodamos
projektus
įgyvendinančiosios institucijos naudojasi kitų
valstybės institucijų duomenų bazėmis ir
registrais, taip pat vidinėmis informacinėmis
sistemomis. Šiuo metu SFMIS menkai integruota
su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis.
Projektų
administravimo
metu
14
įgyvendinančiosios
institucijos
naudojasi
Nekilnojamojo turto registro, Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie FM, Valstybinio
socialinio fondo valdybos prie SADM ir kitų
registrų bei duomenų bazių duomenimis, kurių
papildomai prašo iš projektų vykdytojų ir (ar)
pareiškėjų.
V. Geresnis reglamentavimas ir mokymasis
2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės
paramos administravimą reglamentuojančių
teisės aktų skaičius, palyginti su 2004–2006 m.
15
laikotarpiu, gerokai išaugo. Viena vertus, tai
reiškia išsamesnį reglamentavimą, antra vertus,
tiek VKS institucijoms, tiek pareiškėjams ir
projektų vykdytojams tokia teisės aktų gausa
kelia sunkumų.
16

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
įgyvendinti
užtikrinti efektyvesnę pirkimų ir jų planavimo priežiūrą.
Kitas svarbus aspektas yra geresnių dvigubo finansavimo
prevencijos ir kontrolės galimybių užtikrinimas, kuris galėtų
būti įvykdytas įgyvendinančiosioms institucijoms suteikiant
platesnes susijusių projektų peržiūros teises.
Siekiant užtikrinti didesnį SFMIS poveikį administravimo
efektyvumo didinimui, 2014–2020 m. rekomenduojama
SFMIS plačiau integruoti su kitų valstybės institucijų
duomenų bazėmis, taip pat didinti SFMIS integracijos su
įgyvendinančiųjų institucijų vidinėmis IT sistemomis
galimybes (siekiant išvengti duomenų perkėlimo iš vienos
sistemos į kitą rankiniu būdu).

Gerinant sistemos reglamentavimą rekomenduojama:
(1) atsisakyti veiksmų programos priedo arba jį gerokai
supaprastinti (paliekant jame tik finansų
pasiskirstymą pagal intervencijų sritis ir kitą
apibendrintą informaciją), nes jo dažnas keitimas
sukelia papildomų administracinių sąnaudų;
(2) didinti pareiškėjams ir projektų vykdytojams skirtų
teisės aktų:
- patogumą vartotojui: kadangi teisės aktai dažnai
keičiasi, o ES struktūrinės paramos svetainėje ne
visada pateikiamos aktualios teisės aktų redakcijos

Atsakinga
institucija

Įgyvendinimo
terminas

FM

2014 m.

FM

2014 m.

FM

2014 m.
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Eil.
Nr.

Problema ar rizika

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
įgyvendinti
(pasitaiko, kad pateikiama aktuali teisės akto
redakcija jau yra pasenusi ), dokumentų rinkiniai
pareiškėjams ir projektų vykdytojams nėra išsamūs
ir pan., 2014–2020 m. rekomenduojama viešai
skelbti suvestines teisės aktų redakcijas ir toliau
tobulinti pareiškėjams ir projektų vykdytojams
teikiamos informacijos kokybę;
- išsamumą ir tinkamą informacijos pateikimą –
užtikrinti, kad finansavimo sąlygų aprašuose būtų
nurodoma išsami informacija ne tik apie paraiškų
teikimo ir atrankos procesą, bet ir apie visas
projektų įgyvendinimo aplinkybes, atsiskaitymo
reikalavimus, galimas sankcijas ir pan. Pačiuose
finansavimo sąlygų aprašuose turėtų būti išsamiai
detalizuoti tik konkrečiai intervencijos sričiai
taikomi reikalavimai ir sąlygos, taip pat
pateikiamos nuorodos į teisės aktus ir metodinius
dokumentus,
kuriuose
nustatyti
bendri
reikalavimai atitinkamam paraiškos ar projekto
administravimo procesui. Rengiant bendruosius ES
struktūrinės
paramos
administravimą
reglamentuojančius teisės aktus bei metodinius
dokumentus,
jie
turėtų
būti
tinkamai
diferencijuojami, atsižvelgiant į (1) intervencijų
specifiką (ESF, viešoji infrastruktūra ir pan.), (2)
teisės aktų reguliavimo sritį (t. y. turėtų būti geriau
išskirti dokumentai, skirti pareiškėjams / projektų
vykdytojams ir paramą administruojančioms
institucijoms).
- stabilumą: kartą paskelbtas toks konkrečiai
intervencijos sričiai skirtas reikalavimų ir sąlygų
sąvadas vėliau neturėtų būti keičiamas (arba

Atsakinga
institucija

Įgyvendinimo
terminas
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Eil.
Nr.

Problema ar rizika
2007–2013 m. laikotarpiu veikiančios VKS
dalyvių instituciniai gebėjimai turėtų būti
stiprinami.

17

18

VPT įtraukus į ESSP administravimo sistemą,
įgyvendinančiosios
institucijos
pastebėjo
išaugus VPT atsakymų į paklausimus dėl
konkrečių pirkimų operatyvumą, tačiau ir toliau
pasigenda metodologinės VPT pagalbos bei
prevencinių veiksmų, susijusių su dažniausiai
konkrečioje intervencijų srityje pasitaikančiais
Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimais. Tarp VPT
ir VKS institucijų taip pat nėra sutariama, kokių
veiklos rezultatų turėtų būti tikimasi iš VPT šiai
įsitraukus į ESSP administravimo procesą.

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
Atsakinga
įgyvendinti
institucija
keičiamas tik išimties atveju).
Siekiant stiprinti sistemos administracinius gebėjimus
pirmiausia turi būti tinkamai išnaudojami jau esami
pajėgumai ir kompetencijos:
(1) 2014–2020 m. laikotarpiu įgyvendinančiųjų
institucijų sukaupti ES struktūrinės paramos
administravimo gebėjimai ir patirtis galėtų būti
panaudojami plačiau – ministerijai ir (ar) kitai
valstybės institucijai nustačius investavimo
kryptis ir strateginius tikslus, įgyvendinančioji FM, ministerijos
institucija galėtų parengti detalius pasiūlymus dėl ir kitos valstybės
techninių atitinkamų intervencijų įgyvendinimo
institucijos
aspektų – galimos finansavimo schemos
(rengiamos atsižvelgiant į poreikį užtikrinti
paprastą intervencijų administravimą ir kuo
mažesnę
administracinę
naštą),
detalūs
reikalavimai projekto biudžeto struktūrai ir
tinkamoms
finansuoti
išlaidoms
(įskaitant
supaprastintų išlaidų taikymo galimybes), paraiškos
formos specialioji dalis ir kiti techniniai aspektai.
(2) 2014–2020 m. laikotarpiu būtų tikslinga detalizuoti
VPT keliamus tikslus ir jos veiklos laukiamus
rezultatus šiai administruojant ESSP. Šis
detalizavimas galėtų būti atliktas arba teisės
aktuose, arba techninės paramos projektuose,
pagal kuriuos VPT skiriama techninė parama.
FM
Atitinkamai rekomenduojama, kad ir kitos
kompetentingos nacionalinės institucijos, ypač
tokiose horizontaliosiose srityse kaip lyčių lygybė,
nediskriminavimas, tvarioji plėtra, valstybės
pagalba ir pan., būtų aktyviau įtrauktos teikti
metodologinę pagalbą VKS institucijoms per visą

Įgyvendinimo
terminas

2014 m.

2014 m.
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Eil.
Nr.

19

Rekomendacijos ir siūlomos priemonės rekomendacijoms
Atsakinga
įgyvendinti
institucija
programos ir projektų administravimo ciklą.
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos Kitas aktualus sistemos institucijų administracinių gebėjimų FM, ministerijos
laikotarpiu yra stebimas institucijų tarpusavio stiprinimo būdas yra vidinis mokymasis. 2014–2020 m. ir kitos valstybės
gerosios praktikos sklaidos trūkumas.
laikotarpiu rekomenduojama skatinti gerosios praktikos
institucijos,
sklaidą tarp VKS dalyvių, sukuriant informacijos dalijimosi
įgyvendinanįrankį,
organizuojant
tarpinstitucinius
susitikimus,
čiosios
mokymus ir pan.
institucijos
Problema ar rizika

Įgyvendinimo
terminas

2014 m.
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Etapas

Atsakinga institucija ir jos funkcijos

Organizavimas,
planavimas,
koordinavimas,
projektų atranka

LRV: tvirtina teisės aktus, reglamentuojančius strategijos įgyvendinimą ir veiksmų programų
administravimą ir finansavimą.
Vadovaujanti institucija: rengia ir derina su EK strategiją, VP su priedais, taip pat rengia, prižiūri

ir tobulina ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą (pvz. rengia atitinkamus
teisės aktus, sistemos aprašymą, koordinuoja institucijų veiksmus kuriant ir plėtojant SFMIS);
dalyvauja visuotinės dotacijos valdytojo, kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų
inžinerijos priemonės valdytojo atrankoje; rengia bendruosius projektų atrankos kriterijus.
Įgyvendindama VP techninės paramos prioritetus ir techninės paramos VP rengia
specialiuosius projekto atrankos kriterijus, rengia ir tvirtina PFSA, planuoja kvietimus teikti
paraiškas, priima sprendimą dėl projektų finansavimo ir t.t.).
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos: dalyvauja rengiant strategiją, VP ir jų priedus,

bendruosius projektų atrankos kriterijus, teisės aktus, reglamentuojančius strategijos ir VP
administravimą ir finansavimą. Šios institucijos dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą; užtikrina, kad projektai būtų
atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais projektų atrankos kriterijais; rengia specialiuosius
projektų atrankos kriterijus; planuoja, kaip pasiskirstys ES fondų lėšos tarp skirtingų lėšų
skirtingų tipų projektams (valstybės, regionų ar projektų atrinktų konkurso būdu); planuoja ES
fondų ir LR valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti; dalyvauja rengiant ir
keičiant regionų projektų atrankos aprašą; rengia, derina ir tvirtina PFSA; sudaro ir tvirtina
valstybės projektų sąrašus; planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą
kvietimą teikti paraiškas, sumas; priima sprendimą dėl projektų finansavimo; kartu su
įgyvendinančiosiomis institucijomis sudaro su pareiškėjais sutartis (jei sudaromos trišalės
sutartys); vadovaujančiajai institucijai pritarus, atlieka visuotinės dotacijos valdytojo ir/arba
kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų inžinerijos priemonės valdytojo atranką.
Įgyvendinančioji institucija: teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės

sistemos aprašymo, programinių dokumentų keitimo; užtikrina, kad projektai būtų atrinkti
vadovaujantis priemonei taikytinais projektų atrankos kriterijais ir užtikrina, kad visą jų
įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles; dalyvauja rengiant
PFSA; skelbia kvietimus teikti paraiškas; atlieka projektų vertinimą, atlieka projektų, gautų
projektų konkurso būdu, atranką; nustato didžiausią leistiną skirti projektui lėšų dydį; teikia
ministerijai pasiūlymus dėl projektų finansavimo.
Visuotinės dotacijos valdytojas: dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės

sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius strategijos ir VP administravimą ir
finansavimą, jų detalizavimo dokumentus; dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS. Užtikrina, kad
projektai būtų atrinkti vadovaujantis visuotinės dotacijos priemonei taikytinais projektų
atrankos kriterijais ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias ES ir
nacionalines taisykles; rengia ir tvirtina visuotinės dotacijos priemonės aprašą, teikia dėl jo
paaiškinimus; skelbia kvietimus teikti paraiškas; atlieka projektų vertinimą ir atranką; nustato
didžiausią leistiną skirti projektui lėšų dydį ir priima sprendimus dėl projektų finansavimo.
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Regiono plėtros taryba: sudaro ir tvirtina regionų projektų sąrašus.
Tvirtinančioji institucija: dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės

sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius strategijos ir VP administravimą ir
finansavimą, jų detalizavimo dokumentus; dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS.
Mokėjimo institucija: dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinės paramos valdymo ir

kontrolės sistemos aprašymą ir teisės aktus, reglamentuojančius strategijos ir VP
administravimą ir finansavimą.
Informavimas,
komunikavimas,
viešinimas

Vadovaujanti institucija: suinteresuotosioms pusėms teikia informaciją apie strategijos ir VP

įgyvendinimą; informuoja VP stebėsenos komitetą ir EK apie ES struktūrinės paramos
vertinimo rezultatus; užtikrina, kad būtų laikomasi informavimo apie ES struktūrinę paramą ir
viešinimo reikalavimų; užtikrina, kad informavimas apie ES struktūrinę paramą ir viešinimas
būtų vykdomas ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt). Institucija rengia ir
tvirtina paramos informavimo planą, teikia jį EK, rengia, tvirtina ir dalyvauja įgyvendinat
metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus; koordinuoja ministerijų ir (ar) kitų
valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų ir visuotinės dotacijos valdytojų informavimo
ir viešinimo veiksmus; informuoja EK ir audito instituciją apie pažeidimus.
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos: teikia paaiškinimus dėl PFSA; registruoja SFMIS

informaciją apie atliekamus veiksmus; dalyvauja rengiant ir keičiant informavimo planą ir
metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus; dalyvauja, informuojant apie ES
struktūrinę paramą; teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES
struktūrinę paramą veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose informavimo ir viešinimo
priemonių planuose numatytam informacijos sklaidos apie ES struktūrinę paramą
įgyvendinimui užtikrinti. Teikia visiems suinteresuotiems informaciją apie VP įgyvendinimą.
Įgyvendinančioji institucija: teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie projektų

rengimo, paraiškų rengimo ir teikimo, projektų įgyvendinimo reikalavimus ir teisės aktų
nustatyta tvarka skelbia ją ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt); teikia
suinteresuotoms institucijoms informaciją apie išlaidų deklaracijas, projektų finansinės būklės
ataskaitas ar patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidų deklaracijas; registruoja informaciją apie
atliekamus veiksmus SFMIS, saugo informaciją apie įgyvendinamus projektus, renka finansų
valdymui, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinės paramos vertinimui ir Europos
investicijų banko paskolos administravimui būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą;
teikia informaciją, susijusią su VP įgyvendinimu; dalyvauja rengiant ir keičiant informavimo
planą ir metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus, skleidžiant informaciją apie ES
struktūrinę paramą pagal informavimo plane priskirtą atsakomybės sritį, užtikrina, kad
projektų vykdytojai laikytųsi informavimo ir viešinimo reikalavimų.
Visuotinės dotacijos valdytojas - teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie

projektų rengimo, paraiškų rengimo bei teikimo ir projektų įgyvendinimo reikalavimus ir teisės
aktų nustatyta tvarka skelbia ją ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt); teikia
vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai bei tvirtinančiajai
institucijai informaciją apie patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidų deklaracijas. Teikia
informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas vadovaujančiajai institucijai,
tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai. Valdytojai dalyvauja rengiant informavimo
planą ir metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus, skleidžiant informaciją apie ES
struktūrinę paramą. Teikia visiems suinteresuotiems informaciją apie veiksmų programų
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įgyvendinimą.
Viešųjų pirkimų tarnyba: konsultuoja paraiškų teikėjus bei projektų vykdytojus viešųjų pirkimų

atlikimo klausimais.
Tvirtinančioji institucija: informuoja Europos Komisiją apie grąžintinas, grąžintas, panaikintas ir

nesusigrąžintinas projektų ES fondų ir nacionalines lėšas. Teikia visiems suinteresuotiems
informaciją apie veiksmų programų įgyvendinimą.
Mokėjimo institucija: registruoja ir dalyvauja perduodant informaciją į SFMIS apie atliekamus veiksmus.

Teikia visiems suinteresuotiems informaciją apie veiksmų programų įgyvendinimą.
Įgyvendinimas

LRV: atlieka strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo priežiūrą (teisės aktų nustatyta

tvarka).
Vadovaujanti institucija: administruoja veiksmų programas - užtikrina, kad veiksmai finansavimui

būtų atrinkti vadovaujantis veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei taikytinais
projektų atrankos kriterijais; dalyvauja rengiant ir keičiant iš ES fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos aprašą. Ši institucija prižiūri, kad nebūtų viršytas
projektų ES fondų lėšų ir projektų nacionalinių lėšų santykis ir didžiausias projektų
vykdytojams išmokėtų ES fondų lėšų dydis pagal nustatytus VP prioritetus; vykdo kryžminio
finansavimo priežiūrą.
Įgyvendindama Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo
veiksmų programų techninės paramos prioritetus ir Techninės paramos veiksmų programą
vadovaujanti institucija, kartu su įgyvendinančiąja institucija sudaro su pareiškėjais projektų
finansavimo ir administravimo sutartis, atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius
su lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams, atlieka įgyvendinančiosios institucijos, atsakingos už
Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų
techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimą projektų vertinimą; projektų patikras vietoje, projektų pažeidimų tyrimus ir t.t..
Vadovaujanti institucija taip pat sudaro VP valdymo komitetus, jiems vadovauja; prižiūri ES
fondų lėšų panaudojimo spartą; atlieka reikiamą finansinį koregavimą; apibendrina
planuojamų pripažinti EK išlaidų prognozes ir teiki jas EK.
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos: užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo

laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles (atsiradus pažeidimams projekto
įgyvendinimo metu, priima sprendimus dėl tolesnių veiksmų, paveda atlikti pažeidimo tyrimą,
priima sprendimus dėl lėšų grąžinimo ir t.t.); atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus,
susijusius su lėšų išmokėjimu; užtikrina vadovaujančios institucijos pavestų užduočių atlikimą,
įgyvendina vadovaujančios institucijos nustatytus reikalavimus ir teikiamas rekomendacijas;
dalyvauja VP valdymo komitetų veikloje.
Įgyvendinančioji institucija: organizuoja sutarčių sudarymą su pareiškėjais; prižiūri sutarčių

nuostatų laikymąsi; užtikrina, kad visą projektų įgyvendinimo laikotarpį, projektai atitiktų
galiojančias ES ir nacionalines taisykles; tikrina projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo
prašymus, nustato mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti; rengia ir
teikia paraiškas asignavimų valdytojui dėl lėšų išmokėjimo projekto vykdytojui; rengia ir
tvirtina išlaidų deklaracijas, rengia projektų finansinės būklės ataskaitas, teikia išlaidų
deklaracijas ir projektų finansinės būklės ataskaitas tvirtinančiajai institucijai; atlieka projektų
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patikras vietose; atlieka pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl
nustatytų pažeidimų; vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą; užtikrina, kad projektų vykdytojai
turėtų atskirą sistemą projektų apskaitai tvarkyti arba specialių projektų įgyvendinimo
sandorių apskaitos kodą; dalyvauja VP valdymo komitetų veikloje.
Visuotinės dotacijos valdytojas: sudaro sutartis su pareiškėjais, prižiūri sutarčių nuostatų

laikymąsi; įsitikina ir patvirtina, kad pagal sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos
bei paslaugos suteiktos ir kad projektų vykdytojų deklaruotos su projektų įgyvendinimu
susijusios išlaidos buvo padarytos ir nepažeidžia teisės aktų nuostatų; tikrina projektų
vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu
projektų vykdytojams.
Tvirtinančioji institucija: rengia, tvirtina ir teikia EK patvirtintų išlaidų ataskaitas ir mokėjimo

paraiškas; tvarko grąžintinų, grąžintų, panaikintų ir nesusigrąžintinų projektų ES fondų ir
nacionalinių lėšų apskaitą; tikrina iš EK gaunamas ES fondų lėšų sumas.
Mokėjimo institucija: atidaro atskirą valstybės iždo sąskaitą kiekvieno fondo lėšoms, valstybės

iždo sąskaitose valdo iš EK gaunamas ES fondų lėšas, išmoka lėšas projektų vykdytojams;
perveda į ES biudžetą grąžintinas lėšas; tvarko ES fondų lėšų apskaitą; dalyvauja perduodant
informaciją į SFMIS apie atliekamus veiksmus.
Stebėsena,
kontrolė, auditas,
vertinimas

LRV sudaro VP stebėsenos komitetą.
Vadovaujanti institucija: atlieka strategijos įgyvendinimo, jos suderinamumo su VP, kt.

dokumentais stebėseną; pritaria VP stebėsenos komiteto sudarymui, vadovauja jam, rengia ir
VP stebėsenos komitetui teikia tvirtinti metines ir galutines VP įgyvendinimo ataskaitas, VP
stebėsenos komitetui patvirtinus, teikia jas EK; prižiūri ES fondų lėšų panaudojimo spartą;
analizuoja ir prižiūri papildomumo principo laikymąsi ir teikia EK informaciją; užtikrina, kad
būtų renkami stebėsenai, finansų valdymui auditui bei vertinimui reikalingi duomenys apie
įgyvendinimą; vadovaudamasi rizikos analize, atlieka nuolatinę pavestų užduočių vykdymo
priežiūrą ir kontrolę.
Vadovaujanti institucija taip pat rengia ir tvirtina ES struktūrinės paramos vertinimo planą ir
metinius ES struktūrinės paramos vertinimo planus, užtikrina jų įgyvendinimą.
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos: vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų

finansavimo rizikos prevenciją; vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą; prižiūri ES struktūrinės
paramos panaudojimo spartą, teikia vadovaujančiai institucijai pasiūlymus dėl veiksmų,
užtikrinančių reikiamą ES fondų lėšų panaudojimo spartą. Dalyvauja VP stebėsenos komiteto
veikloje.
Įgyvendinančioji institucija: atlieka projektų patikras vietose; vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų

pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją ir kontrolę; rengia planuojamų išmokėti projektų
vykdytojams ES fondų lėšų prognozes; prižiūri ES fondų lėšų panaudojimo spartą pagal
administruojamus projektus; saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito
sekai užtikrinti; dalyvauja atliekant VP stebėseną.
Visuotinės dotacijos valdytojas - rengia projektų finansinės būklės ataskaitas ir teikia jas

tvirtinančiajai institucijai ir kt. institucijoms; atlieka projektų patikras vietose; atlieka
pažeidimų tyrimus; priima sprendimus dėl lėšų grąžinimo; vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų
pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją ir kontrolę; saugo pagal kompetenciją gaunamus ir
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rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti; dalyvauja atliekant veiksmų
programų stebėseną.
Viešųjų pirkimų tarnyba: kontroliuoja, kaip atliekant projektų viešuosius pirkimus laikomasi

teisės aktų; vykdo šių teisės aktų pažeidimų prevenciją. Saugo pagal kompetenciją rengiamus
ar gaunamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.
Tvirtinančioji institucija: turi teisę atlikti ministerijų/kitų valstybės institucijų ir įgyvendinančių

institucijų patikrinimus, susijusius su ES fondų lėšų ir (ar) LR valstybės biudžeto lėšų
panaudojimu, tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose. Saugo pagal
kompetenciją rengiamus ar gaunamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.
Mokėjimo institucija: saugo pagal kompetenciją rengiamus ir gaunamus dokumentus, kurių

reikia audito sekai užtikrinti.
Audito institucija: užtikrina, kad būtų atliekamas auditas (siekiant patikrinti, ar VP valdymo ir

kontrolės sistemos veikia efektyviai; užtikrina, kad būtų atliekamas tinkamai atrinktų operacijų
auditas, siekiant patikrinti deklaruotas išlaidas; pateikia nuomonę dėl valdymo ir kontrolės
sistemos veikimo efektyvumo.
Atsiskaitymas

Vadovaujanti institucija: Valdo SFC 2007 Lietuvoje ir teikia informaciją EK per SFC 2007;

informuoja VP stebėsenos komitetą ir EK apie ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatus;
rengia ir VP stebėsenos komitetui teikia tvirtinti metines ir galutines veiksmų programų
įgyvendinimo ataskaitas; VP stebėsenos komitetui patvirtinus, teikia jas EK; rengia ir tvirtina
informavimo apie ES struktūrinę paramą planą, teikia jį EK. Teikia EK informaciją apie didelės
apimties projektus. Informuoja EK ir audito instituciją apie pažeidimus. Teikia EK informaciją
apie papildomumo principo laikymąsi.

Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos: rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai

informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms,
rengti. Teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinę
paramą veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių
planuose numatytam informacijos sklaidos apie ES struktūrinę paramą įgyvendinimui
užtikrinti.
Įgyvendinančioji institucija: teikia vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės

institucijai bei tvirtinančiajai institucijai informaciją apie patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidų
deklaracijas; apie įtariamus pažeidimus praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie
Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės
institucijai; teikia ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai informaciją, kurios reikia metinei
ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti; teikia vadovaujančiajai
institucijai ir mokėjimo institucijai informaciją apie projektus, kuriems bendrai finansuoti
numatomos skirti ir (arba) yra skirtos Europos investicijų banko paskolos lėšos.
Visuotinės dotacijos valdytojas - teikia išlaidų deklaracijas ir projektų finansinės būklės ataskaitas

tvirtinančiajai institucijai ir atitinkamoms institucijoms; teikia vadovaujančiajai institucijai,
ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai bei tvirtinančiajai institucijai informaciją apie
patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidų deklaracijas, įtarus nusikalstamą veiką, apie tai praneša
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančiajai
institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai; teikia informaciją apie grąžintinas,
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Etapas

Atsakinga institucija ir jos funkcijos

grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai; apie
panaikintą projekto lėšų dalį arba visas projektui skirtas lėšas – vadovaujančiajai institucijai ir
tvirtinančiajai institucijai.
Tvirtinančioji institucija: rengia ir teikia EK patvirtintų išlaidų ataskaitas ir paraiškas dėl

mokėjimų; teikia informaciją EK per SFC 2007, teikia EK prognozes, informuoja EK apie
grąžintinas, grąžintas, panaikintas ir nesusigrąžintinas projektų ES fondų ir nacionalines lėšas;
teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia veiksmų programos metinei ir
galutinei įgyvendinimo ataskaitoms.
Audito institucija: pateikia EK metinę kontrolės ataskaitą.
Šaltinis: sudaryta autorių.
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Tikėtinas bendras MP skaičius

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

55,84
%

11,72
%

5,02%

5,05%

36.912

47

319

14.92
6,53

1,49%

21

1.877

36,52
%

38,66
%

13,35
%

5,71%

5,75%

13.350,52

55,46

319

17692

1,77%

264.188

17

21

3,08%

63,51
%

17,98
%

7,69%

7,74%

103,32

18,96

319

6048

0,60%

267

141.959

56

384

17,30
%

64,83
%

9,62%

4,11%

4,14%

2.221,25

45,92

319

14647

1,46%

323

357.966

39

335

30,15
%

46,31
%

12,67
%

5,42%

5,46%

2.712,83

23,10

319

7370

0,74%

Vidutinis MP eilučių skaičius

22,37
%

Vidutinis MP dydis

6.128

MP skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Patvirtintų projektų skaičius

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Priemonės lėšų suma

Priemonės pavadinimas

Priemonės Nr.

2 PRIEDAS. SUVESTINĖ INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ PATIRIAMAS VEIKSMŲ
PROGRAMŲ PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO SĄNAUDAS

VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

VP1-1

Kokybiška
s
užimtumas
ir socialinė
aprėptis

788.862.901

726.407.202

406

1.789.180

466

1.546

536.792.634

3.362

159.665

VP1-1.1SADM01-K

Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas
įmonėse

240.723.612

212.271.448

169

1.256.044

192

888

184.929.293

1.442

128.245

VP1-1.1SADM03-V

Įmonių
socialinė
atsakomybė

5.450.000

5.450.000

2

2.725.000

2

2

5.283.767

20

VP1-1.1SADM04-K

Šeimos ir
darbo
įsipareigoji
mų
derinimas

48.376.607

54.468.874

23

2.368.212

23

70

37.903.065

VP1-1.1SADM06-K

Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas
viešajame
sektoriuje

117.422.363

119.853.088

37

3.239.273

37

149

115.623.108
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-1.1SADM07-K
Kompiuterin
io
raštingumo
įgūdžių
ugdymas
36.196.920
36.196.920
22
1.645.315
22
62
26.674.849
157
169.903
25
213
25,05
%
47,02
%
15,03
%
6,43%
6,48%
1.359,07
37,55
319
11977
1,20%

VP1-1.1SADM09-V
Kaimo
vietovių
darbo jėgos
persiorienta
vimas iš
žemės ūkio
į kitas
veiklas
30.288.741
36.000.000
1
36.000.000
1
1
30.485.005
17
1.793.236
16
20
1,95%
76,83
%
11,42
%
4,88%
4,92%
81,35
2,69
319
857
0,09%

VP1-1.1SADM10-V
Sveikatos
specialistų,
prisidedanči
ų prie
sergamumo
ir
mirtingumo
nuo
pagrindinių
neinfekcinių
ligų
mažinimo,
kvalifikacijo
s kėlimas
59.931.449
59.931.449
7
8.561.636
7
7
35.623.455
92
387.211
14
155
2,07%
75,51
%
12,06
%
5,16%
5,20%
538,82
8,99
319
2868
0,29%

VP1-1.1SADM11-V
Žmogiškieji
ištekliai
INVEST
LT+
50.000.000
10.227.012
8
1.278.377
39
49
287.905
6
47.984
4
1.042
1,94%
81,26
%
9,04%
3,87%
3,89%
4.007,24
80,14
319
25566
2,56%
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870.462.968
838.354.497
444
1.888.186
459
694
349.327.918
2.362
147.895

VP1-2.1ŠMM-01V
Švietimo
kokybės
užtikrinimo
ir
stebėsenos
sistemų
stiprinimas
58.315.945
56.328.562
12
4.694.047
12
13
23.906.035
93
257.054

VP1-2.1ŠMM-02V
Lyderyste
paremtas ir
lyderiavimą
skatinantis
švietimo
įstaigų
valdymo
tobulinimas
16.894.891
19.688.376
2
9.844.188
2
2
8.295.855
18
460.881

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

Mokymasis
visą
gyvenimą
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Vidutinis MP dydis

VP1-2
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

MP skaičius

96.322

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

1.038

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

99.982.187

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Tikėtinas bendras projektų skaičius

318

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Vidutinis projekto dydis

143

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Patvirtintų projektų skaičius

1.401.521

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

137

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

Priemonės lėšų suma

192.008.411

Tikėtinas bendras MP skaičius

Priemonės pavadinimas

200.473.209

Vidutinis MP eilučių skaičius

Priemonės Nr.

VP1-1.3SADM02-K
Socialinės
rizikos ir
socialinę
atskirtį
patiriančių
asmenų
integracija į
darbo rinką
43
2.081
13,92
%
66,39
%
10,59
%
4,53%
4,56%
12.537,80
62,54
319
19951
2,00%

5.291
12,20
%
51,75
%
23,07
%
5,91%
7,06%
26.013
30
319
9.533,
18
0,95%

25
227
2,06%
73,51
%
15,64
%
4,01%
4,78%
1.003,54
17,21
319
5.490
0,55%

68
43
2,18%
69,87
%
17,89
%
4,58%
5,47%
146,16
8,65
319
2.760
0,28%
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-2.1ŠMM-03V
Švietimo
personalo
(administrav
imo
personalo,
švietimo
vadybininkų
)
kvalifikacijo
s tobulinimo
sistemų
plėtra
5.449.912
5.495.374
3
1.831.791
3
3
3.115.109
21
148.339
11
37
3,10%
57,09
%
25,49
%
6,53%
7,80%
153,93
28,24
319
9.010
0,90%

VP1-2.1ŠMM-04K
Studijų
sistemos
efektyvumo
didinimas
58.108.579
58.677.671
48
1.222.451
48
57
27.531.509
259
106.299
13
552
12,02
%
50,34
%
24,10
%
6,17%
7,37%
2.604,42
44,82
319
14.29
8
1,43%

VP1-2.2ŠMM-01V
Studijas
reglamentu
ojančių
aprašų
rengimas ar
atnaujinima
s,
atsižvelgiant
į naujus
kokybinius
reikalavimu
s
3.940.336
3.900.070
2
1.950.035
2
2
1.102.844
14
78.775
6
50
1,95%
72,95
%
16,07
%
4,12%
4,91%
162,78
41,31
319
13.17
9
1,32%
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-2.2ŠMM-02V
Bendrojo
lavinimo,
profesinio
mokymo
institucijų ir
aukštųjų
mokyklų
pedagoginio
personalo
kvalifikacijo
s
tobulinimas
80.870.139
75.137.620
9
8.348.624
10
16
25.026.520
75
333.687
69
242
2,02%
81,74
%
10,39
%
2,66%
3,18%
1.258,21
15,56
319
4.963
0,50%
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-2.2ŠMM-03V
Mokymo
personalo,
dirbančio su
lietuvių
vaikais,
gyvenančiai
s užsienyje,
užsienio
šalių piliečių
vaikais,
gyvenančiai
s Lietuvoje,
ir kitų
mokymosi
poreikių
turinčiais
mokiniais
kompetencij
ų
tobulinimas
6.100.000
6.046.779
6
1.007.797
6
7
1.034.647
18
57.480
36
106
2,89%
65,31
%
20,36
%
5,21%
6,23%
385,44
63,19
319
20.15
7
2,02%

VP1-2.2ŠMM-04V
Aukščiausio
s kokybės
formaliojo ir
neformaliojo
mokymo
paslaugų
teikimas
107.352.484
90.985.691
42
2.166.326
50
50
15.928.745
83
191.913
27
559
3,27%
54,67
%
26,93
%
6,90%
8,24%
2.428,47
22,62
319
7.216
0,72%
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-2.2ŠMM-05K
Kalbų
mokymo,
verslumo
ugdymo ir
inovatyvių
švietimo
metodų
kūrimas ir
diegimas
43.859.569
45.643.889
55
829.889
55
155
28.342.870
300
94.476
22
464
23,65
%
45,13
%
19,99
%
5,12%
6,11%
3.598,43
82,04
319
26.17
2
2,62%

VP1-2.2ŠMM-06V
Besimokanč
iųjų
pagrindinių
kompetencij
ų ugdymas
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
sistemoje
29.273.647
28.000.000
4
7.000.000
4
4
13.449.777
30
448.326
55
65
2,62%
63,67
%
21,58
%
5,53%
6,60%
242,44
8,28
319
2.642
0,26%

VP1-2.2ŠMM-07K
Studijų
kokybės
gerinimas,
tarptautišku
mo
didinimas
168.503.493
165.498.582
162
1.021.596
165
259
87.133.493
854
102.030
18
1.652
19,02
%
35,90
%
28,86
%
7,39%
8,83%
7.476,85
44,37
319
14.15
5
1,42%

VP1-2.2ŠMM-08V
Aukštojo
mokslo
tarptautišku
mo plėtra
36.479.882
33.301.195
8
4.162.649
9
9
15.067.956
37
407.242
48
90
3,47%
51,89
%
28,57
%
7,32%
8,74%
411,90
11,29
319
3.602
0,36%

161

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-2.2ŠMM-09V
Studijų
programų
plėtra
Nacionalinė
se
kompleksin
ėse
programose
44.189.450
43.556.966
13
3.350.536
13
14
22.481.851
83
270.866
35
163
2,27%
70,65
%
17,34
%
4,44%
5,30%
980,56
22,19
319
7.079
0,71%

VP1-2.2ŠMM-10V
Neformalioj
o švietimo
paslaugų
plėtra
43.040.000
37.910.991
18
2.106.166
20
23
17.805.294
75
237.404
40
181
4,18%
49,13
%
29,89
%
7,66%
9,14%
874,98
20,33
319
6.485
0,65%

VP1-2.3ŠMM-01V
Profesinio
orientavimo
sistemos
veiklos
tobulinimas
ir plėtra
65.841.486
65.841.486
2
32.920.743
2
2
5.870.069
21
279.527
49
236
0,53%
92,72
%
4,33%
1,11%
1,32%
604,53
9,18
319
2.929
0,29%

VP1-2.3ŠMM-02V
Alternatyvus
ugdymas
švietimo
sistemoje
6.565.336
6.878.202
2
3.439.101
2
2
2.100.711
18
116.706
15
56
1,80%
75,13
%
14,77
%
3,78%
4,52%
177,03
26,96
319
8.602
0,86%
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-2.3ŠMM-03V
Visuotinio
priešmokykli
nio ugdymo
diegimas ir
kitų
mokymosi
visą
gyvenimą
paslaugų
prieinamum
o didinimas,
ypač kaimo
vietovėse
31.724.613
32.037.914
4
8.009.479
4
4
14.718.592
34
432.900
29
73
2,43%
66,31
%
20,01
%
5,12%
6,12%
261,44
8,24
319
2.629
0,26%

VP1-2.3ŠMM-04V
Kokybiškos
mokymosi
psichologin
ės,
specialiosio
s ar
socialinės
pedagoginė
s ir kitokios
pagalbos
besimokanti
ems
teikimas,
didinant
mokymosi
visą
gyvenimą
paslaugų
prieinamum
ą
43.109.857
42.581.780
12
3.548.482
12
12
20.777.707
96
216.434
35
199
2,09%
71,00
%
17,23
%
4,41%
5,27%
910,95
21,13
319
6.741
0,67%
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-2.3ŠMM-05K
Švietimo
paslaugų
sistemos
prieinamum
o didinimas
specialiųjų
poreikių
asmenims
(mokiniams
ir kt.)
15.952.592
15.952.592
36
443.128
36
54
13.280.746
214
62.060
36
257
13,96
%
51,42
%
22,16
%
5,68%
6,78%
2.124,08
133,1
5
319
42.47
5
4,25%

VP1-2.3ŠMM-06K
Gabių vaikų
ir jaunuolių
ugdymo
poreikių
tenkinimas
švietimo
sistemoje
4.890.757
4.890.757
4
1.222.689
4
6
2.357.590
19
124.084
27
39
15,89
%
44,69
%
25,24
%
6,46%
7,72%
207,27
42,38
319
13.51
9
1,35%

VP1-3
Tyrėjų
gebėjimų
stiprinimas
261.777.311
215.253.452
65
3.311.592
75
112
114.925.893
439
261.790
991
8,07%
60,91
%
20,71
%
4,84%
5,46%
5.491
21
319
6.691,
31
0,67%

164

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-3.1ŠMM-01V
Mokslininkų
ir kitų tyrėjų
mobilumo
kvalifikacijo
s
tobulinimas,
mobilumo ir
studentų
mokslinių
darbų
skatinimas
105.960.809
74.198.789
11
6.745.344
16
19
37.919.370
77
492.459
43
215
2,70%
64,84
%
21,68
%
5,07%
5,72%
1.119,16
10,56
319
3.369,
30
0,34%

VP1-3.1ŠMM-02V
Mokslininkų
ir kitų tyrėjų
kvalifikacijo
s ir
kompetencij
ų
tobulinimas
(mokslo
duomenų
bazės,
e.dokument
ai)
75.225.779
73.016.532
6
12.169.422
6
6
38.444.784
62
620.077
43
121
1,72%
73,69
%
16,42
%
3,84%
4,33%
554,16
7,37
319
2.349,
97
0,23%

VP1-3.1ŠMM-03V
Aukštos
kvalifikacijo
s specialistų
rengimas
13.976.294
8.653.437
1
8.653.437
2
2
9.769.268
6
1.628.211
13
9
4,03%
38,46
%
38,40
%
8,98%
10,13
%
78,97
5,65
319
1.802,
47
0,18%
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-3.1ŠMM-05K
MTTP
tematinių
tinklų,
asociacijų
veiklos
stiprinimas
26.517.647
25.569.937
33
774.847
34
61
14.710.986
206
71.413
18
371
14,20
%
53,08
%
21,85
%
5,11%
5,76%
2.359,09
88,96
319
28.37
9,20
2,84%

VP1-3.1ŠMM-06V
MTTP
kokybė ir
ekspertų
rengimas
10.879.925
5.327.523
3
1.775.841
6
10
3.547.264
34
104.331
106
104
3,16%
69,76
%
18,08
%
4,23%
4,77%
503,15
46,25
319
14.75
2,34
1,48%

VP1-3.2ŠMM-01K
Valstybės
pagalba
aukštos
kvalifikacijo
s darbuotojų
įdarbinimui
įmonėse
6.486.763
6.486.762
4
1.621.691
4
7
1.297.510
15
86.501
13
75
10,05
%
66,20
%
15,86
%
3,71%
4,18%
382,39
58,95
319
18.80
4,69
1,88%

VP1-3.2ŠMM-02V
Žinių apie
mokslą ir
technologija
s gilinimas ir
sklaida tarp
moksleivių ir
jaunimo bei
lyčių
lygybės
moksle
skatinimas
22.730.094
22.000.473
7
3.142.925
7
7
9.236.710
39
236.839
57
96
2,25%
65,58
%
21,48
%
5,02%
5,67%
494,09
21,74
319
6.934,
14
0,69%
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Valstybės
tarnybos
sistemos
stiprinimas
20.878.386
21.277.587
6
3.546.264
6
7
9.243.529
41
225.452

VP1-4.1VRM-02V
Kvalifikacijo
s
tobulinimas
Europos
Sąjungos
reikalų ir
tarnybinės
etikos
srityse
24.508.936
16.008.936
1
16.008.936
2
6
11.577.893
10

VP1-4.1VRM-03V
Valstybės
institucijų ir
įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijo
s
tobulinimas
83.467.682
84.964.560
68
1.249.479
68
69
62.572.453
427

5.125
8,85%
39,67
%
22,12
%
9,22%
20,14
%
16.128
25
319
7.888,
76
0,79%

17
93
7,23%
52,89
%
17,14
%
7,14%
15,60
%
153,85
7,37
319
2.350,
72
0,24%

1.157.789
125
21
16,96
%
46,68
%
15,63
%
6,51%
14,22
%
56,24
2,29
319
731,9
9
0,07%

146.540
21
580
6,85%
49,77
%
18,65
%
7,77%
16,97
%
1.602,49
19,20
319
6.124,
46
0,61%

Vidutinis MP eilučių skaičius

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

Vidutinis MP dydis

VP1-4.1VRM-01V
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

MP skaičius

133.159

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

2.446

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

325.706.273

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Tikėtinas bendras projektų skaičius

898

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Vidutinis projekto dydis

812

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Patvirtintų projektų skaičius

800.893

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

761

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Priemonės lėšų suma

609.479.540

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

Priemonės pavadinimas

652.188.872

Tikėtinas bendras MP skaičius

Priemonės Nr.

VP1-4
Administra
cinių
gebėjimų
stiprinimas
ir viešojo
administra
vimo
efektyvum
o
didinimas
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-4.1VRM-04R
Savivaldybi
ų institucijų
ir įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijo
s
tobulinimas
25.882.353
19.904.003
77
258.494
100
125
11.873.433
232
51.179
10
506
10,37
%
36,29
%
22,92
%
9,55%
20,87
%
1.916,97
74,06
319
23.62
6,66
2,36%

VP1-4.1VRM-06V
Viešojo ir
privataus
sektorių
partnerystė
5.882.353
5.882.353
1
5.882.353
1
1
1.861.703
11
169.246
39
35
2,86%
78,74
%
7,91%
3,29%
7,20%
55,56
9,45
319
3.013,
27
0,30%

VP1-4.1VRM-07V
Bendradarbi
avimo tarp
valstybinio ir
nevyriausyb
inio sektorių
skatinimas
12.235.933
11.964.910
2
5.982.455
2
2
5.913.579
23
257.112
40
48
3,80%
71,75
%
10,51
%
4,38%
9,57%
83,63
6,83
319
2.180,
28
0,22%

VP1-4.2VRM-01V
Veiklos
valdymo
tobulinimas
7.991.555
7.991.555
1
7.991.555
1
1
6.280.595
18
348.922
37
23
3,92%
70,87
%
10,83
%
4,51%
9,86%
40,56
5,08
319
1.619,
23
0,16%

168

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius

Tikėtinas bendras MP skaičius

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-4.2VRM-02R

Regioninės
plėtros
tobulinimas,
regionų
plėtros
planai ir
savivaldybių
(ilgalaikiai /
trumpalaikia
i)
strateginiai
plėtros
planai

23.227.412

21.818.432

141

154.741

150

165

11.651.655

261

44.642

5

520

11,65
%

20,21
%

29,28
%

12,20
%

26,65
%

2.251,06

96,91

319

30.91
5,49

3,09%

VP1-4.2VRM-03V

Viešojo
administravi
mo subjektų
sistemos
tobulinimas

194.800.212

199.012.471

100

1.990.125

98

104

109.973.625

424

259.372

10

751

7,52%

46,94
%

19,57
%

8,15%

17,82
%

2.200,01

11,29

319

3.602,
68

0,36%

VP1-4.2VRM-04R

Teritorijų
planavimas

85.007.882

84.085.769

279

301.383

282

307

33.819.309

581

58.209

7

1.460

9,39%

35,12
%

23,85
%

9,93%

21,71
%

5.196,50

61,13

319

19.50
0,34

1,95%

VP1-4.2VRM-05V

Geresnis
Europos
Sąjungos
politikų
įgyvendinim
as

30.213.669

29.282.309

7

4.183.187

7

7

7.106.652

47

151.205

27

200

4,32%

67,91
%

11,94
%

4,97%

10,87
%

257,70

8,53

319

2.720,
86

0,27%

VP1-4.3VRM-01V

Viešųjų
paslaugų
kokybės
iniciatyvos

62.437.939

55.005.898

58

948.378

66

66

32.287.426

260

124.182

8

503

7,13%

47,00
%

19,71
%

8,21%

17,94
%

1.471,40

23,57

319

7.517,
47

0,75%
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius

Tikėtinas bendras MP skaičius

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP1-4.3VRM-02V

Viešųjų
politikų
reformų
skatinimas

69.821.415

48.186.505

16

3.011.657

23

32

18.093.924

91

198.834

21

351

7,02%

60,53
%

13,94
%

5,81%

12,69
%

724,80

10,38

319

3.311,
46

0,33%

VP1-4.3VRM-03V

Ekonominės
veiklos
reglamentav
imo
tobulinimas,
kita verslo
aplinka

5.833.145

4.094.252

4

1.023.563

6

6

3.450.497

20

172.525

17

34

8,11%

39,74
%

22,41
%

9,34%

20,40
%

117,64

20,17

319

6.433,
34

0,64%

2.573.292.052

2.389.494.691

1.676

1.425.713

1.812

3.250

1.326.752.718

8.609

154.112

0

17.53
5

15,73
%

51,83
%

17,78
%

6,08%

8,57%

84.545,04

32,85

319

10.48
0,69

1,05%

952

1,92%

35,85
%

55,07
%

6,02%

1,15%

13.610

14

372

5.067,
26

0,51%

952

1,92%

35,85
%

55,07
%

6,02%

1,15%

13.609,50

13,64

372

5.067,
26

0,51%

ESFA

VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa

VP2 -1

Ūkio
konkurenci
ngumui ir
ekonomiko
s augimui
skirti
moksliniai
tyrimai ir
technologi
nė plėtra

998.031.562

904.340.872

24

37.680.870

26

29

332.409.990

317

1.048.612

VP2-1.1ŠMM-04V

Bendrosios
mokslo ir
studijų
infrastruktūr
os
stiprinimas

998.031.562

904.340.872

24

37.680.870

26

29

332.409.990

317

1.048.612

6
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Tikėtinas bendras MP skaičius

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

718

7,02%

79,52
%

7,69%

3,78%

1,98%

2.821,63

72,47

372

26.92
9,58

2,69%

747.815

3

26

12,71
%

37,38
%

28,52
%

14,03
%

7,36%

217,38

11,14

372

4.141,
28

0,41%

82

760.453

7

141

16,36
%

30,71
%

30,25
%

14,88
%

7,81%

1.434,94

13,41

372

4.983,
39

0,50%

44.001.561

108

407.422

8

123

11,90
%

41,38
%

26,70
%

13,13
%

6,89%

928,88

18,58

372

6.903,
40

0,69%

3

12.456.972

19

655.630

5

45

12,02
%

40,78
%

26,97
%

13,27
%

6,96%

344,81

11,69

372

4.342,
70

0,43%

1

1

2.808.554

9

312.062

5

43

6,82%

66,38
%

15,31
%

7,53%

3,95%

202,44

15,15

372

5.629,
53

0,56%

16

17

1.056.796

26

40.646

4

1.848

3,41%

83,97
%

7,21%

3,55%

1,86%

6.877,81

91,59

372

34.03
4,11

3,40%

Informacin
ė
visuomenė
visiems

920.250.907

909.544.268

115

7.909.081

119

151

378.184.663

587

644.267

VP2-3.2IVPK-02K

Informacinių
technologijų
sauga

38.935.467

38.935.421

7

5.562.203

7

10

596.685

11

54.244

VP2-3.1IVPK-02V

Elektroninė
demokratija

19.505.223

11.582.200

1

11.582.200

2

2

6.730.332

9

VP2-3.1IVPK-03V

Intelektualio
s valdymo
sistemos

107.000.000

106.878.719

14

7.634.194

14

17

62.357.177

VP2-3.1IVPK-04V

Lietuvos
kultūra
informacinėj
e
visuomenėj
e

50.000.000

49.996.688

8

6.249.586

8

8

VP2-3.1IVPK-06V

Sąveikumas

29.505.222

29.465.563

3

9.821.854

3

VP2-3.1IVPK-07V

Elektroninio
mokymosi
paslaugos

13.362.699

13.362.699

1

13.362.699

VP2-3.1IVPK-10V

Elektroninės
sveikatos
paslaugos

75.095.111

73.500.287

16

4.593.768

Vidutinis MP eilučių skaičius
5

Vidutinis MP dydis

1,09%

MP skaičius

10.88
8,90

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

372

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

29

Tikėtinas bendras projektų skaičius

26.966

Vidutinis projekto dydis

3,53%

Patvirtintų projektų skaičius

6,73%

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

13,68
%

Priemonės lėšų suma

67,12
%

Priemonės pavadinimas

8,94%

Priemonės Nr.

5.789

VP2-3
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius

Tikėtinas bendras MP skaičius

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP2-3.1IVPK-11V

Elektroninės
sveikatos
paslaugos:
savivaldybė
se

22.941.028

22.938.380

13

1.764.491

13

13

774.569

21

36.884

7

622

6,35%

68,72
%

14,25
%

7,01%

3,68%

2.828,56

123,3
0

372

45.81
7,21

4,58%

VP2-3.1IVPK-12K

Lietuvių
kalba
informacinėj
e
visuomenėj
e

39.505.222

29.852.939

5

5.970.588

7

11

1.578.804

9

175.423

14

225

16,75
%

54,05
%

16,68
%

8,21%

4,31%

1.300,81

32,93

372

12.23
5,90

1,22%

VP2-3.1IVPK-13V

Mokslo
duomenų
archyvas

15.000.000

14.996.709

1

14.996.709

1

1

134.763

2

67.382

8

223

1,80%

91,12
%

4,05%

1,99%

1,04%

766,05

51,07

372

18.97
7,67

1,90%

VP2-3.1IVPK-14K

Pažangios
elektroninės
paslaugos

100.000.000

112.315.348

17

6.606.785

17

33

95.000

1

95.000

1

1.182

12,39
%

70,13
%

9,99%

4,91%

2,58%

5.275,72

52,76

372

19.60
4,58

1,96%

VP2-3.1IVPK-01V

Elektroninės
valdžios
paslaugos

200.500.000

196.818.480

28

7.029.231

29

34

94.780.953

263

360.384

5

556

12,41
%

46,00
%

23,76
%

11,69
%

6,13%

3.783,16

18,87

372

7.011,
57

0,70%

VP2-3.2IVPK-01V

Plačiajuosči
ai
elektroninių
ryšių tinklai

208.900.935

208.900.835

1

208.900.83
5

1

1

150.812.496

27

5.585.648

8

37

7,52%

62,95
%

16,88
%

8,30%

4,36%

183,69

0,88

372

326,7
5

0,03%

VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
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Regioninių
ekonomikos
augimo
centrų
plėtra
488.692.717
441.628.586
72
6.133.730
80
79
265.083.664
413
641.849

VP3-1.1VRM-02R
Probleminių
teritorijų
plėtra
129.724.778
115.221.364
34
3.388.864
38
41
46.599.115
159

VP3-1.1VRM-03R
Daugiabuči
ų namų
atnaujinima
s pirmiausia
didinant jų
energijos
vartojimo
efektyvumą
199.838.099
174.850.888
145
1.205.868
166
167
50.031.028
531

5.284
4,86%
42,10
%
32,85
%
13,48
%
6,73%
76.880
61
372
22.61
6,45
2,26%

7
761
4,60%
40,20
%
33,64
%
13,80
%
7,76%
11.594,38
23,73
372
8.816,
32
0,88%

293.076
8
443
5,19%
38,84
%
34,76
%
14,26
%
6,95%
5.330,00
41,09
372
15.26
7,92
1,53%

94.220
6
2.121
4,78%
39,97
%
34,31
%
14,08
%
6,86%
23.584,63
118,0
2
372
43.85
5,73
4,39%

Vidutinis MP eilučių skaičius

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

Vidutinis MP dydis

VP3-1.1VRM-01R
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

MP skaičius

264.696

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

2.178

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

576.506.898

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Tikėtinas bendras projektų skaičius

553

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Vidutinis projekto dydis

518

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Patvirtintų projektų skaičius

2.448.383

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

471

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Priemonės lėšų suma

1.153.188.259

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

Priemonės pavadinimas

1.263.182.632

Tikėtinas bendras MP skaičius

Priemonės Nr.

VP3-1
Vietinė ir
urbanistinė
plėtra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojim
as bei
pritaikyma
s turizmo
plėtrai
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP3-1.1VRM-04R
Socialinio
būsto plėtra
ir jo
kokybės
gerinimas
36.834.321
29.671.118
26
1.141.197
32
32
10.812.292
101
107.052
6
344
4,92%
37,83
%
35,55
%
14,59
%
7,11%
4.387,88
119,1
2
372
44.26
6,71
4,43%

VP3-1.2VRM-01R
Prielaidų
spartesnei
ūkinės
veiklos
diversifikacij
ai kaimo
vietovėse
sudarymas
408.092.717
391.816.303
194
2.019.672
202
234
134.033.200
1.071
125.148
5
3.261
4,94%
45,48
%
30,79
%
12,63
%
6,16%
31.983,38
78,37
372
29.12
3,34
2,91%

VP3-2
Viešųjų
paslaugų
kokybė ir
prieinamu
mas:
sveikatos,
švietimo ir
socialinė
infrastrukt
ūra
1.322.291.339
1.296.549.121
548
2.365.966
559
631
590.983.427
3.429
172.349
11.90
0
6,53%
52,21
%
29,05
%
6,61%
5,61%
75.148
57
372
21.11
8,57
2,11%

VP3-2.4SADM01-R
Nestacionar
ių socialinių
paslaugų
infrastruktūr
os plėtra
179.964.706
180.030.405
109
1.651.655
109
123
104.094.798
820
126.945
1.418
6,46%
26,07
%
57,26
%
3,34%
6,87%
14.277,63
79,34
372
29.48
1,14
2,95%

4
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP3-2.4SADM02-V
Paslaugas,
tarp jų
profesinės
reabilitacijos
,
neįgaliesie
ms
teikiančių
įstaigų
plėtra
94.647.059
89.116.700
10
8.911.670
11
11
40.767.175
186
219.178
4
432
5,59%
41,20
%
46,22
%
2,13%
4,86%
2.261,13
23,89
372
8.877,
55
0,89%

VP3-2.4SADM03-V
Stacionarių
socialinių
paslaugų
infrastruktūr
os plėtra
151.235.294
137.458.673
64
2.147.792
70
72
2.414.699
129
18.719
2
8.079
2,51%
74,82
%
18,29
%
1,33%
3,05%
22.966,63
151,8
6
372
56.43
1,26
5,64%

VP3-2.1SAM-10V
Ambulatorin
ių,
palaikomojo
gydymo ir
slaugos
paslaugų
plėtra bei
stacionarini
ų paslaugų
optimizavim
as
311.219.113
307.433.413
108
2.846.606
109
109
149.425.469
949
157.456
4
1.977
6,85%
53,31
%
26,60
%
5,94%
7,31%
11.936,63
38,35
372
14.25
2,50
1,43%
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP3-2.1SAM-12K
Investicijos į
privačių
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigų
teikiamų
viešųjų
ambulatorini
ų ir
stacionarini
ų paslaugų
infrastruktūr
ą
20.499.707
22.988.992
38
604.973
38
70
17.856.116
127
140.599
7
164
45,24
%
29,67
%
6,41%
6,41%
12,28
%
1.779,50
86,81
372
32.25
7,15
3,23%

VP3-2.1SAM-08R
Psichikos
dienos
stacionarų
(centrų)
įkūrimas
37.318.000
33.828.853
26
1.301.110
29
32
14.170.002
268
52.873
4
706
7,71%
65,17
%
16,88
%
5,59%
4,66%
3.114,13
83,45
372
31.00
9,40
3,10%

VP3-2.2ŠMM-13V
Profesinio
mokymo
infrastruktūr
os plėtra
409.499.928
406.837.343
56
7.264.953
56
64
53.487.534
416
128.576
3
3.185
4,32%
56,27
%
23,08
%
13,77
%
2,56%
10.373,50
25,33
372
9.413,
41
0,94%

VP3-2.2ŠMM-06R
Investicijos į
ikimokyklini
o ugdymo
įstaigas
88.040.000
88.564.227
126
702.891
126
133
53.794.937
539
99.805
6
887
10,89
%
28,92
%
27,95
%
20,64
%
11,61
%
7.326,75
83,22
372
30.92
4,81
3,09%
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP3-2.2ŠMM-21K
Nevalstybini
ų bendrojo
lavinimo
mokyklų ir
valstybinių
bendrojo
lavinimo
mokyklų,
vykdančių
meninio
ugdymo
programas,
infrastruktūr
os plėtra
29.867.532
30.290.515
11
2.753.683
11
17
10.786.645
83
129.960
5
233
15,29
%
46,37
%
13,85
%
17,81
%
6,68%
1.111,88
37,23
372
13.83
3,51
1,38%

CPVA

VP2-4
Esminė
ekonominė
infrastrukt
ūra

VP2-4.4SM-02-R
Savivaldos
transporto
infrastruktūr
os
modernizavi
mas ir plėtra
4.503.756.440
4.263.622.520
1.158
3.681.885
1.222
1.364
1.878.084.977
6.511

503.624.000
478.358.701
187
2.558.068
187
206
329.887.478
751

503.624.000
478.358.701
187
2.558.068
187
206
329.887.478
751

288.448
23.92
5
5,87%
49,10
%
30,25
%
9,32%
5,45%
192.603,37
42,77
372
15.89
1,49
1,59%

439.264
1.089
9,27%
26,55
%
46,29
%
9,47%
8,42%
13.331
26
281
7.437,
83
0,74%

1.089
9,27%
26,55
%
46,29
%
9,47%
8,42%
13.330,50
26,47
281
7437,
83159
7
0,74%

439.264
17

177

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

2.913.519.163
1.915.421.282
30
63.847.376
30
38
1.354.580.932
386
3.509.277

VP2-5.1SM-01-V
Transeuropi
nės
reikšmės
automobilių
kelių
infrastruktūr
os
pralaidumo
didinimas,
techninių
parametrų
gerinimas
1.205.785.623
1.212.508.580
16
75.781.786
16
17
974.723.448
243
4.011.208
21

VP2-5.1SM-02-V
Transeuropi
nės
reikšmės
geležinkelio
linijų
modernizavi
mas ir
plėtra,
reikiamos
infrastruktūr
os
sukūrimas
viešiesiems
logistikos
centrams
steigti
1.707.733.540
702.912.702
14
50.208.050
14
21
379.857.483
143
2.656.346
18

3.417.143.163
2.393.779.983

TID
217
11.031.244
217
244
1.684.468.409
1.137
1.481.503

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

0

Tikėtinas bendras MP skaičius

Vidutinis MP eilučių skaičius

Priemonės pavadinimas

Priemonės Nr.

VP2-5
Transeurop
inių
transporto
tinklų
plėtra
567
11,23
%
53,53
%
22,87
%
4,80%
7,58%
8.843
3
281
852,8
6
0,09%

302
9,45%
54,54
%
23,71
%
3,78%
8,52%
5.398,50
4,48
281
1258,
08308
8
0,13%

265
14,02
%
51,93
%
21,54
%
6,40%
6,10%
3.444,25
2,02
281
566,7
36102
2
0,06%

1.656
10,05
37,31
36,95
7,61%
8,08%
281
1823,
0,18%

22.173,25
6,49

178

125
2.621.390
132
246
101.162.224
326
310.314

VP3-1.4AM-02-V
Biologinės
įvairovės ir
kraštovaizd
žio apsauga
274.636.099
265.257.469
14
18.946.962
14
15
67.578.067
71
951.804
36
279
2,55%
60,62
%
32,20
%
4,30%
0,33%
5.293,00
19,27
297
5.716,
31
0,57%

VP3-1.4AM-06-R
Praeityje
užterštų
teritorijų
tvarkymas
51.124.750
45.499.570
58
784.475
65
68
23.945.945
98
244.346
9
186
24,36
%
30,54
%
22,80
%
19,89
%
2,43%
3.350,25
65,53
297
19.43
6,46
1,94%

VP3-1.4AM-09-K
Visuomenės
informavimo
ir švietimo
apie aplinką
priemonių
įgyvendinim
as
14.210.526
16.916.756
53
319.184
53
163
9.638.212
157
61.390
28
276
42,89
%
33,20
%
9,96%
12,95
%
1,00%
6.650,50
468,0
0
297
138.8
08,25
13,88
%

%
%

741
24,87
%
42,11
%
20,47
%
11,48
%
1,08%
15.294
45
297
13.34
2,67
1,33%

179

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Tikėtinas bendras MP skaičius

Vidutinis MP eilučių skaičius

Vidutinis MP dydis

MP skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Patvirtintų projektų skaičius

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Priemonės lėšų suma

Priemonės pavadinimas

Priemonės Nr.

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

327.673.794

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

339.971.375

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

VP3-1
Vietinė ir
urbanistinė
plėtra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojim
as bei
pritaikyma
s turizmo
plėtrai
%
36032

Tikėtinas bendras MP skaičius

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

2.193

5,78%

76,94
%

7,17%

8,28%

1,83%

9.797,78

4

297
,00

1.275,
57

0,13%

1.093.059

11

464

5%

52,41
%

34,49
%

6,79%

1,44%

4.592,44

6

297
,00

1.634,
71

0,16%

1.026.054

0

3.398

15,47
%
18,55
%

55,20
%
44,43
%

18,25
%
16,22
%

9,70%

1,38%

29.684

9

297

2.548

0,25%
1,29%

Aplinka ir
darnus
vystymasis

3.115.652.030

3.134.485.286

172

18.223.752

199

206

1.731.370.814

1.460

1.185.870

VP3-3.1AM-01-V

Vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
sistemų
renovavima
s ir plėtra

2.281.279.239

2.627.573.855

143

18.374.642

151

151

1.547.736.848

1.292

1.197.939

VP3-3.2AM-01-V

Atliekų
tvarkymo
sistemos
sukūrimas

834.372.791

506.911.430

29

17.479.704

48

55

183.633.965

168

3.455.623.405

3.462.159.080

297

11.657.101

331

452

1.832.533.037

1.786

APVA

0

VP2-1

563.671.744

512.130.089

254

2.016.260

260

440

234.913.301

1.517

154.856

Vidutinis MP eilučių skaičius
11

Vidutinis MP dydis

0,14%

MP skaičius

1.371,
75

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

297

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

5

Tikėtinas bendras projektų skaičius

14.390

Vidutinis projekto dydis

1,70%

Patvirtintų projektų skaičius

7,81%

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

15,89
%

Priemonės lėšų suma

69,11
%

Priemonės pavadinimas

5,49%

Priemonės Nr.

2.657

VP3-3

3.191

17,49
%

3,31%

19.870

35

366

12.88
7,74

VP2-1.3–
ŪM-02-K

Intelektas
LT

367.327.586

374.910.005

218

1.719.771

218

357

207.636.654

1.394

148.950

31

2.517

18,19
%

45,51
%

11,75
%

20,96
%

3,58%

15.209,35

41,41

366

15.13
8

1,51%

VP2-1.4–
ŪM-01-K

Inoklaster
LT+

25.572.000

23.744.848

15

1.582.990

16

44

4.196.053

52

80.693

23

294

24,31
%

35,87
%

30,62
%

7,37%

1,84%

2.172,10

84,94

366

31.05
4

3,11%

VP2-1.4–
ŪM-03-K

Inogeb LT-1

21.612.301

23.369.098

14

1.669.221

14

27

3.557.684

27

131.887

159

177

15,64
%

55,20
%

17,93
%

7,48%

3,74%

1.122,25

51,93

366

18.98
4

1,90%

VP2-1.4–
ŪM-04-V

Inogeb LT-2

149.159.857

90.106.138

7

12.872.305

12

12

19.522.910

44

443.702

9

203

15,81
%

37,15
%

41,72
%

3,13%

2,20%

1.366,25

9,16

366

3.349

0,33%

1.079.636.390

1.440.090.936

1.366

1.054.239

1.372

2.085

789.068.936

4.371

180.524

7.651

14,48
%

38,26
%

31,98
%

10,99
%

4,29%

49.066

45

366

16.61
5,32

1,66%

VP2-2
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius

Tikėtinas bendras MP skaičius

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP2-2.1–
ŪM-01-K

Lyderis LT

724.783.091

1.086.456.891

124

8.761.749

124

369

581.917.392

379

1.535.402

6

708

29,64
%

23,49
%

26,09
%

12,56
%

8,23%

7.159,00

9,88

366

3.611

0,36%

VP2-2.1–
ŪM-02-K

E-verslas
LT

119.530.907

138.372.365

562

246.214

562

760

95.088.471

1.466

64.863

4

2.133

16,71
%

40,50
%

20,50
%

16,01
%

6,29%

12.508,93

104,6
5

366

38.26
0

3,83%

VP2-2.1–
ŪM-04-K

Naujos
galimybės

167.573.130

166.895.613

672

248.357

675

938

87.768.309

2.450

35.824

11

4.659

9,86%

40,82
%

38,44
%

8,57%

2,31%

28.535,25

170,2
9

366

62.25
6

6,23%

VP2-2.2–
ŪM-02-V

Asistentas-2

67.749.262

48.366.066

8

6.045.758

11

18

24.294.764

76

319.668

9

151

9,39%

43,76
%

33,47
%

5,10%

8,29%

862,75

12,73

366

4.656

0,47%

310.029.564

336.902.172

92

3.661.980

92

108

268.268.749

317

846.274

398

26,40
%

28,25
%

14,51
%

18,86
%

11,97
%

3.170

10

366

3.738,
20

0,37%

310.029.564

336.902.172

92

3.661.980

92

108

268.268.749

317

846.274

398

26,40
%

28,25
%

14,51
%

18,86
%

11,97
%

3.170,00

10,22

366

3.738

0,37%

832.890.873

878.046.797

213

4.122.285

232

360

448.716.704

1.390

322.818

2.499

18,32
%

35,49
%

30,52
%

9,24%

6,43%

16.574

20

366

7.275,
36

0,73%

281.455.276

269.349.247

59

4.565.241

62

74

164.339.850

511

321.604

838

13,73
%

39,96
%

29,88
%

10,55
%

5,87%

4.849,44

17,23

366

6.299

0,63%

VP2-4

VP2-4.2–
ŪM-02-K

Šilumos
tiekimo
sistemos
modernizavi
mas ir plėtra

VP3-1

VP3-1.3ŪM-02-V

Viešųjų
nekilnojamų
jų kultūros
paveldo
objektų
kompleksišk
as
pritaikymas
turizmo
reikmėms

5

9
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius
Tikėtinas bendras MP skaičius
Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)
MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)
Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų
Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*
1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP3-1.3ŪM-04-V
Turizmo
informacinių
paslaugų ir
infrastruktūr
os plėtra ir
turizmo
rinkodaros
skatinimas
43.338.413
25.278.397
18
1.404.355
31
23
13.809.083
118
117.026
6
216
7,69%
22,88
%
54,78
%
8,30%
6,35%
2.242,28
51,74
366
18.91
6
1,89%

VP3-1.3ŪM-05-R
Viešosios
turizmo
infrastruktūr
os ir
paslaugų
plėtra
regionuose
82.352.941
79.481.481
77
1.032.227
80
113
54.310.233
378
143.678
9
553
17,37
%
26,92
%
38,33
%
9,84%
7,53%
4.878,38
59,24
366
21.65
7
2,17%

VP3-1.3ŪM-06-K
Turizmo
paslaugų
(produktų)
įvairovės
plėtra ir
turizmo
paslaugų
kokybės
gerinimas
425.744.243
503.937.672
59
8.541.316
59
150
216.257.538
383
564.641
8
892
29,32
%
46,01
%
11,09
%
7,69%
5,89%
4.604,25
10,81
366
3.954
0,40%

1.047.356.169
986.104.751
531
1.857.071
563
662
805.512.907
3.536
227.803
4.338
19,05
%
43,21
%
11,45
%
16,01
%
10,28
%
22.589
22
366
7.885,
13
0,79%

VP3-3
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Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės lėšų suma

Paskirstyta suma patvirtintiems projektams

Patvirtintų projektų skaičius

Vidutinis projekto dydis

Tikėtinas bendras projektų skaičius

Tikėtinas pateiktų paraiškų skaičius

Pripažintos tinkamomis priemonės išlaidos

MP skaičius

Vidutinis MP dydis

Vidutinis MP eilučių skaičius

Tikėtinas bendras MP skaičius

Paraiškų vertinimo darbo sąnaudų dalis
projektų administravime (proc.)

MP tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Pirkimų tikrinimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto keitimo darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Projekto patikrų darbo sąnaudų dalis projektų
administravime (proc.)

Viso planuojamos darbo sąnaudos priemonei/
prioritetui administruoti (d.d.)

Darbo sąnaudos (d.d.) skirtos administruoti 1
mln. Lt lėšų

Vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos*

1 mln. Lt lėšų administravimo kaina

Priemonės administravimo sąnaudos (%)

VP3-3.4ŪM-03-V

Viešosios
paskirties
pastatų
renovavima
s
nacionaliniu
lygiu

728.714.993

684.805.224

282

2.428.387

300

341

564.680.060

2.250

250.969

10

2.729

22,07
%

61,13
%

4,48%

0,00%

12,32
%

10.044,25

13,78

366

5.039

0,50%

VP3-3.4ŪM-04-R

Viešosios
paskirties
pastatų
renovavima
s regioniniu
lygiu

318.641.176

301.299.527

249

1.210.038

263

321

240.832.847

1.286

187.273

10

1.609

16,63
%

28,86
%

17,03
%

28,83
%

8,65%

12.544,75

39,37

366

14.39
3

1,44%

LVPA

3.833.584.740

4.153.274.745

2.456

1.691.073

2.519

3.655

2.546.480.597

11.131

228.774

0

18.07
7

17,05
%

39,67
%

24,28
%

13,13
%

5,87%

111.269,22

29,02

366

10.61
1

1,06%

Visų
Įgyv. ag.

17.783.399.80
0

16.662.331.01
9

5.804

2.870.836

6.101

8.965

9.268.319.738

29.174

317.691

64.59
1

11,45
%

47,06
%

25,88
%

9,60%

6,01%

440.274,84

24,76

326
,76

8.089,
80

0,81%

Lentelėje pateikiami 2012 m. lapkričio 30 d. duomenys
PASTABA. Lentelėje pateikiama suvestinė informacija prioriteto, veiksmų programos ir įgyvendinančiosios institucijos lygmenyje tik apie nagrinėtas (o ne visas) VP priemones.
* ESFA vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos buvo apskaičiuotos remiantis www.esf.lt skelbiamu 2011 m. Europos socialinio fondo agentūros specialistų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinį darbo užmokestį, neatskaičius mokesčių (3405 lt/mėn). Prie šio mėnesinio atlyginimo buvo pridėti
darbdavio mokėtini mokesčiai (Sodros įmokos) t. y. 3405*1,3098=4459,87 lt. Taip pat buvo įvertintos tikėtinos netiesioginės ir pridtinės išlaidos (koef. 1,5) ir padalinta iš darbo dienų skaičiaus per mėnesį (21 d.d.). Skaičiavimas 4459,87*1,5/21=319 Lt/d.d.
*CPVA vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos buvo apskaičiuotos remiantis www.cpva.lt skelbiamu 2011 m. agentūros specialisto, vidutinį darbo užmokestį, neatskaičius mokesčių (3971,93 lt/mėn). Prie šio mėnesinio atlyginimo buvo pridėti darbdavio mokėtini mokesčiai (Sodros įmokos) t. y.
3971,93*1,3098=5202,43 lt. Taip pat buvo įvertintos tikėtinos netiesioginės ir pridėtinės išlaidos (koef. 1,5) ir padalinta iš darbo dienų skaičiaus per mėnesį (21 d.d.). Skaičiavimas 371,6 Lt/d.d.
*TID vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos buvo apskaičiuotos remiantis www.tid.lt skelbiamu 2011 m. agentūros specialisto, vidutinį darbo užmokestį, neatskaičius mokesč ių (3007 lt/mėn). Prie šio mėnesinio atlyginimo buvo pridėti darbdavio mokėtini mokesčiai (Sodros įmokos) t. y.
3007*1,3098=3938,57 lt. Taip pat buvo įvertintos tikėtinos netiesioginės ir pridėtinės išlaidos (koef. 1,5) ir padalinta iš darbo dienų skaičiaus per mėnesį (21 d.d.). Skaičiavimas 281 Lt/d.d.
* APVA vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos buvo apskaičiuotos remiantis www.apva.lt skelbiamu 2011 m. agentūros vyriausiojo specialisto, vidutinį darbo užmokestį, neatskaičius mokesčių (3170lt/mėn). Prie šio mėnesinio atlyginimo buvo pridėti darbdavio mokėtini mokesčiai (Sodros įmokos) t.
y. 3170*1,3098=4152,07 lt. Taip pat buvo įvertintos tikėtinos netiesioginės ir pridėtinės išlaidos (koef. 1,5) ir padalinta iš darbo dienų skaičiaus per mėnesį (21 d.d.). Skaičiavimas 296,6 Lt/d.d.
* LVPA vidutinės darbo užmokesčio 1 d. d. sąnaudos buvo apskaičiuotos remiantis www.lvpa.lt skelbiamu 2012 m. 1 ketv. agentūros vyriausiojo specialisto, vidutinį darbo užmokestį, neatskaičius mokesčių (3908 lt/mėn). Prie šio mėnesinio atlyginimo buvo pridėti darbdavio mokėtini mokesčiai (Sodros
įmokos) t. y. 3908*1,3098=5118,7 lt. Taip pat buvo įvertintos tikėtinos netiesioginės ir pridėtinės išlaidos (koef. 1,5) ir padalinta iš darbo dienų skaičiaus per mėnesį (21 d. d.). Skaičiavimas 365,6 Lt/d.d.
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3 PRIEDAS. FIKSUOTŲJŲ VIENETO ĮKAINIŲ BEI FIKSUOTŲJŲ IŠLAIDŲ
SUMŲ TAIKYMAS LIETUVOJE
Lentelėse žemiau pateikiama suvestinė informacija apie fiksuotųjų įkainių (1 lentelė) bei fiksuotųjų sumų
(2 lentelė) taikymą įvairių ministerijų kompetencijai priskirtose priemonėse. Suvestinėse pateikiama
informacija apie visas supaprastintas išlaidas, kurios savo esme atitinka ESF ir ERPF reglamentuose bei
Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projektų išlaidų sumų nustatymo taisyklėse,
patvirtintose LR finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 1K-264, apibrėžtus fiksuotuosius
įkainius bei fiksuotąsias sumas, įskaitant tas supaprastintas išlaidas, kurios buvo numatytos
atitinkamuose PFSA iki Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projektų išlaidų sumų
nustatymo taisyklių patvirtinimo.
Lentelė 1. Fiksuotųjų įkainių taikymas ŠMM, SADM ir ŪM kompetencijai priskirtose priemonėse
VP priemonė, kvietimo teikti
paraiškas Nr., fiksuotųjų
įkainių taikymo pradžia

Fiksuotieji įkainiai

Papildoma informacija

ŠMM kompetencijai priskirtos priemonės
VP1-2.2-ŠMM-02-V
priemonės
„Bendrojo
lavinimo, profesinio mokymo
institucijų
ir
aukštųjų
mokyklų
pedagoginio
personalo
kvalifikacijos
tobulinimas“, kvietimas teikti
paraiškas Nr. 1.



Stipendijų ir studijų išlaidos
pedagogams,
dalyvaujantiems ilgalaikėse
stažuotėse

Stipendijų
ir
studijų
išlaidos
pedagogams,
dalyvaujantiems ilgalaikėse stažuotėse, apmokamos
taikant fiksuotuosius įkainius, vadovaujantis Fiksuotųjų
projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto
išlaidų sumų nustatymo ir taikymo taisyklėmis.
Pastaba. Buvo pakeistas tik pirmojo kvietimo aprašas,
papildant fiksuotaisiais įkainiais, tačiau likusių kvietimų
(viso 3) aprašai nebuvo atitinkamai papildyti.

Fiksuotieji įkainiai pradėti
taikyti pakeitus PFSA, 2012
m. rugpjūčio 14 d.
VP1-2.2-ŠMM-07-K
priemonės „Studijų kokybės
gerinimas, tarptautiškumo
didinimas“, kvietimas teikti
paraiškas Nr. 2



Norminė studijų kaina



Mobilumo stipendijos

Norminės studijų kainos
pradėtos taikyti nuo 2010 m.
rugsėjo 2 d.
VP1-2.2-ŠMM-08-V
priemonės „Aukštojo mokslo
tarptautiškumo
plėtra,
kvietimas teikti paraiškas Nr.
1
Mobilumo
stipendijos
pradėtos taikyti nuo 2010 m.

Norminę studijų kainą sudaro šios išlaidos:

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų bei kitų su
studijomis
susijusių
darbuotojų
darbo
užmokesčiui;

Prekėms ir paslaugoms, susijusioms su
studijomis;

Studentams skatinti.
Norminės
studijų
kainos
apskaičiuojamos
vadovaujantis Norminių studijų krypties (studijų
programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų
kainai valstybės finansuojamose studijų vietose
apmokėti skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu LRV
2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 402.
Mobilumo stipendijos diferencijuojamos pagal šalių
grupes. Stipendijų dydžiai:

I šalių grupė (Airija, Danija, Islandija JK,
Lichtenšteinas, Norvegija, Prancūzija, Suomija,
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VP priemonė, kvietimo teikti
paraiškas Nr., fiksuotųjų
įkainių taikymo pradžia

Fiksuotieji įkainiai

Papildoma informacija

gegužės 5 d.
VP1-2.2-ŠMM-08-V
priemonės „Aukštojo mokslo
tarptautiškumo
plėtra,
kvietimas teikti paraiškas Nr.
2




Norminė studijų kaina
Lituanistikos
(baltistikos)
studijų stipendijos



Norminė
studijų
kaina
pradėta taikyti 2011-07-27.
Lituanistikos
(baltistikos)
studijų stipendijos pradėtos
taikyti nuo 2012 m. gegužės
23 d.
VP1-2.2-ŠMM-09-V
priemonė „Studijų programų
plėtra
nacionalinėse
kompleksinėse programose“,
kvietimas Nr. 1




Norminė studijų kaina ir
norminė
praktikų kaina
pradėti taikyti nuo 2010 m.
balandžio 29 d.
VP1-2.2-ŠMM-10-V
priemonė
„Neformaliojo
švietimo paslaugų plėtra“,
kvietimas Nr. 3



Norminė studijų kaina
Norminė praktikų kaina (II
pakopos
studijų
papildomoms praktikoms).
Informacija apie norminės
praktikos kainos fiksuotųjų
įkainių
(ne)taikymą
pateikiama šiame skyriuje
žemiau.

Mokinio krepšelis

Lituanistikos (baltistikos) studijų stipendijos – 15
MGL visų studijų pakopų studentams, atvykstantiems
studijuoti lituanistinių ir (ar) baltistikos studijų
programų.
Norminė praktikų kaina nustatoma vadovaujantis
Rekomendacijomis antrosios pakopos studentų
papildomoms praktikoms, patvirtintoms LR švietimo
ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu
Nr. V-540. Papildomai praktikai skiriamas lėšas
sudaro papildomos praktikos vadovo darbo
užmokestis bei kitos su papildoma praktika susijusios
išlaidos (lėšos transportui, studento apgyvendinimui,
specialioms darbo priemonėms (įskaitant aprangą)
įsigyti, draudimui nuo nelaimingų atsitikimų darbe
apmokėti).
Mokinio krepšelis – tinkamos finansuoti vaikų,
ugdomų pagal neformaliojo vaikų švietimo
programas, išlaidos, apskaičiuojamos pagal Mokinio
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką,
patvirtintą LRV 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr.
785 (LRV 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1012
redakcija).

Mokinio krepšelis pradėtas
taikyti nuo 2012 m. liepos 16
d.
VP1-2.3-ŠMM-03-V
„Visuotinio priešmokyklinio
ugdymo diegimas ir kitų
mokymosi visą gyvenimą
paslaugų
prieinamumo
didinimas
ypač
kaimo
vietovėse“, kvietimas nr. 2



Švedija, Šveicarija) – ne mažesnė kaip 1899
Lt/mėn. ir ne didesnė kaip 3108 Lt/mėn.;
II šalių grupė (Austrija, Belgija, Graikija, Italija,
Ispanija,
Kipras,
Liuksemburgas,
Malta,
Nyderlandų karalystė, Portugalija, Vokietija) – ne
mažesnė kaip 1554 Lt/mėn. ir ne didesnė kaip
2590 Lt/mėn.;
III šalių grupė (Bulgarija, Čekija Estija, Kroatija,
Makedonija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Slovakija,
Slovėnija, Turkija, Vengrija, Makedonija) – ne
mažesnė kaip 1209 Lt/mėn. ir ne didesnė kaip
2072 Lt/mėn.



Mokinio krepšelis



Mokslinio tyrimo vadovo ir
mokslinio tyrimo grupės
narių, kitų mokslinį tyrimą
vykdančių asmenų darbo
užmokestis

Mokinio krepšelis pradėtas
taikyti nuo 2011 m. liepos 27
d.
VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama
mokslininkų ir kitų tyrėjų
mokslinei veiklai (visuotinė
dotacija)“, kvietimas teikti

Mokslininkų darbo užmokestis priklauso nuo dirbamo
projekte laiko (etato dydžio) ir mokslinio laipsnio
(aukšto lygio tarptautinis mokslininkas, vyresnysis
mokslo darbuotojas, jaunesnysis mokslo darbuotojas ir
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VP priemonė, kvietimo teikti
paraiškas Nr., fiksuotųjų
įkainių taikymo pradžia

Fiksuotieji įkainiai

Papildoma informacija

paraiškas Nr. 2 ir Nr. 3

t.t.)

Fiksuoti
įkainiai
pradėti
taikyti nuo 2011 m. gruodžio
12 d.

Fiksuotus įkainius reglamentuoja „Darbo užmokesčio
fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose
apskaičiavimo metodika“, patvirtinta Lietuvos mokslo
tarybos pirmininko 2011 gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V213.

VP1-3.1-ŠMM-10-V „Aukšto
tarptautinio lygio mokslinių
tyrimų skatinimas“, kvietimas
teikti paraiškas Nr. 2



Mokslinio tyrimo vadovo ir
mokslinio tyrimo grupės
narių, kitų mokslinį tyrimą
vykdančių asmenų darbo
užmokestis



Stipendijos doktorantams ir
mokslininkams grįžtantiems į
darbą
po
tėvystės/motinystės
atostogų
atstatyti
kvalifikaciją bei pasiruošti
tolimesnei mokslinei darbinei
veiklai.

Fiksuoti
įkainiai
pradėti
taikyti nuo 2012 m. gegužės
9 d.
VP1-3.2-ŠMM-02-V
„Žinių
apie mokslą ir technologijas
gilinimas ir sklaida tarp
mokinių ir jaunimo bei lyčių
lygybės moksle skatinimas“,
kvietimas teikti paraiškas Nr.
2
Fiksuoti
įkainiai
pradėti
taikyti nuo 2012 m. sausio
26 d.

Stipendijos dydis vienam mokslininkui ir tyrėjui, kuris
nėra mokymo įstaigų studentas ar moksleivis – 1130
Lt, doktorantui – 961 Lt.
Fiksuotus įkainius reglamentuoja 2011 m. lapkričio 5 d.
„Fiksuotojo stipendijų doktorantams ir mokslininkams
grįžtantiems į darbą po tėvystės/motinystės atostogų
atstatyti kvalifikaciją bei pasiruošti tolimesnei
mokslinei darbinei veiklai įkainio nustatymo tyrimas“

SADM kompetencijai priskirta priemonė
VP1-1.2-SADM-04-V
visuotinės dotacijos
priemonė „Parama pirmajam
darbui“, kvietimas Nr. 1



Pirmą kartą įsidarbinusio
asmens (16-29 m) fiksuota
atlyginimo dalis

Yra skiriama projekto vykdytojui jaunojo pirmą kartą
įsidarbinusio darbuotojo darbo užmokesčio daliai
kompensuoti nustatytas vienodas fiksuotojo įkainio
dydis (0,233 Lt už vieną atitinkamą mėnesį darbuotojui
apskaičiuoto darbo užmokesčio litą).

Fiksuoti
įkainiai
pradėti
taikyti nuo 2012 m. lapkričio
22 d.

ŪM kompetencijai priskirta priemonė
VP2-2.2-ŪM-03-V priemonė
„Asistentas-3“, kvietimas Nr.
2
Fiksuoti
įkainiai
pradėti
taikyti nuo 2012 m. liepos 27
d.




Pridėtinės išlaidos
Dalyvavimas tarptautinėse
parodose/verslo misijose

Pridėtinės išlaidos (biuro prekių ir paslaugų išlaidos,
transporto
priemonių
eksploatavimo
išlaidos,
administracinių patalpų nuomos ir eksploatavimo
išlaidos ir kt.).
Maksimalus pridėtinių išlaidų fiksuotojo įkainio dydis
(vieno asmens vienai darbo dienai) – 41,20 Lt (be
PVM).
Dalyvavimo tarptautinėse parodose/verslo misijose
įkainis, priklauso nuo šalies, į kurią vykstama ir stendo
ploto (tik parodoms taikoma) bei komandiruojamų
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VP priemonė, kvietimo teikti
paraiškas Nr., fiksuotųjų
įkainių taikymo pradžia

Fiksuotieji įkainiai

Papildoma informacija

darbuotojų skaičiaus.
Maksimalūs fiksuotieji įkainiai nustatyti vadovaujantis
2012 m. liepos 27 d. Metodiniais nurodymais dėl
fiksuotųjų įkainių taikymo.

Lentelė 2. Fiksuotųjų sumų taikymas ŠMM ir ŪM kompetencijai priskirtose priemonėse
VP priemonė, kvietimo teikti
paraiškas Nr., fiksuotųjų
sumų taikymo pradžia

Fiksuotosios sumos

Papildoma informacija

ŠMM kompetencijai priskirta priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K Mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklų vykdymas
pagal nacionalinių
kompleksinių programų
tematikas, kvietimas teikti
paraiškas Nr. 1



Viešinimo išlaidos

Viešinimo išlaidos gali būti apmokamos taikant
fiksuotąją sumą (fiksuotąsias sumas), jei pareiškėjas
(partneriai) bent dalį viešinimo veiksmų numato atlikti
pats (patys). Fiksuotosios sumos dydis nustatomas
projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu pagal
pareiškėjo pateiktą viešinimo išlaidų sąmatą.

Fiksuotosios sumos pradėtos
taikyti nuo 2011 m. gruodžio
12 d.

ŪM kompetencijai priskirtos priemonės
VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai
LT“, kvietimas Nr. 1
Fiksuotosios sumos pradėtos
taikyti nuo 2012 m.
rugpjūčio 24 d.




Darbo
užmokestis
ir
komandiruotės
Paslaugos,
reikalingos
projektui vykdyti

Kiekvieno projekto fiksuotosios sumos dydis
nustatomas tinkamumo finansuoti vertinimo metu
atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą.
Fiksuotoji suma bus išmokėta tik pasiekus projekto
veiklų rezultatus, nustatytus Sutartyje. Pagrindiniai
veiklos rezultatų požymiai – pvz., atlikti xx tyrimai,
panaudoti xx metodai, atlikta xx apimties analizė ir
pan.

Didžiausia galima projekto fiksuotoji suma (bendra
projekto vertė) – 20 000 lt
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4 PRIEDAS. FOKUSUOTŲ GRUPINIŲ DISKUSIJŲ KLAUSIMYNO FORMA

Atliki
mo
trukm
ė (d.
val.)

Procedūra

Administracinės
atitikties
tikrinimas

Atl
iki
m
o
da
žni
s

Faktoriai, įtakojantys procedūros vykdymą, kitos pastabos
Dalyviai
(ĮI
padalini
ai ir
darbuo
tojai)
Paraiškų vertinimas

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas

Tinkamumo finansuoti vertinimas
Jei tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka vienas padalinys (Projektų valdymo skyrius)

Tinkamumo
vertinimas, susijęs
su pareiškėju ir
projektu/ tinkamų
išlaidų dydžiu

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas

Jei tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka du padaliniai (Projektų valdymo skyrius ir Projektų finansų valdymo skyrius)

Tinkamumo
vertinimas, susijęs
su pareiškėju ir
projektu

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
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Tinkamumo
vertinimas, susijęs
su tinkamų išlaidų
dydžiu

Vidutinis paraiškai
tenkantis
paklausimų
skaičius (per kiek
kartų prašoma
pateikti
informaciją ir
dokumentus)

Darbo laikas,
susijęs su vienos
paraiškos
tikslinimu/
papildomos
informacijos
gavimu bei šios
informacijos
tikrinimu

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
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Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas

Naudos ir kokybės vertinimas (tik konkursinėms priemonėms, atlieka ne mažiau kaip 2 vertintojai)

Paraiškos NK
vertinimas

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas

Bendros paraiškų vertinimo procedūros (klausimai, susiję su taikomomis praktikomis, o ne procedūrų trukme)
Vertintojų arba
vertinimo
komisijos (jeigu ji
sudaroma)
susitikimai
Išorinių vertintojų
įtraukimas ir jų
laiko sąnaudos
atliekant TF/NK
vertinimą
Vertinimo
kontrolės
veiksmai
Kaip vertinimo
procesai/trukmė
kito per periodą?
Ar yra esminių
pokyčių (procesų
ir darbo laiko)
Santykis su TI
Mokėjimo prašymai (MP)

Avansinio MP
įvertinimas

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
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„Nulinio“ MP
įvertinimas

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas

Tarpinių MP tinkamumo finansuoti įvertinimas (projektų valdymo padalinys)
Projekto
įgyvendinimo
eigos vertinimas
(įskaitant rodiklių
pasiekimo lygį,
kt.);
deklaruojamų
išlaidų atitikties
PFAS, projekto
paraiškai ir
sutarčiai su
tiekėju tikrinimas

Vidutinis MP
tenkantis
paklausimų
skaičius (per kiek
kartų prašoma
pateikti
informaciją ir
trūkstamus
dokumentus)

Darbo laikas,
susijęs su vieno
MP tikslinimu/
papildomos
informacijos
gavimu bei šios

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
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informacijos
tikrinimu

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas

Bendras klausimas:
Projektų valdymo padalinio atliekamų MP tikrinimo veiksmų
koordinavimas su Finansų valdymo padaliniu.
„Persidengiančios“ kontrolės sritys
Sritys, kuriose trūksta kompetencijos
Tarpinių MP tinkamumo finansuoti įvertinimas (finansų valdymo padalinys)

Išlaidų atitikties
PFAS, projekto
paraiškai ir
sutarčiai su
tiekėju tikrinimas

Vidutinis MP
tenkantis
paklausimų
skaičius (per kiek
kartų prašoma
pateikti
informaciją ir
trūkstamus
dokumentus)

Darbo laikas,
susijęs su vieno
MP tikslinimu/
papildomos
informacijos
gavimu bei šios
informacijos
tikrinimu

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
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pavadinimas
Priemonės
pavadinimas

Bendras klausimas:
Finansų valdymo padalinio atliekamų MP tikrinimo veiksmų
koordinavimas su Projektų valdymo padaliniu.
„Persidengiančios“ kontrolės sritys
Sritys, kuriose trūksta kompetencijos
Galutinio MP vertinimas (papildomai prie aukščiau esančių procedūrų)

Galutinės
ataskaitos
tikrinimas (PVS)

Deklaracijos dėl
netinkamų išlaidų
tikrinimas (PVS +
PFVS)

Palūkanų
vertinimas (PVS)

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas

Projektų pirkimų administravimas
Taikomos bendrosios praktikos
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Bendradarbiavim
as su VPT
(taikoma
praktika)

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas

Pirkimų kontrolės procedūros
Iki pirkimo
paskelbimo

Taiky
mas

NPO konkursai

NPO apklausos

PO konkursai
(tarptautiniai)

Laiko
san.

Iki sutarties
pasirašymo
Taik
yma Laiko
s
san.

Po sutarties
pasirašymo
Taiky
mas

Laiko
san.

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
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PO konkursai
(supaprastinti)

PO mažos vertės
pirkimai

pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas

Projektų įgyvendinimo priežiūra
Projekto keitimas (neesminis)

Prašymo
nagrinėjimas,
įvedimas į SFMIS,
rašto PV rengimas

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
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Projekto keitimas (esminis)

Prašymo
nagrinėjimas,
įvedimas į SFMIS,
rašto PV rengimas

Trišalės sutarties
pakeitimo
derinimas suTI

Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
Priemonės
pavadinimas
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5 PRIEDAS. PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENŲ LENTELĖS.
1. Lentelė. Atsakymai į klausimą “1. Kiek projektų, finansuojamų iš ES struktūrinės paramos lėšų,
asmeniškai Jūs esate įgyvendinę / įgyvendinate?”
Ats. Sk. %
1-2 projektus

397

56.3%

3-5 projektus
Daugiau nei 5 projektus

164
137

23.3%
19.4%

1

0.1%

Nežinau / negaliu atsakyti
I. Pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkančios administracinės naštos vertinimas

2. Lentelė. Atsakymai į klausimą “2. Prašome įvertinti kiek apytiksliai darbo valandų Jūsų projekto
komanda užtruko šioms operacijoms paraiškos rengimo ir vertinimo etape atlikti:”
Aritm.
Mediana Nežinau / negaliu
vidurkis
atsakyti
Ats. Sk. %
2.1 Kiek darbo valandų rinkote informaciją, būtiną
projekto paraiškai parengti (susipažinimui su
Projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatomis,
poreikių bei alternatyvų analizei ir pan.)? Nurodykite
darbo valandų skaičių: (N=75)

67.0

71.0

321

37.7%

2.2 Kiek darbo valandų rinkote dokumentus, būtinus
projekto paraiškos pateikimui (įvairių pažymų
užsakymui, finansinės atskaitomybės ir kitų
dokumentų komplektavimui ir pan.)? Nurodykite
darbo valandų skaičių: (N=89)

70.4

79.7

305

35.8%

2.3 Kiek darbo valandų pildėte projekto paraiškos A
ir B formas? Nurodykite darbo valandų skaičių:
(N=64)
Aritm.
Mediana
vidurkis

40.6

52.3

329

38.7%

2.4 Kiek darbo valandų
rengėte investicinį
projektą/ galimybių
studiją/ verslo planą (jei
buvo prašoma pateikti)?

120.0

Netaikoma
Nežinau / negaliu
(investicinis
atsakyti
projektas/ galimybių
studija/ verslo
planas kartu su
paraiška nebuvo
teikiamas)
Ats. Sk.
%
Ats. Sk. %
62.0
334
39.2%
293
34.4%
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Nurodykite darbo valandų
skaičių: (N=4)

3. Lentelė. Atsakymai į klausimą “2.5 Ar projekto vertinimo metu buvo prašoma pateikti papildomą
informaciją ir dokumentus, patikslinti paraišką?”
Ats. Sk. %
Taip
Ne
Nežinau / negaliu atsakyti

625
27
53

88.7%
3.8%
7.5%

4. Lentelė. Atsakymai į klausimą “2.6 Kiek kartų buvo prašoma pateikti papildomą informaciją,
dokumentus, patikslinti paraišką?”
Ats. Sk. %
1-ą kartą
2 kartus

92
173

14.9%
28.0%

3 kartus
4 kartus
Daugiau nei 4 kartus
Nežinau / negaliu atsakyti

128
37
140
48

20.7%
6.0%
22.7%
7.8%

5. Lentelė. Atsakymai į klausimą “2.7 Kiek vidutiniškai darbo valandų rengėte atsakymą į vieną
įgyvendinančiosios institucijos paklausimą? Nurodykite darbo valandų skaičių:”
Aritm.
Mediana Nežinau / negaliu
vidurkis
atsakyti
Ats. Sk. %
2.7 Kiek vidutiniškai darbo valandų rengėte atsakymą
į vieną įgyvendinančiosios institucijos paklausimą?
Nurodykite darbo valandų skaičių: (N=5)

9.2

7.1

192

22.6%

6. Lentelė. Atsakymai į klausimą “3. Prašome įvertinti kiek apytiksliai darbo valandų Jūsų projekto
komanda sugaišo projekto mokėjimo prašymų rengimui:”
Aritm.
Mediana Nežinau / negaliu
vidurkis
atsakyti
Ats. Sk. %
3.1 Kiek vidutiniškai darbo valandų rinkote ir (ar)
rengėte dokumentus bei informaciją, būtinus
vienam mokėjimo prašymui parengti (įskaitant kartu
su mokėjimo prašymu teikiamas suvestines, pažymas
ir pan.)? Nurodykite darbo valandų skaičių: (N=34)
3.2 Kiek vidutiniškai darbo valandų užtrukote
pildydami vieną mokėjimo prašymo formą?

45.5

39.8

202

23.7%

6.4

17.7

199

23.4%
198

Nurodykite darbo valandų skaičių: (N=29)

7. Lentelė. Atsakymai į klausimą “3.3 Ar įgyvendinančioji institucija mokėjimo prašymo tikrinimo metu
prašė pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, patikslinti mokėjimo prašymą?”
Ats. Sk. %
Taip, dažnai

150

21.5%

Taip, kartais
Ne
Nežinau / negaliu atsakyti

480
51
18

68.7%
7.3%
2.6%

8. Lentelė. Atsakymai į klausimą “3.4 Kiek kartų vidutiniškai vienam mokėjimo prašymui buvo
prašoma pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, patikslinti mokėjimo prašymą?”
Ats. Sk. %
1 kartą
2 kartus
3 kartus
Daugiau nei 3 kartus
Nežinau / negaliu atsakyti

388
149
30

61.7%
23.7%
4.8%

34
28

5.4%
4.5%

9. Lentelė. Atsakymai į klausimą “3.5 Kiek vidutiniškai darbo valandų rengėte atsakymą į vieną
įgyvendinančiosios institucijos paklausimą? Nurodykite darbo valandų skaičių:”
Aritm.
Mediana Nežinau / negaliu
vidurkis
atsakyti
Ats. Sk. %
3.5 Kiek vidutiniškai darbo valandų rengėte atsakymą
į vieną įgyvendinančiosios institucijos paklausimą?
Nurodykite darbo valandų skaičių: (N=5)

5.4

5.2

123

14.5%

10. Lentelė. Atsakymai į klausimą (tik ESF) “4. Prašome įvertinti kiek apytiksliai darbo valandų Jūsų
projekto komanda sugaišo projekto renginių (mokymų) administravimui:”
Aritm.
Mediana Nežinau / negaliu
vidurkis
atsakyti
Ats. Sk. %
4.1 (tik ESF) Kiek vidutiniškai darbo valandų užtrukote
pildydami mėnesinį projekto renginių (mokymų)
grafiką? Nurodykite darbo valandų skaičių: (N=0)

---

---

85

32.0%

11. Lentelė. Atsakymai į klausimą (tik ESF) “4.2 Kiek kartų vidutiniškai per vieną mėnesį tikslinote
projekto renginių (mokymų) grafiką?”
Ats. Sk. %
Paprastai netikslinome

88

46.1%
199

Ats. Sk.

%

1–2 kartus

57

29.8%

3-5 kartus
5-10 kartų
Daugiau nei 10 kartų

13
7
6

6.8%
3.7%
3.1%

Nežinau / negaliu atsakyti

20

10.5%

12. Lentelė. Atsakymai į klausimą “5. Prašome įvertinti kiek apytiksliai darbo valandų Jūsų projekto
komanda sugaišo projekto ataskaitų rengimui:”
Aritm.
Mediana
Projektas nėra
Nežinau / negaliu
vidurkis
užbaigtas, todėl
atsakyti

5.1 Kiek darbo valandų
pildėte galutinę projekto
įgyvendinimo ataskaitą?
Nurodykite darbo valandų
skaičių: (N=4)
5.2 Kiek darbo valandų
pildėte vieną ataskaitą po
projekto pabaigos (teikiama
penkerius metus po
projekto pabaigos)?
Nurodykite darbo valandų
skaičių: (N=4)
5.3 (tik ESF) Kiek darbo
valandų pildėte vieną
tarpinę ataskaitą apie
projekto dalyvius?
Nurodykite darbo valandų
skaičių: (N=0)

84.0

galutinė ataskaita
nebuvo pildyta / Ši
ataskaita dar nebuvo
pildyta / Tarpinė
ataskaita dar nebuvo
teikta
Ats. Sk.
%
Ats. Sk. %
44.0
322
37.8%
147
17.3%

8.0

6.0

391

45.9%

114

13.4%

---

---

30

11.3%

42

15.8%

13. Lentelė. Atsakymai į klausimą “6. Ar Jūsų organizacija yra perkančioji organizacija pagal LR viešųjų
pirkimų įstatymą?”
Ats. Sk. %
Taip, yra perkančioji organizacija

505

71.7%
200

Ats. Sk.
Ne, nėra perkančioji organizacija
Nežinau / negaliu atsakyti

%

179

25.4%

20

2.8%

14. Lentelė. Atsakymai į klausimą “7. Prašome įvertinti skirtingais viešųjų pirkimų būdais atliktų
pirkimų skaičių bei vidutinį darbo laiką, skirtą pirkimo dokumentams parengti:”
Aritm.
Mediana Nežinau / negaliu
vidurkis
atsakyti
Ats. Sk. %
7.1 Kiek konkursų buvo/bus skelbiama Jūsų projekto
įgyvendinimo metu? Nurodykite skaičių: (N=32)
7.2 Kiek vidutiniškai darbo valandų rengėte vieno
konkurso pirkimo dokumentus? Nurodykite darbo
valandų skaičių: (N=15)
7.3 Kiek apklausų buvo/bus vykdoma Jūsų projekto
įgyvendinimo metu? Nurodykite skaičių: (N=38)
7.4 Kiek vidutiniškai darbo valandų rengėte vienos
apklausos pirkimo dokumentus? Nurodykite darbo
valandų skaičių: (N=26)

1292.9

662.5

76

8.9%

16.9

15.9

92

10.8%

5.7

21.8

73

8.6%

11.3

18.7

80

9.4%

15. Lentelė. Atsakymai į klausimą “8. Kiek sutinkate ar nesutinkate su šiais teiginiais apie pirkimo
procedūrų įgyvendinimą?”
Ats. Sk. %
Pirkimo dokumentų derinimo ir (ar) tikrinimo metu įgyvendinančiosios institucijos pateikiami
reikalavimai bei priimami sprendimai buvo aiškūs ir pagrįsti
Visiškai nesutinku
Linkęs nesutikti
Linkęs sutikti
Visiškai sutinku
Nežinau / negaliu atsakyti

13
91

1.9%
13.5%

336
192
44

49.7%
28.4%
6.5%

Dėl pirkimo dokumentų derinimo su įgyvendinančiąja institucija, pirkimų dokumentai tapo
aukštesnės kokybės
Visiškai nesutinku
Linkęs nesutikti
Linkęs sutikti
Visiškai sutinku
Nežinau / negaliu atsakyti
Terminai, per kuriuos paprastai patikrinami pirkimo dokumentai, yra priimtini
Visiškai nesutinku
Linkęs nesutikti

41
116
279
172
64

6.1%
17.3%
41.5%
25.6%
9.5%

33
112

4.9%
16.6%

Linkęs sutikti

315

46.7%
201

Ats. Sk.
Visiškai sutinku
Nežinau / negaliu atsakyti

%

169

25.1%

45

6.7%

II. 2007-2013 m. veiksmų programų administravimo sistemos efektyvumas
16. Lentelė. Atsakymai į klausimą “9. Ar projekto paraiškos rengimui ir/ arba projekto administravimui
naudojotės išorės konsultantų paslaugomis?”
Ats. Sk. %
Taip
Ne
Nežinau / negaliu atsakyti

421
273

59.8%
38.8%

10

1.4%

17. Lentelė. Atsakymai į klausimą “10. Kokias projekto administravimo sritis apėmė/-a konsultavimo
paslaugos?”
Ats. Sk. %
Projekto paraiškos rengimą
Su paraiška susijusių dokumentų (pvz. verslo plano, investicinio projekto,
galimybių studijos ir pan.) rengimą

347
270

49.3%
38.4%

Mokėjimo prašymų rengimą
Pirkimų organizavimą ir vykdymą
Projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimą

244
143
194

34.7%
20.3%
27.6%

Projekto renginių grafikų rengimą (tik ESF)
Projekto viešinimą
Kitas su projekto įgyvendinimu susijusias konsultavimo paslaugas
(konsultavimą dėl projekto įgyvendinimui keliamų reikalavimų bei išlaidų
tinkamumo, projekto pakeitimų ir pan.)
Kita (Įrašykite):

28
138
202

14.4%
19.6%
28.7%

13

1.8%

18. Lentelė. Atsakymai į klausimą “11. Kiek sutinkate ar nesutinkate su šiais teiginiais apie procedūras
projekto paraiškos rengimo ir vertinimo etape?”
Ats. Sk. %
Projektų finansavimo sąlygų apraše pateikta informacija apie reikalavimus projektui
(reikalavimai pareiškėjui, projekto veikloms, projekto išlaidoms, kt.) buvo aiški ir lengvai
suprantama? Pakomentuokite:
Visiškai nesutinku
11
Linkęs nesutikti
99
Linkęs sutikti
410

1.6%
14.4%
59.7%
202

Ats. Sk.
Visiškai sutinku

%

116

16.9%

51

7.4%

5

0.7%

Linkęs nesutikti
Linkęs sutikti

47
341

6.8%
49.1%

Visiškai sutinku
Nežinau / negaliu atsakyti
Projektų vertinimo kriterijai ir metodika yra aiškūs ir objektyvūs

204
98

29.4%
14.1%

11

1.6%

Nežinau / negaliu atsakyti
Paraiškų vertinimo procesas yra skaidrus
Visiškai nesutinku

Visiškai nesutinku

Linkęs nesutikti
88
12.7%
Linkęs sutikti
374
53.8%
Visiškai sutinku
144
20.7%
Nežinau / negaliu atsakyti
78
11.2%
Terminas, per kurį buvo įvertinta paraiška ir priimtas sprendimas dėl projekto finansavimo, yra
priimtinas
Visiškai nesutinku
46
6.6%
Linkęs nesutikti
135
19.5%
Linkęs sutikti
326
47.0%
Visiškai sutinku
135
19.5%
Nežinau / negaliu atsakyti

52

7.5%

19. Lentelė. Atsakymai į klausimą “12. Kiek sutinkate ar nesutinkate su šiais teiginiais apie paraiškos ir
susijusių dokumentų tikslinimą?”
Ats. Sk. %
Dėl paraiškos vertinimo metu atlikto paraiškos ir susijusių dokumentų tikslinimo paraiška ir
projektas tapo aukštesnės kokybės
Visiškai nesutinku
25
3.6%
Linkęs nesutikti
Linkęs sutikti
Visiškai sutinku
Nežinau / negaliu atsakyti

137
330
119
86

19.7%
47.3%
17.1%
12.3%

Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančiosios institucijos pateikiami reikalavimai ir priimami
sprendimai buvo aiškūs ir motyvuoti
Visiškai nesutinku
Linkęs nesutikti
Linkęs sutikti
Visiškai sutinku
Nežinau / negaliu atsakyti

14

2.0%

106
357
139

15.3%
51.4%
20.0%

78

11.2%
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20. Lentelė. Atsakymai į klausimą “14. Kiek sutinkate ar nesutinkate su šiais teiginiais apie procedūras
projekto įgyvendinimo etape?”
Ats. Sk. %
Reikalavimai, susiję su mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų pagrindimu, yra aiškūs
Visiškai nesutinku
4
0.6%
Linkęs nesutikti
Linkęs sutikti

46
364

6.6%
52.1%

Visiškai sutinku

269

38.5%

Nežinau / negaliu atsakyti
16
Mokėjimo prašymų tikrinimo metu įgyvendinančioji institucija prašo pateikti tik būtinus
mokėjimo prašyme deklaruotų išlaidų pagrindimo dokumentus ir informaciją
Visiškai nesutinku
17

2.3%

2.4%

Linkęs nesutikti
93
13.3%
Linkęs sutikti
285
40.9%
Visiškai sutinku
277
39.7%
Nežinau / negaliu atsakyti
25
3.6%
Mokėjimo prašymų tikrinimo metu įgyvendinančiosios institucijos priimami sprendimai yra
aiškūs ir pagrįsti (tinkamai motyvuoti)
Visiškai nesutinku
10
1.4%
Linkęs nesutikti
79
11.4%
Linkęs sutikti
328
47.2%
Visiškai sutinku
247
35.5%
Nežinau / negaliu atsakyti
31
4.5%
Terminai, per kuriuos paprastai patikrinami ir patvirtinami mokėjimo prašymai, yra priimtini
Visiškai nesutinku
19
2.7%
Linkęs nesutikti
88
12.7%
Linkęs sutikti
333
48.0%
Visiškai sutinku
Nežinau / negaliu atsakyti

232

33.4%

22

3.2%

21. Lentelė. Atsakymai į klausimą “15. Ar projekto įgyvendinimo metu buvo/bus inicijuojama projekto
pakeitimų?”
Ats. Sk. %
Taip
Ne
Nežinau / negaliu atsakyti

486
166

69.0%
23.6%

52

7.4%

22. Lentelė. Atsakymai į klausimą “16. Kiek projekto pakeitimų buvo/planuojama inicijuoti per visą
projekto įgyvendinimo laikotarpį?”
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Ats. Sk.

%

1 pakeitimas

151

21.7%

2 pakeitimai
3 pakeitimai
4 pakeitimai

145
79
26

20.8%
11.3%
3.7%

5 pakeitimai
Daugiau nei 5 pakeitimai

18
32

2.6%
4.6%

Pakeitimai neinicijuoti
Nežinau / negaliu atsakyti

218
28

31.3%
4.0%

23. Lentelė. Atsakymai į klausimą “17. Ar jus tenkina terminai, per kuriuos įgyvendinančioji institucija
paprastai išnagrinėja prašymus dėl projekto pakeitimo”
Ats. Sk. %
Labai netenkina
Veikiau netenkina
Veikiau tenkina
Labai tenkina
Įgyvendinančioji institucija dar nėra baigusi nagrinėti pateikto prašymo dėl
projekto pakeitimo
Nežinau / negaliu atsakyti

19

3.9%

73
276
83
10

15.1%
57.3%
17.2%
2.1%

21

4.4%

24. Lentelė. Atsakymai į klausimą “18. Kaip jūs vertinate šiuos įgyvendinančiosios institucijos darbo
aspektus?”
Ats. Sk. %
Priimamų sprendimų skaidrumas
Labai blogai
Gana blogai
Gana gerai

6
23
366

0.9%
3.3%
52.3%

Labai gerai

246

35.1%

59

8.4%

3
9

0.4%
1.3%

227
449

32.5%
64.3%

10

1.4%

1
7

0.1%
1.0%

Nežinau / negaliu atsakyti
Bendradarbiavimo paslaugumas, mandagumas
Labai blogai
Gana blogai
Gana gerai
Labai gerai
Nežinau / negaliu atsakyti
Projekto vadovo pasiekiamumas (el. paštu, telefonu)
Labai blogai
Gana blogai
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Ats. Sk.

%

Gana gerai

206

29.6%

Labai gerai
Nežinau / negaliu atsakyti
Projekto vadovo kvalifikacija

473
10

67.9%
1.4%

2
19

0.3%
2.7%

257
384
34

36.9%
55.2%
4.9%

3
28
216
435
15

0.4%
4.0%
31.0%
62.4%
2.2%

4
30
302
340

0.6%
4.3%
43.2%
48.6%

23

3.3%

12
72

1.7%
10.3%

Gana gerai

276

39.6%

Labai gerai
Nežinau / negaliu atsakyti
Terminų laikymasis

311
26

44.6%
3.7%

Labai blogai
Gana blogai

6
35

0.9%
5.0%

Gana gerai
Labai gerai

308
329

44.3%
47.3%

18

2.6%

4
40
346
279
27

0.6%
5.7%
49.7%
40.1%
3.9%

7

1.0%

Labai blogai
Gana blogai
Gana gerai
Labai gerai
Nežinau / negaliu atsakyti
Geranoriškumas bei pagalba sprendžiant projekto metu iškylančias problemas
Labai blogai
Gana blogai
Gana gerai
Labai gerai
Nežinau / negaliu atsakyti
Pateikiamos informacijos savalaikiškumas
Labai blogai
Gana blogai
Gana gerai
Labai gerai
Nežinau / negaliu atsakyti
Lankstumas derinant dokumentus bei ieškant geriausio sprendimo
Labai blogai
Gana blogai

Nežinau / negaliu atsakyti
Pateikiamų reikalavimų nuoseklumas
Labai blogai
Gana blogai
Gana gerai
Labai gerai
Nežinau / negaliu atsakyti
Priimamų sprendimų nuoseklumas ir pagrįstumas
Labai blogai

206

Ats. Sk.
Gana blogai
Gana gerai
Labai gerai
Nežinau / negaliu atsakyti

%

47

6.8%

329
282
28

47.5%
40.7%
4.0%

25. Lentelė. Atsakymai į klausimą “20. Kaip Jūs vertinate šiuos IT sistemų, naudojamų administruojant
ES struktūrinę paramą, aspektus?”
Ats. Sk. %
Duomenų mainų svetainė (DMS)
Duomenų mainų svetainės funkcionalumas
Labai blogai
Gana blogai
Gana gerai
Labai gerai
Nežinau / negaliu atsakyti
Duomenų mainų svetainės draugiškumas vartotojui
Labai blogai
Gana blogai
Gana gerai

8
32
395

1.1%
4.6%
56.6%
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50

30.5%
7.2%

4
32
403

0.6%
4.6%
58.3%

Labai gerai
194
28.1%
Nežinau / negaliu atsakyti
58
8.4%
Duomenų mainų svetainė: Funkcijos, susijusios su ESF projektų renginių grafiko rengimu (tik ESF)
Duomenų mainų svetainės funkcionalumas, susijęs su renginių grafiko rengimu (tik ESF)
Labai blogai
5
2.6%
Gana blogai

13

6.9%

Gana gerai
Labai gerai
Informaciją apie projekto renginių grafiką teikiame elektroniniu paštu
Nežinau / negaliu atsakyti

64
22
37
48

33.9%
11.6%
19.6%
25.4%

Duomenų mainų svetainės draugiškumas vartotojui, susijęs su renginių grafiko rengimu (tik ESF)
Labai blogai
4
2.1%
Gana blogai
14
7.4%
Gana gerai
63
33.3%
Labai gerai
Informaciją apie projekto renginių grafiką teikiame elektroniniu paštu
Nežinau / negaliu atsakyti

23
36
49

12.2%
19.0%
25.9%

26. Lentelė. Atsakymai į klausimą “21. Ar Jums būtų aktuali galimybė teikti visus su projekto
įgyvendinimu susijusius dokumentus bei duomenis elektroniniu būdu?”
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Ats. Sk.
Visiškai neaktualu

%

6

0.9%

Gana neaktualu
Nei aktualu nei neaktualu
Gana aktualu

22
72
252

3.2%
10.3%
36.1%

Labai aktualu
Nežinau / sunku pasakyti

313
33

44.8%
4.7%

208

6 PRIEDAS. INTERVIU DALYVIŲ SĄRAŠAS
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pavardė
Česonis

Vardas
Povilas

Ališauskienė

Audronė

Tuminas

Kastytis

Vilutytė

Neringa

Macijauskienė

Inga

Čepokienė

Lina

Grigorjeva

Daiva

Vilytė

Diana

Bružaitė

Lina

Mačiulis

Alminas

Razgus

Simonas

7.

Armonienė

Rita

8.

Auruškevičienė

Kristina

9.

Vaitukaitytė

Sonata

10.

Paškevičius

Raimondas

Užimamos pareigos
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
Direktorius
Kokybės ir rizikos
valdymo skyriaus vedėja
Struktūrinės paramos
departamento
direktorės pavaduotoja
Struktūrinės paramos
departamento
direktorė,
atliekanti direktoriaus
pavaduotojos funkcijas
Struktūrinės paramos
departamento Teisės ir
vidaus sistemų valdymo
tarnybos programos
ekspertė
Direktorė
Projektų valdymo
departamento direktorė
Direktorius

Struktūrinių fondų
administravimo skyriaus
vedėjas

ES paramos
koordinavimo
departamento direktorė
ES paramos skyriaus
vedėja

Direktoriaus
pavaduotoja
ES paramos
koordinavimo
departamento

Institucija
VšĮ Europos
socialinio fondo
agentūra
VšĮ Aplinkos
projektų valdymo
agentūra

VšĮ Centrinė
projektų valdymo
agentūra

VšĮ Lietuvos
verslo paramos
agentūra
Transporto
investicijų
direkcija
Informacinės
visuomenės
plėtros komitetas
prie Susisiekimo
ministerijos
Lietuvos
Respublikos ūkio
ministerija
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministerija
Viešųjų pirkimų
tarnyba
Lietuvos
Respublikos
švietimo ir

Data
2012 m.
lapkričio 15 d.
2012 m.
lapkričio 30 d.

2012 m.
gruodžio 3 d.

2012 m.
gruodžio 5 d.
2012 m.
gruodžio 5 d.

2013 m. sausio
14 d.

2013 m. sausio
15 d.

2013 m. sausio
15 d.

2013 m. sausio
18 d.
2013 m. sausio
21 d.
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Nr.

Pavardė

Vardas

Meiduvienė

Gražina

Mackevičienė

Nijolė

11.
Biliūnaitė

Lingailė

Ramanauskienė

Nijolė

Gasperovičienė

Alicija

Kaveckas

Andrius

Grumadas

Arūnas

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Šarkauskaitė

Eglė

Zabotka

Audrius

Rojutė

Černeckis

Sigita

Antanas

19.

Abramavičius

Arnoldas

20.

Šniuolis

Andrius

Užimamos pareigos
direktorius
ES paramos
koordinavimo
departamento ES
paramos valdymo
skyriaus vedėja
ES struktūrinės paramos
departamento direktorė
ES struktūrinės paramos
departamento
Struktūrinės paramos
politikos skyriaus vedėja
Projektų valdymo
skyriaus (ŠMM) vedėja
Projektų valdymo
skyriaus (ŠMM)
programos vadovė
Paramos tyrėjams
skyriaus vedėjas
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos
skyriaus vedėjas
Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų
programos skyriaus
vedėja
Generalinis direktorius
8-ojo audito
departamento
direktoriaus
pavaduotoja
Rietavo savivaldybės
meras

Zarasų rajono
savivaldybės meras

Vandens ir geležinkelių
transporto politikos

Institucija
mokslo
ministerija

Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
VšĮ Europos
socialinio fondo
agentūra
VšĮ Europos
socialinio fondo
agentūra
Lietuvos mokslų
taryba
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerija
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerija
UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“
Valstybės
kontrolė
Rietavo
savivaldybė
(Regionų plėtros
tarybos atstovas)
Zarasų rajono
savivaldybė
(Regionų plėtros
tarybos atstovas)
Susisiekimo
ministerija

Data

2013 m. sausio
22 d.

2013 m. sausio
23 d.
2013 m. sausio
23 d.
2013 m. sausio
24 d.
2013 m. sausio
24 d.

2013 m. sausio
24 d.
2013 m. sausio
25 d.
2013 m. sausio
25 d.

2013 m. sausio
31 d.

2013 m. vasario
4 d.
2013 m. vasario
5 d.
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Nr.

21.

Pavardė

Vardas

Rimkus

Ramūnas

Sparnauskienė

Rūta

Šidagis

Mindaugas

Užimamos pareigos
departamento
direktorius
ES paramos
koordinavimo skyriaus
vedėjas
ES paramos
koordinavimo skyriaus
vyr. specialistė
ES paramos
koordinavimo skyriaus
vyr. specialistas

Institucija

Data

Susisiekimo
ministerija

2013 m. vasario
5 d.

Susisiekimo
ministerija

2013 m. vasario
5 d.

Susisiekimo
ministerija

2013 m. vasario
5 d.
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7 PRIEDAS. FOKUSUOTŲ GRUPINIŲ DISKUSIJŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS
Nr.

Pavardė

Lasickienė

Vardas

Aurima

1.

2.

Moisiejūtė

Inga

Jakštienė

Justina

Neliupšytė

Laura

3.

Gudelevičiūtė

Daiva

4.

Šimkevičienė

Lina

5.

Gudelis

Daumantas

Užimamos
pareigos
Struktūrinės
paramos
departamento
Sveikatos projektų
skyriaus viršininkė
Struktūrinės
paramos
departamento
direktoriaus
pavaduotoja
Struktūrinės
paramos
departamento
Socialinės apsaugos
projektų skyriaus
viršininkė
Struktūrinės
paramos
departamento
Informacinės
visuomenės plėtros
projektų skyriaus
viršininkė
Struktūrinės
paramos
departamento
Informacinės
visuomenės plėtros
projektų skyriaus
vyresnioji projektų
vadovė
Struktūrinės
paramos
departamento
Finansų skyriaus
viršininkė
Struktūrinės
paramos
departamento
Švietimo projektų
skyriaus viršininkas

Institucija

Data

VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra

2012 m.
gruodžio 7 d.

VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra

2012 m.
gruodžio 10 d.

VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra

2012 m.
gruodžio 12 d.

VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra

2012 m.
gruodžio 12 d.

VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra

2012 m.
gruodžio 12 d.
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6.

Mockevičiūtė

Regina

Alekna

Vygandas

Vrubliauskas

Vytautas

7.
Černauskienė

Rūta

8.

Masiulionienė

Aistė

9.

Vasiliauskas

Saulius

Tuminas

Vytautas

Gabnienė

Inga

10.

11.

Jakaitienė

Jūratė

Bazevičiūtė

Daiva

Jakubauskas

Darius

Struktūrinės
paramos
departamento
Švietimo projektų
skyriaus viršininko
pavaduotoja
Struktūrinės
paramos
departamento
Vietinės ir
urbanistinės
plėtros skyriaus
viršininkas
Atliekų tvarkymo
skyriaus vedėjas
Atliekų tvarkymo
skyriaus vedėjo
pavaduotoja
Finansų kontrolės
skyriaus vedėja
Struktūrinių
projektų skyrius
Projektų valdymo
departamento
MTTP projektų
valdymo skyriaus
vedėjas
Projektų valdymo
departamento
MTTP projektų
valdymo skyriaus
vedėjo
pavaduotoja
Projektų valdymo
departamento
MTTP projektų
valdymo skyriaus
vyresnioji projektų
vadovė
Projektų valdymo
departamento
MTTP projektų
valdymo skyriaus
projektų vadovė
Projektų valdymo

VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra

2012 m.
gruodžio 13 d.

VšĮ Aplinkos projektų
valdymo agentūra

2013 m. sausio
7 d.

VšĮ Aplinkos projektų
valdymo agentūra
VšĮ Aplinkos projektų
valdymo agentūra

2013 m. sausio
7 d.
2013 m. sausio
7 d.

VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra

2013 m. sausio
8 d.

VšĮ Lietuvos verslo

2013 m. sausio
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12.

13.

Baraišis

Karolis

Slavinskienė

Irma

Karolienė

Elena

Kunigėlienė

Egida

Dėjė

Kristina

Makevičienė

Alina

Poškutė

Irma

departamento
Verslo projektų
valdymo skyriaus
vedėjas
Projektų valdymo
departamento
Verslo projektų
valdymo skyriaus
l. e. vedėjo
pavaduotojo
pareigas
Projektų valdymo
departamento
Verslo projektų
valdymo skyriaus
vedėjo
pavaduotoja
Projektų valdymo
departamento
Verslo projektų
valdymo skyriaus
vyresnioji projektų
vadovė
Projektų valdymo
departamento
Energetikos
projektų valdymo
skyriaus
vedėja
Projektų valdymo
departamento
Energetikos
projektų valdymo
skyriaus vedėjo
pavaduotoja
Projektų valdymo
departamento
Energetikos
projektų valdymo
skyriaus projektų
vadovė
Projektų valdymo
departamento
Turizmo projektų

paramos agentūra

8 d.

VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra

2013 m. sausio
9 d.

VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra

2013 m. sausio
9 d.
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Komičius

14.

Giedrius

Jurevičius

Gintaras

Vegienė

Dalia

Vilkončienė

Henrika

Streckienė

Evelina

Sendžikienė

Neringa

15.

16.

Kairiūkštis

Rolandas

Jaskelevičienė

Marija

Andrikis

Ramūnas

valdymo skyriaus
Vedėja
Projektų valdymo
departamento
Turizmo projektų
valdymo skyriaus
vedėjo
pavaduotojas
Projektų finansų
valdymo
departamento
Mokėjimo prašymų
vertinimo skyriaus
vedėjas
Projektų finansų
valdymo
departamento
Mokėjimo prašymų
vertinimo skyriaus
vyresnioji projektų
finansų vadovė
Projektų finansų
valdymo
departamento
Mokėjimo prašymų
vertinimo skyriaus
projektų finansų
vadovė
Regioninės plėtros
projektų skyriaus
vedėja
Kelių projektų
skyriaus vyriausioji
specialistė
Geležinkelių
projektų skyriaus
vyriausiasis
specialistas
Geležinkelių
projektų skyriaus
vyriausioji
specialistė
Finansų, kontrolės
ir apskaitos

VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra

2013 m. sausio
10 d.

Transporto investicijų
direkcija

2013 m. sausio
10 d.

Transporto investicijų
direkcija

2013 m. sausio
10 d.
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17.

Bogavičius

Edmundas

skyriaus
vyriausiasis
specialistas
Vandenų projektų
skyriaus vedėjas

Aplinkos projektų
valdymo agentūra

2013 m. sausio
30 d.
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8 PRIEDAS. EKSPERTŲ PANELĖS DALYVIŲ SĄRAŠAS
Nr.

1.

Pavardė

Vardas

Maskaliovienė

Loreta

Bagočiūtė

Agnė

3.

Dilba

Ramūnas

4.

Baniūnas

Paulius

2.

5.

Burakienė

Danutė

6.

Kraujalytė –
Piliutienė

Aušra

7.

Martinėnienė

Rima

Užimamos pareigos
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
valdymo departamento
direktorė
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
valdymo departamento
direktoriaus pavaduotoja
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
valdymo departamento
direktoriaus pavaduotojas
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
valdymo departamento
Stebėsenos ir analizės
skyriaus vedėjas
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
valdymo departamento
Vertinimo skyriaus vedėja
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
valdymo departamento
Valdymo ir kontrolės
sistemos priežiūros
skyriaus vedėja
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
valdymo departamento
Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos
valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja

Institucija

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Data

2013 m. sausio
10 d.
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9 PRIEDAS. ATVEJO STUDIJOS
Priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką VP1-1.3-SADM-02-K“ atvejo studija
Informacija apie priemonę
Priemonės tikslas – padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į
darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.
Remiamos veiklos: veiklos modelių, priemonių ir paslaugų, skatinančių socialinės rizikos ir socialinę
atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką, kūrimas ir įgyvendinimas; savanoriško darbo,
susijusio su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimu į darbo rinką, skatinimas;
socialinio darbo su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis (šeimomis) metodikų
parengimas ir vykdymas; socialinių darbuotojų, savanorių ir kitų darbuotojų, dirbančių šio skirsnio
ketvirtojoje–šeštojoje pastraipose nurodytose srityse, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.
Galimi pareiškėjai ir partneriai – valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos;
asociacijos; labdaros ir paramos fondai; religinės bendruomenės ir bendrijos; tarptautinės organizacijos.
Priemonei
skirta suma, Lt

Paskirstyta
suma
(pasirašyta
sutarčių), Lt

Patvirtint
ų
projektų
skaičius

Vidutinis
projekto
dydis, Lt

Vidutinis MP
dydis, Lt

Vidutinis MP
eilučių
skaičius

Įsisavintų
lėšų dalis, iki
2013 m.
vasario mėn.

Baigti
įgyvendinti
projektai

200.473.209

192.008.411

137

1.401.521

96.322

42,54

52,07 proc.

54

Priemonės įgyvendinimo bei
administracinės naštos analizė

pareiškėjams

ir

projektų

vykdytojams

tenkančios

Priemonės įgyvendinimo būklė:




Pirmasis PFSA patvirtintas 2008 m. balandžio mėn.;
Įgyvendinant priemonę buvo įvykdyti 3 kvietimai teikti paraiškas, paskirstyta 95,78 proc.,
įsisavinta 52,07 proc. priemonei skirtų lėšų;
Dauguma projektų jau įpusėję įgyvendinimą.

Žemiau apžvelgiama priemonės įgyvendinimo patirtis bei pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta atsižvelgiant į tipinio projektų ciklo etapus.
Paraiškų rengimas ir vertinimas
Vienas iš sunkumų, su kuriais susidūrė projektų vykdytojai paraiškų rengimo ir vertinimo etape buvo tai,
kad paraišką tikslinti ir teikti papildomus dokumentus buvo prašoma ne vieną (ar kelis) kartus, bet daug
kartų (kartais net iki 8 kartų) pareiškėjams paliekant labai trumpus atsakymų pateikimo terminus
(trumpiausias įvardintas terminas - pora valandų). Kita vertus, didelis paraiškų tikslinimų skaičius iš
dalies atspindi ir nepakankamą paraiškų kokybę bei žemesnius pareiškėjų administracinius gebėjimus.
Visgi, visi projektų vykdytojai įvardino šitą priemonę kaip itin svarbią ir tikslinėms grupėms aktualią,
kadangi Lietuvoje nėra išvystytos vieningos sistemos, nukreiptos į paslaugų teikimą socialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Dažnai parama šiems asmenims apsiriboja finansinės
paramos/pašalpų teikimu. Ši priemonė skatina kitokį požiūrį į socialines paslaugas ir socialinės rizikos ir
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socialinę atskirtį patiriančius asmenis – pašalpų teikimą bandoma pakeisti aktualių (dažnai – pakankamai
elementarių ir bendrų) įgūdžių ugdymu, kurie galėtų padėti socialinę rizikos ir socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims patiems pasirūpinti savimi, integruotis į darbo rinką ir ištrūkti iš socialinės
atskirties rato.
Projektų įgyvendinimas
Projektų įgyvendinimo metu projektų vykdytojai susidūrė su problemomis, kurias sąlygojo:






projektų tikslinės grupės silpna motyvacija dalyvauti projektuose;
per griežtas socialią atskirtį patiriančių žmonių priskyrimas vienai ar kitai socialinei grupei ir su
tuo susijęs nelankstumas;
projekto rodiklių (pripažinimo projekto dalyviu) problematika;
nelankstumas įgyvendinant projektus;
projektų vadovų kaita ESFA ir to sąlygotas reikalavimų projektams kitimas.

Viena didžiausių šios srities projektų problematika yra susijusi su priemonės tikslinės grupės t. y.
socialinę atskirtį patiriančių žmonių (ilgalaikiai bedarbiai, soc. rizikos vaikai, nuteistieji, globos namų
auklėtiniai ir t.t.) silpna motyvacija dalyvauti projekto veiklose. Šią problemą dar gilina nelankstūs teisės
aktų apibrėžimai (kuriais be išlygų vadovaujasi ESFA), kas laikytina projektų tiksline grupe. Daugiausia
problemų kelia sąvokų „ilgalaikis bedarbis“ ar „po ilgesnės pertraukos, grįžtanti į darbo rinką“
traktavimas. Pavyzdžiui, jei asmuo nors porą mėnesių per 24 mėn. laikotarpį dirbo (pvz. vasarą pas
ūkininką), jis braukiamas iš projekto tikslinės grupės, nors tikrovėje jis vis dar išlieka ilgalaikiu bedarbiu –
t. y. projekto tiksline grupe. Toks siauras ir griežtas tikslinės grupės traktavimas diskredituoja pačią
projekto idėją ir labai apsunkina projekto įgyvendinimą, kadangi dalis projekto dalyvių išbraukiama iš
projekto ir su jais negali būti toliau dirbama, be to, siekiant pasiekti projekto užsibrėžtus rodiklius,
išbrauktas iš projekto dalyvis turi būti pakeistas kitu, kas yra ne visada įmanoma atsižvelgiant į projektui
skirtą finansavimą.
Sėkmingą projekto įgyvendinimą apsunkina ir tai, kad, remiantis ESFA išaiškinimu, vienam projekto
dalyviui skiriamų valandų skaičius gali svyruoti tik +/- 20 proc. ribose. Atsižvelgiant į silpną projekto
dalyvių motyvaciją, tęstinių veiklų atveju yra didelė rizika, kad asmuo, dalyvavęs pirmuose veiklų
etapuose, gali „atkristi“ ir nedalyvauti vėlesniuose etapuose, todėl pradėdamas veiklas projekto
vykdytojas negali užtikrinti, kad visi asmenys išklausys visą jiems priklausančią mokymų/konsultacijų dalį
(su 20 proc. nuokrypiu). Pažymėtina ir tai, kad ši nuostata buvo taikoma tik projektams, pateiktiems
pagal 3-iąjį kvietimą teikti paraiškas. Atsižvelgus į projektų vykdytojų pastabas, nuo 2012 m. birželio
mėn. ši nuostata nėra taikoma, o sankcijos (lėšų nekompensavimas, rodiklių neužskaitymas ir pan.) už
šio reikalavimo nesilaikymą nebuvo pritaikytos.
Dauguma projektų vykdytojų kaip dar vieną šios priemonės projektų įgyvendinimo apsunkinimą įvardina
ESFA darbuotojų neįsigilinimą į šių projektų specifiką ir nelankstumą administruojant projektus.
Projekto vykdytojai šioje priemonėje dažnai pasižymi ribotais administraciniais gebėjimais, tuo tarpu
jiems dažnai taikomi griežtesni reikalavimai, nei kitose ESFA administruojamuose priemonėse – pvz.
pageidavimas išlaidas mokėjimo prašyme (MP) pateikti biudžeto eilučių didėjimo tvarka ir atskirai pagal
projekto veiklas ir t.t.
Įgyvendinant pagal šią priemonę finansuojamus projektus, su projekto dalyviais dažnai yra dirbama
individualiai, kas sąlygoja labai didelį renginių skaičių. Atitinkamai, didelę administracinę naštą sąlygoja
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projekto renginių grafiko rengimas ir tikslinimas – pvz. projektą vykdantys asmenys individualius
užsiėmimus planuoja tik savaitę į priekį, tuo tarpu reikia pateikti mėnesinį renginių grafiką ir pan.
Kaip dar vieną administracinę naštą didinantį veiksnį dalis projektų vykdytojų įvardino ESFA projektų
vadovų, atsakingų už projekto administravimą, kaitą (dalyje projektų per keletą metų pasikeitė 2–3
ESFA projektų vadovai). Projektų vykdytojai pastebėjo, kad keičiantis projektų vadovams dažnai keičiasi
tų pačių teisės aktų traktavimas ir taikymo praktika, todėl projekto vykdytojams tenka iš naujo
prisitaikyti prie naujojo projekto vadovo, kas trunka keletą mėnesių ir sąlygoja papildomą administracinę
naštą. Kita vertus, darbuotojų kaita yra abipusė problema tiek ESFA, tiek projektų vykdytojų
organizacijose. Remiantis ESFA duomenimis, yra pasitaikę projektų, kur projekto vykdytojo
organizacijoje pasikeitė iki 5 projekto vadovų.
Dauguma projektų vykdytojų teigiamai vertino IT sistemų (pirmiausia – Duomenų mainų svetainės)
įtaką priemonės įgyvendinimo palengvinimui. Tačiau dalis projektų vykdytoju mano, kad prieš metus
įdiegtas DMS funkcionalumas, susijęs su renginių grafiko rengimu, turėtų būti toliau tobulinamas –
didinamas jos stabilumas (mažinamas jos „nulūžimų“ skaičių), optimizuojamos kai kurios funkcijos (pvz.
atsisakoma ESFA darbuotojo patvirtinimo norint patikslinti renginių grafiką, kas labai aktualu šioj
priemonėje atsižvelgiant į labai didelį renginių skaičių (individualaus darbo atveju), ir kt.). Tai pat
projektų vykdytojai įvardino, kad galimybė pateikti visus su projekto įgyvendinimu susijusius
dokumentus per DMS, jiems būtų labai patraukli ir ženkliai mažintų jų administracinę naštą.

Pagrindinės išvados


Įgyvendinant projektus susiduriama su tikslinė grupės motyvacijos stoka, kas sukelia
sunkumų siekiant projekto rodiklių, taip pat susiduriama su nepakankamu projektų
lankstumu ir administruojančių institucijų atsižvelgimu į projektų specifiką.



Įgyvendinant projektus su projekto dalyviais dažnai yra dirbama individualiai, kas sąlygoja
labai didelį renginių skaičių. Atitinkamai, didelę administracinę naštą sąlygoja projekto
renginių grafiko rengimas ir tikslinimas.



Projektų administracinę naštą didina projektų vadovų kaita įgyvendinančioje institucijoje.
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Priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse
programose VP1-2.2-ŠMM-09-V“ atvejo studija

kompleksinėse

Informacija apie priemonę
Priemonės tikslas – atnaujinti esamas, sukurti ir įgyvendinti naujas studijų programas, kurių reikia
nacionalinėms kompleksinėms programoms (toliau – NKP) įgyvendinti, ir skatinti tęstinį dėstytojų,
dalyvaujančių įgyvendinant NKP, kvalifikacijos tobulinimą.
Remiama veikla – studijų programų mokslui imliuose ūkio subsektoriuose kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas (įskaitant studijų personalo (dėstytojų) kompetencijų ugdymą) I ir II studijų pakopose.
Galimi pareiškėjai ir partneriai – aukštosios mokyklos.
Priemonei
skirta suma,
Lt

Paskirstyta
suma
(pasirašyta
sutarčių), Lt

Patvirtintų
projektų
skaičius

Vidutinis
projekto
dydis, Lt

Vidutinis MP
dydis, Lt

Vidutinis MP
eilučių
skaičius

Įsisavintų
lėšų dalis, iki
2013 m.
vasario mėn.

Baigti
įgyvendinti
projektai

44.189.450

43.556.966

14

3.350.536

270.866

39,80

77,43%

0

Priemonės įgyvendinimo bei
administracinės naštos analizė

pareiškėjams

ir

projektų

vykdytojams

tenkančios

Priemonės įgyvendinimo būklė:






Pirmasis PFSA patvirtintas 2010 m. balandžio mėn.;
Paskirstyta 98,6 proc. priemonei skirtų lėšų, įsisavinta 77,43 proc. priemonei skirtų lėšų;
Dauguma projektų įpusėjo arba yra baigiami įgyvendinti;
Priemonėje nustatyti 2 fiksuotieji įkainiai (norminė studijų kaina ir norminė praktikų kaina);
Priemonė bei pagal priemonę finansuojami projektai išsiskiria savo kompleksiškumu: didelis
skirtingų veiklų skaičius, apribojimai veikloms bei veiklų tarpusavio priklausomybė, didelis
partnerių skaičius projektuose, kt.

Žemiau apžvelgiama priemonės įgyvendinimo patirtis bei pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta atsižvelgiant į tipinio projektų ciklo etapus.

Pasirengimas įgyvendinti priemonę ir projektų planavimas
Pasirengimas įgyvendinti priemonę bei projektų planavimas užtruko labai ilgai (kai kurių projektų atveju
iki 3 metų). NKP parengimas užtruko dėl didelės apimties parengiamųjų darbų, tokių kaip detalių
galimybių studijų rengimas, didelio tarpinstitucinio koordinavimo poreikio (darbo grupių kūrimas ir jų
darbas, NKP projektų suderinamumo ir nesidubliavimo ekspertizės) ir t.t. Visa tai lėmė, kad nuo pirmųjų
ŠMM kvietimų teikti galimybių studijas NKP iki kvietimo teikti realių projektų paraiškas praėjo apie 3
metai. Šiuo laikotarpiu potencialūs pareiškėjai rengė galimybių studijas, daug kartų jas tikslino,
detalizavo, rengė ir tikslino valstybės projektų aprašymus bei vykdė kitus veiksmus.
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Kita vertus toks ilgas, detalus bei administruojančių institucijų ir potencialių pareiškėjų darbui imlus
parengiamasis etapas vėliau teigiamai įtakojo paraiškų rengimo kokybę ir jų vertinimo spartą (ką
iliustruoja faktas, kad nuo PFSA patvirtinimo iki finansavimo projektams skyrimo praėjo tik apie 5-6
mėn.), taip pat padėjo suderinti iš skirtingų paramos priemonių finansuojamus projektus (projektus,
finansuojamus pagal ERPF ir ESF priemones) ir taip užtikrinti jų papildomumą.

Paraiškų rengimas ir vertinimas
Kaip minėta aukščiau, parengiamajame bei projektų planavimo etape atlikti darbai sąlygojo pakankamai
paprastą ir sklandų paraiškų rengimo ir vertinimo procesą. Visgi, paraiškų vertinimo etapą apsunkino tai,
kad pastabos projektams bei prašymai tikslinti paraiškas buvo pateikti ne per vieną (ar kelis) kartus, bet
per daugelį kartų, pareiškėjams paliekant labai trumpus atsakymų pateikimo terminus.
Priemonėje numatytos supapratsintos išlaidos (norminės studijų ir praktikų kainos) sąlygojo ženklų
administracinės naštos sumažinimą paraiškos rengimo metu, kadangi nereikėjo detaliai grįsti
planuojamų studijų ir praktikų kainų (t. y. reikėjo tik pateikti informaciją apie planuojamus kiekius, tačiau
nereikėjo teikti komercinių pasiūlymų, informacijos apie esamus ir planuojamus atlyginimus, nereikėjo
labai detaliai skaidyti veiklų ir jų išlaidų ir t.t.).
Projektų įgyvendinimas
Projektų vykdytojai nagrinėjamosios priemonės projektus (kaip ir administruojančios institucijos
atstovai) priskyrė prie sunkiai administruojamų. Tai sąlygojo:





Projektų komplektiškumas ir etapiškumas;
Nenuosekliai taikomi fiksuotieji įkainiai;
Teisės aktų kaita projektų įgyvendinimo metu;
Projektų vadovų kaita ESFA ir to sąlygotas reikalavimų projektams kitimas.

Beveik visi pagal šią priemonę finansuojami projektai yra kompleksiniai t. y. projekto veiklos apima visą
studijų programos įgyvendinimo ciklą – nuo jos sukūrimo/atnaujinimo, įvertinimo iki įgyvendinimo.
Natūralu, kad tokio tipo projektai turi būti įgyvendinami tam tikrais etapais, kur vienos veiklos negali
prasidėti kol nesibaigs kitos veiklos, todėl vėluojant įgyvendinti vieną veiklą, vėluoja nuo jos pabaigos
priklausančių kitų veiklų pradžia, o visa tai, ne tik apsunkina projekto įgyvendinimą, bet ir kelia grėsmę jo
savalaikiui įgyvendinimui. Dėl šios priežasties dauguma šios priemonės projektų yra pratęsiami.
Kaip buvo minėta, šios priemonės PFSA yra numatyti 2 tipų supaprastintos išlaidos – norminė studijų
kaina ir norminė praktikų kaina. Nepaisant to, projektų įgyvendinimo etape už praktikas ESFA reikalauja
atsiskaityti realių kaštų pagrindu. Tokiu būdu projekto vykdytojams kompensuojama tik realiai patirtų
išlaidų suma, kuri dėl įvairių priežasčių (pvz. viešieji pirkimai) kartais būna mažesnė nei nustatyta
norminė kaina. Kita vertus, norminė praktikų kaina yra taikomas kaip maksimalus galimas praktikos
įkainis (t. y. realioms praktikos išlaidoms viršijus norminę praktikų kainą, tinkamomis projekto išlaidomis
pripažįstama tik ta suma, kuri neviršija norminės kainos). Dėl didelės administracinės naštos (daugybę
išlaidų pateisinančių dokumentų, pvz. praktikos viešųjų pirkimų dokumentacija, aprašomojo pobūdžio
studento pažymos, kaip visos deklaruojamos išlaidos susijusios su praktika, visi kvitai, čekiai už su
praktika susijusių darbo priemonių/įrangos pirkimą, nuomą, studentų viešojo transporto bilietai,
apgyvendinimo sutartys, pinigų priėmimo ir perdavimo aktai, komandiruočių suvestinės, kuro sąnaudų
suvestinės ir dar daug kitų dokumentų) ir palyginti nedidelių kompensuojamųjų išlaidų (praktikos
išlaidos vienam studentui sudaro apie 1500-3000 lt) dalis projekto vykdytojų ir jų partnerių atsisakė
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(arba planuoja atsisakyti) finansuoti papildomas praktikas paramos lėšomis. Apibendrinat galima teigti,
kad supaprastintų išlaidų faktinis netaikymas įgyvendinant praktikas lėmė ženkliai padidėjusią
administracinę naštą projektų vykdytojams.
Atlikta analizė ir interviu taip pat parodė, kad projektų įgyvendinimo metu keitėsi teisinė bazė,
reglamentuojanti papildomų praktikų kainą ir įgyvendinimą – keitėsi praktikų įkainis ir jo apskaičiavimo
principai.
Skirtingai nei norminių praktikų kainų atveju, norminių studijų kainų taikymas sąlygojo ženklų viso
projekto įgyvendinimo administracinės naštos mažėjimą. Pasak projektų vykdytojų, norminės studijų
kainos, jų apskaičiavimo bei atsiskaitymo tvarka yra paprasta ir nesukurianti projekto vykdytojui didelės
administracinės naštos. Atsiskaitant už studijų programų įgyvendinimą projekto vykdytojui reikia pateikti
informaciją apie teigiamą semestro įvertinimą gavusių studentų skaičių (studentų sąrašą). Šie sąrašai
teikiami agentūrai kartu su studijų norminės kainos pažyma (ESFA nustatyta forma). Kiti studijų kainą
pagrindžiantys ir įrodantys dokumentai nėra teikiami. Taigi, norminės studijų kainos sklandų taikymą
galima būtų įvardinti kaip šios priemonės projektų įgyvendinimo etapo gerosios praktikos pavyzdį.
Kaip dar vieną administracinę naštą didinantį veiksnį dalis projektų vykdytojų įvardino dažną ESFA
projektų vadovų, atsakingų už projekto administravimą, kaitą (dalyje projektų per tris metus pasikeitė
2–3 ESFA projektų vadovai). Projektų vykdytojai pastebėjo, kad keičiantis projektų vadovams dažnai
keičiasi tų pačių teisės aktų traktavimas ir taikymo praktika, todėl projekto vykdytojams tenka iš naujo
prisitaikyti prie naujojo projekto vadovo, kas trunka keletą mėnesių ir sąlygoja papildomą administracinę
naštą.
Dauguma projektų vykdytojų teigiamai vertino IT sistemų (pirmiausia – Duomenų mainų svetainės)
įtaką priemonės įgyvendinimo palengvinimui. Tuo pačiu projektų vykdytojai įvardino, kad galimybė
pateikti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus per DMS, jiems būtų labai patraukli ir
ženkliai mažintų jų administracinę naštą.

Pagrindinės išvados


Pasiruošimas įgyvendinti priemonę ir projektų planavimas užtruko labai ilgai (kai kuriais
atvejais iki 3 metų). Kita vertus toks ilgas, detalus bei administruojančių institucijų ir
potencialių pareiškėjų darbui imlus paruošiamasis etapas vėliau teigiamai įtakojo paraiškų
rengimo kokybę ir jų vertinimo spartą bei projektų suderinamumą ir papildomumą su iš
ERPF lėšų finansuojamais projektais.



Paraiškų vertinimo etapą apsunkino tai, kad pastabos projektams bei prašymai tikslinti
paraiškas buvo pateikti ne per vieną (ar kelis) kartus, bet per daugelį kartų.



Įgyvendinant priemonę buvo nenuosekliai taikomos supaprastintos išlaidos. Nepaisant
nustatytų norminių praktikų kainų, ESFA už jas reikalavo atsiskaityti realių kaštų pagrindu,
kas ženkliai padidino projektų administravimo naštą.



Skirtingai nei norminių praktikų kainų atveju, norminių studijų kainų taikymas sąlygojo
ženklų viso projekto įgyvendinimo administracinės naštos mažėjimą.



Projektų administracinę naštą taip pat didino didelis projektų kompleksiškumas ir
etapiškumas, taip pat projektų vadovų kaita įgyvendinančioje institucijoje.
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Priemonės „E-verslas LT VP2-2.1-ŪM-02-K“ atvejo studija
Informacija apie priemonę
Priemonės tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) diegti informacines
technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti.
Remiama veikla – įmonės investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo
diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti.
Galimi pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys, vykdantys gamybos ir (ar) paslaugų veiklas ir
neteikiantys elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir (ar) diegimo paslaugų, priskirtini prie MVĮ.

Priemonei
skirta suma,
Lt

Paskirstyta
suma
(pasirašyta
sutarčių), Lt

Patvirtintų
projektų
skaičius

Vidutinis
projekto
dydis, Lt

Vidutinis MP
dydis, Lt

Vidutinis MP
eilučių
skaičius

Įsisavintų
lėšų dalis, iki
2013 m.
vasario mėn.

Baigti
įgyvendinti
projektai

119.530.907

138.372.365

562

246.214

64862,53

3,78

68,72 proc.
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Priemonės įgyvendinimo bei
administracinės naštos analizė

pareiškėjams

ir

projektų

vykdytojams

tenkančios

Priemonės įgyvendinimo būklė:




Pirmasis PFSA patvirtintas 2008 m. lapkričio mėn.;
Įgyvendinat priemonę buvo skelbti 3 kvietimai teikti paraiškas, paskirstytos visos priemonės
lėšos, įsisavinta 68,72 proc. paskirstytų lėšų;
57 proc. patvirtintų projektų baigti įgyvendinti.

Žemiau apžvelgiama priemonės įgyvendinimo patirtis bei pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta atsižvelgiant į tipinio projekto ciklo etapus.
Paraiškų rengimas ir vertinimas
Pagal priemonę finansuojami smulkūs projektai, susiję su e-sprendimų diegimu įmonėse, maksimali
paramos suma vienam projektui – 150 000 Lt. Nepaisant to, kad projektai įmonėms gali padėti tik ribota
apimtimi optimizuoti ir integruoti atskirus verslo procesus, visiems projektams yra nustatytas privalomas
reikalavimas (projekto rezultato rodiklis) padidinti įmonės darbo našumą ne mažiau kaip 30 proc.
(pirmame kvietime – 25 proc.). Toks reikalavimas yra neadekvatus teikiamos paramos ir projektų
apimtims.
Paraiškų naudos ir kokybės vertinimo etape vertinami tokie kriterijai kaip planuojamas eksporto,
apyvartos bei darbo našumo augimas, išsaugotos ir sukurtos darbo vietos (vėliau fiksuojami kaip
projekto rezultato rodikliai). Nepaisant to, kad šie vertinimo kriterijai yra labai lengvai („matematiškai“)
įvertinami pagal paraiškoje pateiktą informaciją (pareiškėjo prognozes), visgi, šių rodiklių pasiekimas ar
nepasiekimas yra labiau susijęs ne su projekto poveikiu įmonei (atsižvelgiant į mažas projekto apimtis),
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bet su kitais veiksniais – bendra ekonomine padėtimi, sektoriaus pokyčiais, įmonės įgyvendinamais
kitais, su projektu nesusijusiais, veiksmais ir t.t.
Paraiškų vertinimo metu pareiškėjų buvo prašoma smulkiai detalizuoti ir aprašyti planuojamus diegti IT
sprendimus, kas, dėl ribotų galimybių keisti projektus, kėlė sunkumų projektų įgyvendinimo etape. Visgi,
paraiškos apimtis nebuvo didelė, kartu su paraiška nebuvo prašoma pateikti verslo plano, galimybių
studijos ar panašių dokumentų, todėl paraiškų rengimas nesąlygojo didelės administracinės naštos.

Projektų įgyvendinimas
Kaip minėta aukščiau, paraiškų rengimo ir vertinimo etape pareiškėjų buvo prašoma smulkiai detalizuoti
projekto metu planuojamus diegti e-sprendimus. Tuo tarpu įgyvendinant projektus, visa kartu su
paraiška bei paraiškos vertinimo metu pateikta informacija (įskaitant potencialių tiekėjų komercinius
pasiūlymus) įgyvendinančiosios institucijos yra vertinama kaip ribojantys veiksniai (kaip detali projekto
specifikacija). Atsižvelgiant į tai, kad nuo paraiškos rengimo (komercinių pasiūlymų gavimo) iki projekto
faktinio įgyvendinimo paprastai praeina daugiau nei vieneri metai, taip pat atsižvelgiant į didelę IT
sektoriaus dinamiką, natūralu, kad pradėjus projekto įgyvendinimą, techninių specifikacijų rengimą ir
pan. dažnai paaiškėja, kad, siekiant efektyvaus sprendimo, reikia nukrypti nuo paraiškos rengimo etape
identifikuotų detalių techninių sprendinių. Projekto vykdytojai yra įtraukiami į susirašinėjimą su LVPA,
kodėl vienas ar kitas sprendinys/įranga technologiškai jau paseno ir kodėl vietoje jo efektyviau naudoti
kitą techninį sprendimą, tačiau būna atvejų, kuomet siūlomiems pakeitimams nepritariama, kas sąlygoja
tai, kad projektas, projekto vykdytojo nuomone, įgyvendinamas ne pačiu efektyviausiu būdu.
Kita problema, kurią įvardino e-verslo projektus įgyvendinančios įmonės, yra projektų pirkimai. Projektų
vykdytojai yra neperkančiosios organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą, tačiau vykdant pirkimus
jiems taikomi reikalavimai, susiję ne tik su išlaidų efektyvumu, bet ir su lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų įgyvendinimu, apibūdinant pirkimo
objektą negali būti nurodytas konkretus modelis, procesas, prekės ženklas ir pan. Visgi, atsižvelgiant į
susiklosčiusią pirkimų praktiką IT srityje, daugybę potencialių tiekėjų, apskundimo galimybes,
sudėtingumą tinkamai apibūdinti norimą įsigyti objektą, privalomą naujo sprendimo suderinamumą su
turima IT įranga ir kt., būtent pirkimų organizavimas dažnai įvardinimas kaip sudėtingiausias e-verslo
projektų įgyvendinimo elementas. Liberalizavimas šioje srityje ženkliai sumažintų projektų vykdytojų
administracinę naštą.
Taip pat dalis projektų vykdytojų, kurie baigė/baigia įgyvendinti e-verslo projektus išreiškė nuogąstavimą
dėl prisiimtų įsipareigojimų (rezultatų rodiklių, susijusių su darbo našumo, apyvartos, eksporto ir darbo
vietų skaičiaus augimu) pasiekimo. Didžiausias nerimas dėl prisiimtų įsipareigojimų jaučiamas projektų
vykdytojų tarpe, kurie teikė paraiškas pagal pirmąjį kvietimą. Paraiškos buvo teikiamos 2009 m., tačiau
ataskaitiniais metais, atsižvelgiant į kuriuos skaičiuojami projekto rezultato rodikliai, laikomi 2008 m., t.
y. ikikriziniai metai, kuomet daugelis įmonių fiksavo aukščiausius finansinius rodiklius. Vėlesniais metais
finansiniai rodikliai krito ir, nepaisant e-sprendimų diegimo metu optimizuotų verslo procesų, nustatytų
įsipareigojimų pasiekimui kyla rizika.
Dauguma projektų vykdytojų teigiamai vertino IT sistemų (pirmiausia – Duomenų mainų svetainės) įtaką
projektų administravimo palengvinimui. Tuo pačiu projektų vykdytojai įvardino, kad galimybė pateikti
visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus per DMS, jiems būtų labai patraukli ir ženkliai
mažintų jų administracinę naštą.
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Pagrindinės išvados


PFSA nustatyti reikalavimai projektams (padidinti darbo našumą ne mažiau kaip 30 proc.
(pirmame kvietime 25 proc.) bei naudos ir kokybės vertinimo kriterijai yra
neadekvatūs/menkai susiję su teikiama parama ir finansuojamų projektų mastu (iki 150
000 lt).



Efektyvų projektų įgyvendinimą apsunkino reikalavimas paraiškų vertinimo etape smulkiai
detalizuoti planuojamus diegti e-sprendimus ir vėliau ribotos galimo nuokrypio galimybės.



Projektų pirkimai ir jiems keliami reikalavimai sąlygojo e-verslo projektų įgyvendinimo
sunkumus ir ženklią administracinę naštą.
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Priemonės „Intelektas LT VP2-1.3-ŪM-02-K“ atvejo studija
Informacija apie priemonę
Priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar
procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą.
Remiama veikla – mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) veikla, nenumatant finansavimo su
MTTP susijusioms pradinėms investicijoms.
Galimi pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys. Partneriai - privatieji juridiniai asmenys, mokslinių
tyrimų įstaigos ir aukštosios mokyklos.

Priemonei
skirta suma,
Lt

Paskirstyta
suma
(pasirašyta
sutarčių), Lt

Patvirtintų
projektų
skaičius

Vidutinis
projekto
dydis, Lt

Vidutinis MP
dydis, Lt

Vidutinis MP
eilučių
skaičius

Įsisavintų
lėšų dalis, iki
2013 m.
vasario mėn.

Baigti
įgyvendinti
projektai

367.327.586

374.910.005

218

1.719.771

148950,25

31,22

55,38 proc.

87

Priemonės įgyvendinimo bei
administracinės naštos analizė

pareiškėjams

ir

projektų

vykdytojams

tenkančios

Priemonės įgyvendinimo būklė:
 Pirmasis PFSA patvirtintas 2008 m. rugsėjo mėn.;
 Paskirstytos iš esmės visos priemonei numatytos lėšos, įsisavinta 55,38 proc. paskirstytų lėšų;
 Beveik 40 proc. projektų baigti įgyvendinti.
Žemiau apžvelgiama priemonės įgyvendinimo patirtis bei pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta atsižvelgiant į tipinio projektų ciklo etapus.
Paraiškų rengimas ir vertinimas
Projektų vykdytojai paraiškų rengimą įvardino kaip vieną sudėtingiausių šios priemonės įgyvendinimo
ciklo etapų. Tai sąlygoja:
 Pačių pagal priemonę Intelektas LT finansuojamų projektų (įgimtas) sudėtingumas;
 Reikalaujamas labai didelis paraiškos detalumas (ypatingai kiek tai susiję su projektui reikalingais
ištekliais);
 MTTP sąvokos traktavimo neapibrėžtumas ir kitimas;
 Privalomi pasiekti rezultato rodikliai, skatina teikti tik „saugius“ MTTP projektus.
Pagal PFSA paraiškos turėjo būti teikiamos tik suplanuotiems, bet dar nepradėtiems įgyvendinti MTTP
projektams (projekto veiklos galėjo būti pradėtos įgyvendinti nuo paraiškos registravimo dienos). Tuo
tarpu paraiškoje MTTP veiklos, jų etapai, eiga turėjo būti aprašoma labai detaliai, pvz. veiklos smulkiai
išskaidytos pagal atskirus etapus, kiekvienai veiklai numatyti fiksuoti ištekliai (kokie tiksliai darbuotojai
dalyvaus, kokių darbo sąnaudų reikalaus kiekviena veikla, kokios medžiagos (reagentai ir pan.) bus
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naudojami, kokie bus jų kiekiai, kokios bus komandiruotės (šalys į kurias vykstama, kiekvienos
komandiruotės trukmė) ir t.t.), kiekvienam tyrėjui ir pagalbiniam personalui fiksuojamos tiek bendros
darbo valandos, tiek išskaidomos pagal kiekvieną veiklą. Toks reikalaujamas detalumas iš dalies
neatitinka MTTP projektų specifikos, kadangi pradiniuose MTTP projekto etapuose įgaunamos žinios
stipriai koreguoja sekančių etapų įgyvendinimo planus. Tuo atveju, jei ši detali informacija būtų
naudojama tik išlaidų pagrindimui, tai galėtų būti laikoma priimtina praktika, tačiau problemų kyla dėl
to, kad vėlesniuose etapuose kontroliuojama, ar projekto vykdytojas nenukrypo nuo tų detalių planų,
kuriuos teikė paraiškos rengimo ir vertinimo metu išlaidoms pagrįsti.
Parama MTTP veiklai paprastai teikiama siekiant paskatinti įmones platesne apimtimi vykdyti MTTP
veiklas bei sumažinti su jų vykdymu susijusią riziką (t. y. pripažįstama, kad MTTP veikla yra susijusi su
didesniu neapibrėžtumu nei kitos veiklos ir kad atlikti tyrimai nebūtinai patvirtins laukiamą rezultatą,
vedantį naujų, konkurencingų produktų sukūrimo link). Tuo tarpu, įgyvendinant Intelektas LT projektus,
vyrauja nuomonė, kad iš projektų vykdytojų reikalaujama privalomos MTTP projektų sėkmės (projekto
rodikliai susiję su sukurtais gaminiais/paslaugomis/procesais, pateiktomis patentinėmis paraiškomis
Europos patentų biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai, pateikti į rinką nauji
gaminiai, paslaugos ar procesai ir kt.). Tokie projektams keliami reikalavimai ir lūkesčiai lemia tai, kad
paraiškos rengiamos tik sąlyginai „saugiems“ tyrimams atlikti, kur pareiškėjas yra tikras jų rezultatų
pasiekimu (t. y. į projektus traukiamos vėlyvos stadijos MTTP veiklos). Tuo tarpu inovatyvesni ir labiau į
esamų neapibrėžtumų tyrimą orientuoti MTTP projektai, kurie yra rizikingesni, kurių rezultatais įmonės
nėra garantuotos, bet kurie potencialiai galėtų teikti daugiau naudos, yra neteikiami pagal šią priemonę
dėl per didelės rizikos nepasiekti reikalaujamų rezultatų.
Projektų vykdytojai paraiškų vertinimą irgi priskyrė prie sudėtingesnio šios priemonės įgyvendinimo
ciklo etapo. Tai sąlygojo:
 Pareiškėjų požiūriu nepakankamai objektyvus ir pagrįstas paraiškų ekspertinis vertinimas bei
vertintojų uždarumas;
 Pareiškėjų požiūrių nepakankamai argumentuoti įgyvendinančiosios institucijos priimami
sprendimai.
Paraiškų vertinimo etapą pirmuosiuose Intelektas LT kvietimuose teikti paraiškas apsunkino
įgyvendinančiosios institucijos ir paraiškas vertinančių ekspertų uždarumas ir nenoras bendrauti, rengti
aptarimus su pareiškėjais. Keletas projektų vykdytojų teigia pastebėję (iš pateiktų pastabų paraiškai),
kad paraišką vertinantys ekspertai nesupranta sektoriaus ar paraiškoje nagrinėjamų klausimų specifikos,
arba, jų manymu, neteisingai interpretuoja paraiškos duomenis. Atsižvelgiant į tai, LVPA buvo pasiūlyta
organizuoti susitikimą su vertintojais ir ekspertais, tačiau tokie siūlymai buvo atmesti. Tuo pačiu
pastebima, kad atliekant pagal vėlesnius kvietimus gautų paraiškų vertinimą, susitikimų su pareiškėjais
praktika (kurių metu siekiama geriau suprasti projekto specifiką ir objektyviau įvertinti paraišką) pradėta
taikyti plačiau.

Pareiškėjai kaip dar vieną esminę problemą įvardino tai, kad agentūra vienašališkai ir, pareiškėjų
nuomone, be aiškios argumentacijos priimdavo sprendimą sumažinti projektui skiriamus išteklius (pvz.
tyrėjų darbo valandas skirtas vykdyti veiklas), tačiau projekto rezultatai nebuvo peržiūrimi. Pareiškėjui
nesutikus su paraiškos vertinimo rezultatais, vadovaujantis PAFT nuostatomis, paraiška atmetama. Kita
vertus, tokia tinkamų projekto išlaidų mažinimo praktika atspindi tendenciją dalies paraiškų rengimo
metu nepagrįstai padidinti projekto biudžetą, taip siekiant didesnio finansavimo.
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Projektų įgyvendinimas
Projektų vykdytojų teigimu, patvirtintų finansuoti projektų administravimas (mokėjimo prašymų
rengimas ir kiti administraciniai veiksmai) didelės administracinės naštos nekėlė. Iš dalies tai galėtų būti
siejama su tuo, kad pagrindinės projektų veiklos paprastai vykdomos pačių projektų vykdytojų ar
partnerių darbuotojų, o pirkimai sudaro tik nedidelę išlaidų dalį. Be to, pirkimams, tiesiogiai susijusiems
su MTTP veikla, nėra taikomi reikalavimai, nustatyti Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios
organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše.
Kaip buvo minėta aukščiau, didesnių sunkumų įgyvendinant projektus kėlė projektų vykdytojų vertinimu
nepakankamas projektų lankstumas ir per didelė MTTP veiklų detalizacija paraiškos vertinimo metu.
MTTP veiklos specifika sąlygoja tai, kad projekto veiklos planai turi būti nuolat peržiūrimi ir tikslinami,
kas sąlygoja projekto išteklių persiskirstymą tarp atskirų veiklų, atskirų projektų darbuotojų ir pan. Visi
tokie pakeitimai turi būti derinami su LVPA, kas sąlygoja papildomą administracinę naštą ir
neapibrėžtumą.
Pažymėtina ir tai, kad kartais projektams (projektų (ne)lankstumui) taikomi dar griežtesni reikalavimai
nei nustatyti vadovaujančiosios institucijos parengtuose metodiniuose dokumentuose. Pvz.
Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties ERPF ir Sanglaudos fondo reikalavimams yra nurodyta,
kad „Projekto išlaidų pagrindimo dokumente numatytas planuojamas kiekvienos pareigybės (funkcijų)
vidutinis darbo valandos (dienos) įkainis laikomas vidutiniu dydžiu, kuris konkrečiam darbuotojui gali
kisti kiekvieną mėnesį, priklausomai nuo darbo valandų per mėnesį skaičiaus ir kitų veiksnių. Svarbu, kad
projekto pabaigoje nebūtų viršyta bendra biudžeto išlaidų eilutei skirta lėšų suma ir būtų tinkamai
įvykdytos visos numatytos projekto veiklos bei pasiekti numatyti rezultatai“, tuo tarpu LVPA, tikrindama
mokėjimo prašymus, projekto išlaidų pagrindimo dokumentuose numatytą kiekvienos pareigybės darbo
valandos (dienos) įkainį laiko maksimaliu galimu taikyti įkainiu (t. y. vieniems projekto darbuotojams,
nurodyto įkainio nepasiekus, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama faktinė išlaidų suma, o
kitiems darbuotojams, nurodytą įkainį viršijus, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama tik ta
suma, kuri neviršijo nurodyto įkainio).
Dauguma projektų vykdytojų teigiamai vertino IT sistemų (pirmiausia – Duomenų mainų svetainės)
įtaką priemonės įgyvendinimo palengvinimui. Tuo pačiu projektų vykdytojai įvardino, kad galimybė
pateikti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus per DMS, jiems būtų labai patraukli ir
ženkliai mažintų jų administracinę naštą.

Pagrindinės išvados






Projektų vykdytojai paraiškų rengimą ir vertinimą įvardino kaip vieną sudėtingiausių šios
priemonės įgyvendinimo ciklo etapų. Tai sąlygoja reikalaujamas labai didelis paraiškos
detalumas (kuris vėliau apsunkina projekto įgyvendinimą), MTTP veiklos neapibrėžtumas,
pareiškėjų nuomone nepakankamai objektyvus ir pagrįstas ekspertinis vertinimas.
Projektams keliami reikalavimai ir lūkesčiai būtinai pasiekti visus planuotus rezultatus lemia tai,
kad paraiškos rengiamos tik sąlyginai „saugiems“ tyrimams atlikti, kur pareiškėjas yra tikras jų
rezultatų pasiekimu (t. y. į projektus traukiamos vėlyvos stadijos MTTP veiklos).
Bendra Intelektas LT projektų administravimo našta projektų vykdytojams yra priimtina. Vienas
didžiausių sunkumų, su kuriuo susidūrė projektų vykdytojai, yra projektų nelankstumas
(ypatingai atsižvelgiant į reikalaujamą aukštą detalumo lygį projekto paraiškos rengimo ir
vertinimo metu). Projektams taikomi apribojimai ir praktika nukrypti nuo planų yra griežtesni,
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nei nustatyti metodiniuose dokumentuose.

Priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra VP3-1.1-VRM-01-R“
atvejo studija
Informacija apie priemonę
Priemonės tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą plėtotinuose regioniniuose ekonomikos
augimo centruose: didinti patrauklumą investicijoms, gerinti gyvenimo kokybę ir aplinką.
Remiamos veiklos:
 miestų atgaivinimo kompleksiniai plėtros projektai:
 miesto viešųjų erdvių plėtra;
 rekreacinių ir aktyvaus poilsio zonų sutvarkymas;
 miestų viešųjų traukos centrų (pvz., kultūros centrų, muziejų, viešųjų bibliotekų)
infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams esamų pramoninių ir
kitų pažeistų (apleistų) teritorijų regeneracija;
 parama inovatyvioms vietos gyventojų bendruomenės iniciatyvoms;
 techninės dokumentacijos pagal šios priemonės remiamas veiklas rengimas.
Galimi pareiškėjai ir partneriai – regioninių ekonomikos augimo centrų – Alytaus miesto, Marijampolės,
Tauragės rajono, Telšių rajono, Utenos rajono, Mažeikių rajono ir Visagino – savivaldybių
administracijos.
Priemonei
skirta suma,
Lt

Paskirstyta
suma
(pasirašyta
sutarčių), Lt

Patvirtintų
projektų
skaičius

Vidutinis
projekto
dydis, Lt

Vidutinis MP
dydis, Lt

Vidutinis MP
eilučių
skaičius

Įsisavintų
lėšų dalis, iki
2013 m.
vasario mėn.

Baigti
įgyvendinti
projektai

452 040 763

419 595 153,69

71

5 909 790,90

490.292,00

7,07

60,32 %
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Priemonės įgyvendinimo bei
administracinės naštos analizė

pareiškėjams

ir

projektų

vykdytojams

tenkančios

Priemonės įgyvendinimo būklė:




Pirmasis PFSA patvirtintas 2008 m. rugsėjo mėn.;
Paskirstyta 92,82 proc. priemonei skirtų lėšų, įsisavinta 60,32 proc. priemonei skirtų lėšų;
Pagal priemonės PFSA yra įgyvendinami kompleksiniai projektai, t. y. projekto metu vykdomos
veiklos yra būdingos kelioms sritims, kurias derinant, yra sprendžiamos esamos regioninių
ekonomikos augimo centrų problemos.

Žemiau apžvelgiama priemonės įgyvendinimo patirtis bei pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta atsižvelgiant į tipinio projektų ciklo etapus.
Pasirengimas įgyvendinti priemonę ir projektų planavimas
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Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra yra strateginis valstybės tikslas, įtvirtintas Lietuvos
regioninės politikos iki 2013 m. strategijoje, Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo
programoje ir Lietuvos Respublikos regionų plėtros programoje. Kiekvienas iš septynių regioninių
ekonomikos augimo centrų (Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena, Mažeikiai ir Visaginas) yra
pasitvirtinęs regioninio ekonomikos augimo centro plėtros strategiją ir jos įgyvendinimo planą.
34 paveikslas. Regioninės politikos įgyvendinimas 2007 – 2013 m.

Šaltinis: LR vidaus reikalų ministerijos informacija.54

2006 m. VRM iniciatyva buvo parengtos regionų centrų kompleksinės plėtros galimybių studijos, kurios
padėjo savivaldybėms identifikuoti su priemonės tikslais ir uždaviniais susijusias investicinių projektų
idėjas. Remiantis minėtomis studijomis buvo rengiamos regioninių centrų kompleksinės plėtros
investicinės programos. Dauguma savivaldybių, rengdamos investicines programas, taikė atitikimo
planavimo dokumentams analizę, tuo tarpų kaštų – naudos analizė buvo taikoma tik dviejose
savivaldybėse. Į priemonės projektų planavimą daugiausiai buvo įtraukti savivaldybės atstovai,
gyventojai ir VRM atstovai. Ekspertų ir socialinių ekonominių partnerių vaidmuo buvo palyginti žemas.
Vertinant skirtų lėšų pakankamumą, projektų įgyvendinimui reikalingų lėšų trūkumas svyruoja nuo 7,5
proc. iki 30 proc. visų priemonei skirtų lėšų. Atliktas priemonės vertinimas parodė, jog daugeliu atveju
projektų biudžetas buvo viršytas. Tai galėjo būti sąlygota kelių veiksnių: (1) lėšos buvo paskirstytos per
dideliam projektų skaičiui, (2) projektų biudžetai buvo suplanuoti neadekvačiai nustatytiems tikslams.
Pažymėtina, jog projektų planavimo etapo metu ilgiausiai užtruko projekto idėjos identifikavimas ir
tvirtinimas savivaldybės lygmeniu (lyginant su projektinio pasiūlymo parengimu ir teikimu Regionų
plėtros taryboms bei projektinio pasiūlymo vertinimu ir įtraukimų į regiono projektų sąrašą).
Apibendrinant, priemonės projektų planavimo procese yra mažai taikomi investicinių projektų
54

Lietuvos regioninės politikos kryptys, Gediminas Česonis, LR vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos
departamento
Regioninės
politikos
strateginio
koordinavimo
skyriaus
vedėjas
<
http://www.lrvk.lt/lt/veikla/lessed-projektas/lessed-projektas-renginiai/ >
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identifikavimo, išankstinio vertinimo ir prioritetizavimo metodai/ instrumentai, kurie padėtų atrinkti
efektyvesnius projektus; taip pat priemonės projektų planavimo metu nėra užtikrinamas pakankamas
partnerystės principo įgyvendinimas. Kadangi projektų idėjos formulavimas ir tvritinimas savivaldybės
lygmeniu yra laikui imliausiais procesas, tai gali turėti įtakos projektų įgyvendinimo spartos
netolygumams tarp skirtingų regioninių ekonomikos augimo centrų. Žvelgiant iš strateginio planavimo
perspektyvos, savivaldybių administracijų vidinis strateginio planavimo procesas ir procedūros yra
nepakankamai susietos su priemonės projektų planavimu. Visa tai sukelia papildomą administracinę
naštą bei sąlygoja strateginio planavimo dokumentų tikslinimo poreikį. 55
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2010 m. atlikto audito „Regionų plėtros centruose
įgyvendinamų
priemonių atitikimas regioninės politikos tikslams“ ataskaitoje yra atkreipiamas dėmesys, kad priemonės
VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ ir Regionų centrų kompleksinėse
plėtros
investicinėse programose tikslų įgyvendinimą parodantys rodikliai neatspindi realaus konkrečių
investicinių projektų įgyvendinimo rezultato, nes rodikliams turi įtakos veiksniai, nepriklausantys nuo
konkretaus projekto įgyvendinimo rezultato. Tai gali sąlygoti regioninės politikos tikslų nepasiekimą
(nesumažės socialinė ir ekonominė atskirtis tarp regionų), o lėšos, siekiant šio tikslo, gali būti
panaudotos nerezultatyviai. Kitas auditorių akcentuotas aspektas yra Regionų plėtros tarybų atliekamas
projektų sąrašųb tvirtinimas: projektų sąrašai sudaromi ir tvirtinami vadovaujantis savivaldybių
institucijų pateiktais projektiniais pasiūlymais, nereikalaujant detalaus naudos ir laukiamo rezultato
pagrindimo. Tai gali sąlygoti nekokybiškų ir prie nacionalinės regioninės politikos tikslo siekimo
neprisidedančių projektų finansavimą.56
Paraiškos rengimas ir vertinimas
Atlikto vertinimo metu buvo išskirti keli iššūkiai, su kuriais susidūrė savivaldybės, rengdamos projektų
paraiškas57:
a. sunku parengti paraišką taip, kad ji atitiktųpateiktą projektinį pasiūlymą;
b. per trumpą laiką tenka parengti keletą paraiškų;
c. PFSA nurodytos sąlygos (reikalavimai projektui irpan.) sunkiai įgyvendinamos.
Vienas iš pagrindinių iššūkių paraiškų rengimo metu buvo projektų idėjų derinimas su PFSA nuostatomis.
Vis dėlto pačios PFSA nuostatos projektų pareiškėjų yra vertinamos kaip aiškios ir suprantamos. Tai gali
būti sąlygota netinkamo planavimo: projektų pareiškėjai regiono lygmenyje identifikuoja investicinius
projektus, kurie neatitinka VRM patvirtinto PFSA finansuojamų veiklų. Taip pat sunkumai gali kilti dėl
pernelyg detalaus PFSA remiamų veiklų apibrėžimo/ aprašymo.
Gana dažnas PFSA nuostatų, apibrėžiančių finansuojamas veiklas ir netinkamas projektų išlaidas,
keitimas gali būti vertinamas dvejopai. Iš vieno pusės, tai yra priemonė finansuoti tuos savivaldybių
55

2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės „Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir jos tęstinumo
vertinimas. Galutinė ataskaita, parengta UAB „BGI Consulting“, 2012 m. birželis.
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/VR
M_Regionu_centru_pletros_vertinimas_ataskaita.pdf >
56
Valstybinio audito ataskaita „Regionų plėtros centruose įgyvendinamų priemonių atitikimas regioninės politikos
tikslams“. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, 2010 m. spalio 28 d., Nr. VA-P-30-4-19.
< http://www.vkontrole.lt/failas_senas.aspx?id=4699 >
57
Ten pat.
Projektų pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausos duomenys, surinkti 2013 m. vasario mėn. vykdytos internetinės
apklausos ir palydimųjų interviu metu.
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projektus, kurių atitikimo PFSA nepavyksta pagrįsti. Žvelgiant iš kitos pusės, tai sąlygoja pareiškėjų
klaidinimą ir papildomus kaštus. Pavyzdžiui, 2010 m. buvo atliktas pakeitimas, kuriuo įtvirtintas
inžinerinių tinklų finansavimo netinkamumas. Tai sudarė sunkumų projektų vykdytojams, kadangi
prireikė su inžineriniais tinklais susijusias išlaidas finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis (priešingu
atveju dažnai nebus pasiektas norimas projekto rezultatas).
Bendradarbiavimas su CPVA yra vertinamas teigiamai. Tokios praktikos, kaip metodinė pagalba,
problemų sprendimas abipusiu sutarimu, susitikimų organizavimas buvo įvardintos kaip efektyviausios.
Viena iš labiausiai pasiteisinusių praktikų buvo paraiškų rengimo proceso metu CPVA organizuoti
mokymai pareiškėjams, kurių metu buvo detaliai paaiškinta, kaip parengti kokybišką paraišką bei
atsakyta į kitus pareiškėjams aktualius klausimus. Taip pat daugelio savivaldybių nuomone, po CPVA
atlikto paraiškos vertinimo, paraiškos kokybė pagerėjo.
Projekto įgyvendinimas
Projekto administravimui dauguma savivaldybių pasitelkia savo žmogiškuosius išteklius, kurie yra
vertinami kaip pakankami savo skaičiumi, tačiau nepakankami kompetencija. Dažnai savivaldybių
darbuotojams trūksta žinių konkrečiose projektų įgyvendinimo srityse ir viešųjų pirkimų srityje (ypač
rengiant viešųjų pirkimų technines specifikacijas). Tose savivaldybėse, kurios turi daugiau ES
finansuojamų projektų įgyvendinimo patirties, arba kuriose viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas
yra deleguotas srities specialistams,su projekto įgyvendinimo iššūkiais yra susiduriama rečiau. Nepaisant
kartais pasireiškiančio žmogiškųjų išteklių trūkumo, išorės konsultantų paslaugomis projekto
administravimo metu buvo naudojamasi retai. Pagrindinė šios situacijos priežastis yra neigiama
ankstesnė patirtis.
Kitas iššūkis, su kuriuos susiduria savivaldybės, kyla iš santykių su tiekėjais. Dažnai netenkina teikiamų
paslaugų ir (ar) vykdomų darbų kokybė bei projekto įgyvendinimo grafiko laikymasis. Nukrypimai nuo
projekto įgyvendinimo grafiko yra sąlygojami viešųjų pirkimų metu iškilusių nesklandumų (tiekėjų
pretenzijų, skundų ir t.t.), paslaugų tiekėjų vėlavimo atlikti darbus laiku ir (ar) papildomų/ nenumatytų
darbų atsiradimo. Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma viešųjų pirkimų buvo atliekami vadovaujantis
mažiausios kainos kriterijumi (išskyrus kelis sudėtingesnio pirkimo objekto atvejus). Tai galėjo sąlygoti
kainos ir kokybės nesuderinamumą, išryškėjusį darbų vykdymo ir (ar) paslaugų teikimo metu. Anksčiau
minėta problema, susijusi su viršytais projektų biudžetais, yra aiškinama viešųjų pirkimų vykdymo metu
išaugusiomis darbų ir paslaugų kainomis. Šią situaciją taip pat gali lemti pernelyg optimistinis projekto
biudžeto planavimas paraiškos rengimo etapo metu.58
Bendradarbiavimas su CPVA projektų įgyvendinimo metu taip pat yra vertinamas teigiamai. Yra
pabrėžiamas įgyvendinančios institucijos siekis spręsti iškilusius sunkumus abipusiu sutarimu,
orgnizuojant susitikimus, įtraukiant reikalingus ekspertus. Vienas iš neigiamų aspektų buvo įvardintas
pernelyg formalistinis ir techninis požiūris į projektų vykdytojų teikiamą dokumentaciją. CPVA projektų
vadovų kompetencija dažniausiai buvo vertinama teigiamai, tačiau kai kurie projektų vykdytojai pabrėžė,
jog dažnai projekto priežiūrą vykdo praktinės patirties neturintys projektų vadovai. Visa tai ilgina
procesus bei sukuria papildomą naštą, nes reikalaujama pateikti daugiau įvairių dokumentų. Taip pat

58

Ten pat.
Projektų pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausos duomenys, surinkti 2013 m. vasario mėn. vykdytos internetinės
apklausos ir palydimųjų interviu metu.

233

projekto pirkimų, vykdytų CVP IS priemonėmis, dokumentacijos spausdinimas ir siuntimas CPVA yra
įvardijamas kaip administracinę naštą sukeliantis veiksnys.

Pagrindinės išvados


Savivaldybių administracijų vidinis strateginio planavimo procesas ir procedūros yra
nepakankamai susietos su priemonės projektų planavimu.



Ilgiausiai savivaldybėms užtrunka identifikuoti ir apibrėžti projekto idėją.



Projektų idėjos atitiktis PFSA remiamoms veikloms ir nuostatoms dažnai kelia iššūkių
projektų paraiškėjams.



Žmogiškųjų išteklių kompetencijos trūkumas jaučiamas specifinėse projektų srityse ir
viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo srityje (ypač rengiant technines specifikacijas).



CVP IS priemonėmis atliekamų viešųjų pirkimų dokumentacijos teikimas CPVA sukelia
papildomą administracinę naštą.

Priemonės „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
mažinimas VP3-2.1-SAM-01-V“ atvejo studija
Informacija apie priemonę
Priemonės tikslas – mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pailginti
vidutinę gyvenimo trukmę ir gerinti jo kokybę – modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Investicijos pagal priemonę pratęsia ir papildo remiamas veiklas
pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 (Žin., 2004, Nr. 123-4486), 1.4 priemonės
„Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas“ sritį „Kardiologinės sveikatos
priežiūros paslaugų stiprinimas ir plėtra modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas“.
Remiamos veiklos:
 šeimos gydytojų aprūpinimas papildoma diagnostine medicinos įranga (elektrokardiografais su
kompiuterinio ryšio galimybe), skirta efektyvesnei širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai;
 sveikatos priežiūros įstaigų kabinetų, kuriuose teikiamos ambulatorinės kardiologinės ir
neurologinės paslaugos, aprūpinimas diagnostine įranga;
 įstaigų, teikiančių stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas širdies ir kraujagyslių ligų srityje,
aprūpinimas diagnostine ir gydymo įranga, universiteto ligoninių aprūpinimas naujausiomis
medicinos technologijomis;
 naujų širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimas;
 sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su
širdies ir kraujagyslių ligų diagnostika ir gydymu, statyba, rekonstravimas ir remontas.
Galimi pareiškėjai ir partneriai – viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su
teritorinėmis ligonių kasomis.
234

Priemonei
skirta suma,
Lt

Paskirstyta
suma
(pasirašyta
sutarčių), Lt

Patvirtintų
projektų
skaičius

Vidutinis MP
dydis, Lt

Vidutinis MP
eilučių
skaičius

Įsisavintų
lėšų dalis, iki
2013 m.
vasario mėn.

Baigti
įgyvendinti
projektai

156 475 574

156 474 349,76

1

7.797.302,05

136

69,94%

0

Priemonės įgyvendinimo bei
administracinės naštos analizė

pareiškėjams

ir

projektų

vykdytojams

tenkančios

Priemonės įgyvendinimo būklė:




Pirmasis PFSA patvirtintas 2008 m. rugsėjo mėn.;
Paskirstyta 99,9 proc. priemonei skirtų lėšų, įsisavinta 69,94 proc. priemonei skirtų lėšų;
Pagal priemonės PFSA labai didelės vertės kompleksinį projektą įgyvendina VšĮ Kauno medicinos
universiteto klinikos kartu su 33 partneriais.

Žemiau apžvelgiama priemonės įgyvendinimo patirtis bei pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta atsižvelgiant į tipinio projektų ciklo etapus.
Pasirengimas įgyvendinti priemonę ir projektų planavimas
Mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų prevencija yra vienas iš Lietuvos sveikatos strategijos tikslų, todėl
šiam klausimui yra skiriamas ypatingas dėmesys. Ši priemonė yra skirta užtikrinti 2004 – 2006 m.
įgyvendintos BPD 1.4 priemonės „Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas“
srities „Kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir plėtra modernizuojant sveikatos
priežiūros įstaigas“ tęstinumą. Projekto veiklos pradėtos vykdyti 2007 m. liepos mėnesį, tuo tarpu
finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010 m. liepos mėn.
Šios priemonės valstybės projektų sąrašo patvirtinimas buvo nukeltas kelis kartus. Tai galėjo būti
nulemta laikui imlaus projekto apimties ir turinio derinimo.
Paraiškos rengimas ir vertinimas
Projekto kompleksiškumas bei dydis lėmė ilgesnį nei įprasta projekto paraiškos rengimą. Ilgai užtruko
investicinio projekto parengimas, kainų rinkos analizė (projekte yra perkama nemažai įrangos, tuo tarpu
reikalavimuose yra numatyta kiekvienu atveju apklausti tris tiekėjus). Taip pat ilgai užtruko dokumentų
surinkimas ir derinimas su 33-imis projekto partneriais. PFSA pateikta informacija ir reikalavimai
projektui buvo aiškūs, nuoseklūs ir pagrįsti. Paraiškos vertinimas užtruko beveik vienerius metus dėl
SAM sprendimo pakartotinai ją pervertinti. Pervertinimas buvo grįstas SAM sprendimu visiems 33
projekto partneriams paskirstyti įrangai skirtas lėšas vienodomis dalimis ir įsigyti tokią pačią įrangą.
Pervertinimo metu turėjo būti iš naujo atlikta kainų rinkos analizė. Visa tai sąlygojo didesnes laiko
sąnaudas. Paraiškos vertinimo metu veiklos buvo tinkamai suplanuotos, o įgyvendinančiajai institucijai
(šiuo atveju CPVA) atlikus išsamų paraiškos vertinimą, jos kokybė pagerėjo. Taigi įgyvendinimo metu
buvo atliekami vos keli esminiai projekto pakeitimai. Apibendrinant, paraiškos vertinimo proceso trukmę
sąlygojo besikeičiančios politinės sąlygos, vykstanti sveikatos apsaugos sektoriaus reforma. Tuo tarpu
kokybiškai parengta ir įvertinta paraiška sudaro palankias sąlygas sklandžiam projekto įgyvendinimui.
Projekto įgyvendinimas
Visi reikalavimai, susiję su išlaidų tinkamumu ir projekto finansų valdymu yra aiškūs bei suprantami.
Mokėjimo prašymai yra teikiami kas 2 mėnesius, siekiant užtikrinti savalaikį lėšų judėjimą. CPVA
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mokėjimo prašymus patikriną per trumpesnį nei nustatyta laikotarpį. Projekto vykdytojui yra
suteikiamas pakankamas terminas reikalingų dokumentų pateikimui. Dažniausiai mokėjimo prašymai yra
tikslinami vieną kartą. Apibendrinant, projekto finansų valdymas vyksta sklandžiai.
Įgyvendinančioji institucija yra linkusi bendradarbiauti su projekto vykdytojais, iškilus kuriai nors pusei
aktualiai problemai yra organizuojami susitikimai. Nepaisant bendradarbiavimo ir geranoriškumo,
atitiktis išlaidų tinkamumo ir kitiems reikalavimams yra vertinama griežtai, tačiau pastabos, kurias CPVA
pateikia projekto vykdytojui, yra pagrįstos. Visa tai sukuria teigiamus santykius tarp projekto vykdytojo ir
įgyvendinančios institucijos.
Projektas yra kompleksinio pobūdžio ir strateginės reikšmės, todėl yra svarbu užtikrinti kokybišką jo
administravimą. Organizuojant projekto pirkimus buvo kreipiamasi į viešųjų pirkimų specialistus, kurie
dirba projekto vykdytojo organizacijoje. Taip pat nekilo problemų rengiant medicininės įrangos
technines specifikacijas, nes tai taip pat buvo atliekama specializuoto struktūrinio padalinio. Visa
medicininė įranga yra perkama centralizuotai, t. y. projekto vykdytojas yra įgaliotas vykdyti medicininės
įrangos pirkimus. Tai padeda projekto partneriams išvengti iššūkių, susijusių su techniniais reikalavimais
įrangai bei kitais sudėtingesniais pirkimų aspektais. Rengiant pirkimo dokumentus yra glaudžiai
bendradarbiaujama su CPVA, atsižvelgiama į jų pateikiamas pastabas. Nepaisant visų teigiamų aspektų,
didelis partnerių skaičius sąlygoja ilgesnes projekto administravimo procesų trukmes. Ypač ilgai užtrunka
dokumentų surinkimas iš partnerių.
Projekto administravimui buvo pasitelkti vidiniai projekto vykdytojo ir partnerių žmogiškieji ištekliai.
2004-2006 m. programavimo laikotarpiu projekto vykdytojas naudojosi konsultacinėmis projekto
administravimo paslaugomis, tačiau, joms nepasiteisinus, buvo nuspręsta projekto valdymui ir
administravimui pasitelkti kompetentingus, patirtį turinčius projekto vykdytojo darbuotojus.
Apibendrinant, projekto sėkmingą įgyvendinimą lemia kompetentingas administruojantis personalas, kiti
projekto vykdytojo ir projekto partnerių žmogiškieji ištekliai bei sėkmingas bendradarbiavimas su
įgyvendinančiąja institucija.

Pagrindinės išvados


Paraiškų vertinimo procesas gali užtrukti dėl ministerijų ir (ar) kitų institucijų strateginių
sprendimų, kurie yra priimami atsižvelgiant į politinę situaciją ir (ar) vykdomas politikos
reformas.



Projekto administravimo sklandumas priklauso nuo konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp
įgyvendinančiosios institucijos ir projekto vykdytojo personalo.



Tiek įgyvendinančios institucijos, tiek projekto vykdytojo personalo kompetencijos ir
patirtis vaidina lemiamą vaidmenį administruojant kompleksinius, labai didelės vertės
projektus.



Viešųjų pirkimų pažeidimų gali būti išvengta specifinių viešųjų pirkimų organizavimą ir
vykdymą (pvz., medicininės įrangos įsigijimas) deleguojant specializuotoms struktūroms.

236

Priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir
plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams
steigti VP2-5.1-SM-02-V“ atvejo studija

Informacija apie priemonę
Priemonės tikslas – modernizuoti ir plėsti geležinkelių transporto infrastruktūrą, didinti linijų
pralaidumą, tobulinti transportavimo paslaugas ir aptarnavimo kokybę, plėtoti multimodalinio
transporto infrastruktūrą, skatinti interoperabilumą ir viešųjų logistikos centrų steigimą.
Remiamos veiklos:
- naujų geležinkelio linijų tiesimas;
- geležinkelių linijų techninių parametrų gerinimas;
- tam tikrų geležinkelio ruožų antrųjų kelių ir aplinkkelių tiesimas;
- geležinkelių eismo valdymo centrų kūrimas;
- geležinkelių infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas;
- infrastruktūros, kurios reikia viešiesiems logistikos centrams steigti, sukūrimas.
Galimi pareiškėjai – akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“; valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcija; Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija.
Priemonei
skirta suma, Lt

Paskirstyta
suma
(pasirašyta
sutarčių), Lt

Patvirtintų
projektų
skaičius

Vidutinis
projekto
dydis, Lt

Vidutinis MP
dydis, Lt

Vidutinis MP
eilučių
skaičius

Įsisavintų
lėšų dalis, iki
2013 m.
vasario mėn.

Baigti
įgyvendinti
projektai

1.707.733.540

1.077.993.239

14

76.999.517

2.656.346

17,54

26,09%

1

Priemonės įgyvendinimo bei
administracinės naštos analizė

pareiškėjams

ir

projektų

vykdytojams

tenkančios

Priemonės įgyvendinimo būklė:




Pirmasis PFSA patvirtintas 2008 m. rugsėjo 5 d.;
Paskirstyta 63,12 proc. priemonei skirtų lėšų, įsisavinta 26,09 proc. priemonei skirtų lėšų;
Pagal priemonę finansuojami projektai išsiskiria didele apimtimi: vidutinis projektų dydis siekia
77 mln. Lt.

Žemiau apžvelgiama priemonės įgyvendinimo patirtis bei pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta atsižvelgiant į tipinio projektų ciklo etapus.
Paraiškų rengimas ir vertinimas
Kadangi galimi priemonės pareiškėjai yra tik keli, didžioji dalis neaiškumų, susijusi su paraiškų pildymu,
buvo išspręsti dar su pirmosiomis paraiškomis.
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Paminėtinos kelios pagrindinės problemos/sunkumai, su kuriais susidūrė pareiškėjai:
-

-

-

-

-

-

Pagal PFSA projekto paraišką galima teikti įvykdžius „pagrindinių projekto veiklų“ viešuosius
pirkimus. Kadangi PFSA nėra detalizuota sąvoka „pagrindinės projekto veiklos“, o projektai
apima kelis darbų pirkimus, kyla klausimas ką laikyti „pagrindine projekto veikla“ ir, atitinkamai,
kada galima teikti projekto paraišką.
Priemonės lėšomis finansuojami projektai – tai didelės vertės infrastruktūriniai projektai,
kuriuose kartu su paraiška turi būti pateikti didelės apimties papildomi projekto dokumentai
(techniniai projektai ir pan.). Kadangi kartu su paraiška teikiamų dokumentų kopijas prašoma
pateikti su žyma „kopija tikra“ ant kiekvieno projekto dokumento lapo, tai reikalauja didelių
laiko sąnaudų ir dažnu atveju reiškia parašų dėjimą ant kelių tūkstančių lapų. Tokio reikalavimo
poreikis yra sunkiai paaiškinamas ir atsižvelgiant į tai, kad projektų pareiškėjai yra tik kelios
didelės valstybės įmonės (pvz. AB „Lietuvos geležinkeliai“), kurios yra gerai pažįstamos
įgyvendinančiajai institucijai.
Projektų techninės dokumentacijos rengimas finansuojamas pagal atskirus projektus.
Projektuose, susijusiuose su techninės dokumentacijos rengimu, išlaidos žemės įsigijimui nėra
laikomos tinkamomis finansuoti, nors yra būtinos (rengiant techninius projektus ir išsiimant
sąlygas projektavimui jau reikalingi žemės nuosavybės dokumentai). Šios išlaidos yra tinkamos
finansuoti tik rangos projektuose, kurie yra teikiami ženkliai vėliau, dėl ko „įšaldoma“ dalis
projektų vykdytojų lėšų. Problema iš dalies sąlygota to, kad vadovaujantis Tarybos Reglamento
(EB) Nr. 1084/2006 3 straipsniu bei Projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių
11.2 punktu, žemės pirkimo išlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 procentų visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų.
Paraiškų vertinimo terminai yra priimtini ir adekvatūs, tačiau laikas sprendimo dėl paramos
skyrimo priėmimui bei sutarties derinimui yra labai ilgas (vidutiniškai 55 dienos). Kadangi dalis
projekto pirkimų atliekama iki paraiškos pateikimo, tai sąlygoja vėluojančius avansinius
mokėjimus projekto rangovams.
Projektuose nėra numatytos lėšos projekto administravimui (netinkamos finansuoti projektų
išlaidos).
Nenumatytų išlaidų įtraukimas į projektą – Lietuvoje galioja praktika netraukti nenumatytų
išlaidų (angl. contingencies) į projekto biudžetą, tačiau, teikiant didelės vertės projekto paraišką,
pati EK dažnai prašo įtraukti lėšas nenumatytoms išlaidoms. Viena vertus, tokių išlaidų
įtraukimas į projektą leistų išvengti sunkumų ir poreikio dažnai keisti projektų finansavimo ir
administravimo sutartis atsiradus nenumatytoms išlaidoms, kita vertus, projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse numačius tokias lėšas, apribojamas šių lėšų skyrimas kitiems
projektams.
Pati sudėtingiausia sritis, kelianti didžiausia sunkumų projektų rengimo metu, yra kaštų naudos
analizė ir projekto pajamų skaičiavimas. Sunkumus sąlygoja tai, kad analizė ir skaičiavimai
atliekami kartu su galimybių studija, tačiau prieš teikiant projekto paraišką jie turi būti
perskaičiuoti pasitikslinus projekto vertei po viešųjų pirkimų.

Nepaisant kylančių problemų, projekto vykdytojai teigiamai įvertinto bendradarbiavimą su TID.
Bendradarbiavimas vertinamas kaip dalykiškas, operatyvus, TID pateikiami reikalavimai ir priimami
sprendimai yra aiškūs ir motyvuoti.

Projektų įgyvendinimas
238

Projektų įgyvendinimo etape buvo išskirtos šios pagrindinės problemos/sunkumai, su kuriais susidūrė
projektų vykdytojai:
-

-

-

Įgyvendinant projektus labiausiai pasigendama aiškumo ir nuoseklumo dėl projekto išlaidų
tinkamumo. Projekto išlaidų tinkamumas dažnai nagrinėjamas fragmentuotai, neatsižvelgiant į
projekto tikslus bei bendras projekto veiklas. Dėl šios priežasties dalis projekto tikslui pasiekti
būtinų išlaidų (pvz. inžinieriniai tinklai, tiesiogiai susiję ir neatsiejami nuo tinkamos finansuoti
geležinkelių infrastruktūros kūrimo) pripažįstamos netinkamomis finansuoti ir turi būti
apmokėtos projekto vykdytojo lėšomis.
Mokėjimo prašymų vertinimo terminai, keliami reikalavimai (išskyrus aukščiau paminėtą išlaidų
tinkamumo klausimą) yra aiškūs ir suprantami.
Dėl sudėtingo reglamentavimo Lietuvoje, viešieji pirkimai išlieka viena sudėtingiausių projektų
administravimo sričių. Vykdant projekto pirkimus, net ir pasirengus tipinius pirkimų dokumentus
bei juos suderinus su įgyvendinančiąja institucija, pirkimus vertinant kitam projekto vadovui/ar
tam pačiam projekto vadovui praėjus naujus mokymus ir pan., kartais vėl gaunama nemažai
pastabų. Trūksta informacijos ir metodinės medžiagos, susijusios su taikytina viešųjų pirkimų
praktika, centralizuotų pastabų, patarimų, rekomendacijų viešųjų pirkimų klausimais. Pirkimų
dokumentų derinimas su įgyvendinančiąja institucija taip pat reikalauja didelių laiko sąnaudų
(tačiau neužtikrina to, kad vėliau atliktiems pirkimams nebus teikiama pastabų).
Pažeidimų tyrimų nagrinėjimo laikas vertinamas kaip labai ilgas.
Didėlės darbo sąnaudos, susijusios su projekto keitimais, projektų lankstumo trūkumas.
Esminiams projekto keitimams reikalingas Susisiekimo ministerijos pritarimas. Atliekant rangos
darbų sutarčių keitimus, dalis išlaidų dažnai pripažįstama netinkamomis išlaidomis (pvz. pradėjus
vykdyti darbus iškilo papildomų darbų poreikis). Taip pat trūksta aiškumo kada „laiku“ kreiptis
dėl projektų keitimo, pvz. dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo.

Bendradarbiavimą su TID projektų vykdytojai vertino palankiai, tikrinant mokėjimo prašymus
nereikalaujama perteklinių dokumentų, projektų vykdytojus tenkina mokėjimo prašymų tikrinimo
terminai.
Projektų vykdytojai teigiamai įvertino IT sistemų (pirmiausia – Duomenų mainų svetainės)
funkcionalumą, tačiau nurodė šiuos pageidaujamus patobulinimus:
-

Formuojant projektui išmokėtų sumų ataskaitą pagal išlaidų kategorijas ir veiklas, galėtų būti
leidžiama pasirinkti ataskaitos laikotarpius;
Mokėjimo prašymų būsenoje nesimato Susisiekimo ministerijos atliekamų veiksmų.

Taip pat projektų vykdytojai įvardino, kad galimybė pateikti visus su projekto įgyvendinimu susijusius
dokumentus per DMS (nepanaikinant galimybės dokumentus teikti popieriniu būdu), jiems būtų
patraukli ir prisidėtų prie administracinės naštos mažinimo.

Pagrindinės išvados


Nors paraiškų rengimo ir vertinimo praktikos bei bendravimas su TID yra nusistovėję, dalis
klausimų (projekto pagrindinės veiklos statusas, reikalavimai dokumentų tvirtinimui ir pan.)
lieka iki galo neišspręsti.
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Pati sudėtingiausia sritis, kelianti didžiausius sunkumus projektų rengimo metu, yra kaštų
naudos analizė ir projekto pajamų skaičiavimas.



Įgyvendinant projektus pasigendama aiškumo ir nuoseklumo dėl projekto išlaidų
tinkamumo (kas iš dalies kyla dėl per daug detalaus reglamentavimo), dėl ko, dažnu atveju,
didėja projektų vykdytojų nuosavas indėlis.



Viena sudėtingiausių sričių įgyvendinant projektus yra viešųjų pirkimų vykdymas bei
pirkimų dokumentų derinimas.



Administravimo sistema yra nelanksti dėl projektų pakeitimų, dėl ko stringa projektų
įgyvendinimas, didėja netinkamos finansuoti projekto išlaidos.



Nepaisant kylančių problemų, projekto vykdytojai teigiamai įvertinto bendradarbiavimą su
TID tiek projektų rengimo ir vertinimo, tiek ir įgyvendinimo etapuose.

Priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas VP3-3.2-AM-01-V“ atvejo
studija
Informacija apie priemonę
Priemonės tikslas – sukurti šiuolaikišką ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo
sistemą.
Remiamos veiklos:
- senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymas;
- didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas;
- žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas;
- pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas;
- komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas.
Galimi pareiškėjai – regioniniai atliekų tvarkymo centrai; uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ (tik veiklai
„pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“).
Galimi partneriai – savivaldybių administracijos; juridiniai asmenys, įmonės ar organizacijos, įsteigtos
Europos ekonominės erdvės valstybėje, taip pat jų filialai ar atstovybės.
Priemonei
skirta suma,
Lt

Paskirstyta
suma
(pasirašyta
sutarčių), Lt

Patvirtintų
projektų
skaičius

Vidutinis
projekto
dydis, Lt

Vidutinis MP
dydis, Lt

Vidutinis MP
eilučių
skaičius

Įsisavintų
lėšų dalis, iki
2013 m.
vasario mėn.

Baigti
įgyvendinti
projektai

834.372.791

798.170.589

28

28.506.092

1.093.059

10,61

26,48%

2

Priemonės įgyvendinimo bei
administracinės naštos analizė

pareiškėjams

ir

projektų

vykdytojams

tenkančios
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Priemonės įgyvendinimo būklė:




Pirmasis PFSA patvirtintas 2008 m. rugpjūčio 27 d.;
Paskirstyta 95,66 proc. priemonei skirtų lėšų, įsisavinta 26,48 proc. priemonei skirtų lėšų;
Pagal priemonę finansuojami projektai išsiskiria savo didele apimtimi: vidutinis projektų dydis
siekia 29 mln. Lt.

Žemiau apžvelgiama priemonės įgyvendinimo patirtis bei pareiškėjams ir projektų vykdytojams tenkanti
administracinė našta atsižvelgiant į tipinio projekto ciklo etapus.
Paraiškų rengimas ir vertinimas
Reikalavimai, susiję su projektų paraiškų pildymu, pareiškėjams buvo iš esmės aiškūs. Paminėtinos kelios
pagrindinės problemos/sunkumai, su kuriais susidūrė pareiškėjai:
-

-

Nepakankamai aiškūs ir nedetalizuoti reikalavimai, susiję su projekto metu sukurtos sistemos
operavimu (pvz. biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų projektuose), operatoriaus
pritraukimu ir jam priskiriamomis funkcijomis, rizika, operatoriaus pajamų apskaita.
Nepakankamai aiškiai apibrėžti reikalavimai daliai išlaidų kategorijų – pvz. galima ar negalima
pirkti mobilią techniką ir pan.

Bendradarbiavimas su įgyvendinančiąja institucija projekto vykdytojų buvo įvertintas teigiamai, tačiau
nemaža dalis projekto rengimo metu kylančių klausimų buvo susiję su bendra atliekų tvarkymo politika
Lietuvoje, t. y. klausimais į kuriuos įgyvendinančioji institucija negalėjo pateikti atsakymų.

Projektų įgyvendinimas
Projektų išlaidų deklaravimas ypatingų problemų nekėlė, tiek projektų vykdytojai, tiek ir darbus
vykdantys rangovai yra susipažinę su pagrindiniais reikalavimais. Projektų įgyvendinimo etape buvo
išskirtos šios pagrindinės problemos/sunkumai, su kuriais susidūrė pareiškėjai:
-

-

-

-

Įgyvendinant projektus pasigendama aiškumo ir nuoseklumo dėl projekto išlaidų tinkamumo.
PFSA dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo nustatyti bendri reikalavimai, kurie yra
individualiai (ir kartais skirtingai) interpretuojami atskirų APVA projektų vadovų. Klausimai
paprastai būna susiję su atskirų rangos ar tiekimo sutarties komponentų tinkamumu finansuoti
(nors dėl bendro sutarties tinkamumo finansuoti sutariama). Tai lemia, kad dalis pagal vieną
rangos sutartį patiriamų išlaidų tampa netinkamomis finansuoti, kas didina administracinę
naštą, klaidos tikimybę bei didėjantį projekto vykdytojo nuosavą indėlį į netinkamas finansuoti
išlaidas.
Tikrinant mokėjimo prašymus ir įgyvendinančiajai institucijai nustačius netinkamų finansuoti
išlaidų, projekto vykdytojui ne visada pateikiamas detalus ir suprantamas pagrindimas, dėl
kokios priežasties išlaidos nebuvo pripažintos tinkamomis finansuoti.
Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse įtvirtinta nuostata, kad projektų mokėjimo
prašymai teikiami ne dažniau kaip kas 2 mėn. Tai kelia sunkumų tiems projektams, kuriuose
mokėjimus rangovams reikia atlikti dažniau (pvz. dėl sunkumų su apyvartinėmis lėšomis).
Nors derinant pirkimų dokumentus su įgyvendinančiąja institucija iš esmės sutariama, tačiau
pats dokumentų vertinimas, ypač sudėtingesnių pirkimų, trunka ilgai – oficialus 15 d.d. terminas
kartais viršijamas 2-3 kartus.
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-

-

Projektų keitimai (ypač esant lėšų sutaupymams) sunkumų nekėlė, tačiau sutarčių su rangovais
pakeitimai buvo vertinami labai nelanksčiai ir ilgai. Neretai įgyvendinančioji institucija neturi
tvirtos nuomonės, kaip reikėtų elgtis vienu ar kitu atveju (skirtingų darbuotojų nuomonės
skirdavosi). Tai visų pirma sietina su sudėtingu viešųjų pirkimų reglamentavimu Lietuvoje.
Dažnai sistemos biurokratizavimas ir papildomų reikalavimų nustatymas grindžiamas Valstybės
kontrolės pastabomis bei po jų sekančiomis pastangomis padidinti kontrolės lygį bei imtį.

Visgi, nepaisant aukščiau nurodytų sunkumų, projektų vykdytojai bendradarbiavimą su įgyvendinančiąja
institucija vertina gerai. Bendravimas dalykinis bei aiškus, problemos kyla tais atvejais, kai
įgyvendinančioji institucija neturi aiškios nuomonės kaip elgtis vienu ar kitu atveju.
Projektų vykdytojai įvardino, kad galimybė (nepanaikinant dokumentų teikimo popierine versija
galimybės) pateikti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus per DMS, jiems būtų patraukli
ir prisidėtų prie administracinės naštos mažinimo.

Pagrindinės išvados


Pagrindinės projektų rengimo bei įgyvendinimo problemos yra susijusios su projekto metu
sukurtų sistemų operavimu (pvz. operatorių funkcijos, atsakomybės ir pan.).



Tiek rengiant paraiškas, tiek įgyvendinant projektus pasigendama aiškumo ir nuoseklumo
dėl projekto išlaidų tinkamumo. PFSA dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo nustatyti
bendri reikalavimai, kurie yra individualiai interpretuojami atskirų APVA projektų vadovų.



Lėšų administravimo sistema yra nelanksti rangos sutarčių keitimo požiūriu, dėl ko stringa
projektų įgyvendinimas, didėja netinkamos finansuoti projekto išlaidos.



Projektų vykdytojai bendradarbiavimą su įgyvendinančiąja institucija vertina gerai,
bendravimo problemos kyla tais atvejais, kai įgyvendinančioji institucija neturi aiškios
pozicijos kaip elgtis vienu ar kitu atveju.
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