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Galutinės vertinimo ataskaitos
„2007–2013
m.
Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1
prioriteto priemonės „Prielaidų
spartesnei
ūkinės
veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“ poveikio ir jos
tęstinumo vertinimas“
2 priedas
Analizuoti informacijos šaltiniai.
o ar informacijos šaltinio pavadinimas ir internetinis adresas (jei yra)
1. Dokumentai, teisės aktai, sprendimai, duomenys ir informacija apie 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą
Lietuvai (strategija, veiksmų programos ir jų priedai, patvirtintos priemonės, administravimo sistema,
planuojami ir paskelbti kvietimai teikti paraiškas, įgyvendinami projektai, ES ir LR teisės aktai bei
reglamentuojantys ir metodiniai dokumentai, susiję su 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai
planavimu, administravimu, panaudojimu, stebėsena ir vertinimu, Stebėsenos komiteto sprendimai,
valstybės ir regionų planuojamų projektų sąrašai, Regionų plėtros tarybų sprendimai, Strategijos
įgyvendinimo strateginė ataskaita, mėnesio ir metinės veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitos, kita
aktuali informacija)
http://www.esparama.lt/titulinis
2. Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030““, patvirtinta LR Seimo 2012
m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2
3. Lietuvos savivaldybių asociacija
http://www.lsa.lt/lt/
4. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija šaltinio pavadinimas ir internetinis adresas (jei
http://www.seniunai.lt/lt/
5. Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programa
http://www.zum.lt/index.php?1201403322
6. Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 (su pakeitimais)
http://www.zum.lt/index.php?-1257470449
7. Pasiūlymas: Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 2011.10.12, KOM(2011) 627, galutinis
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_lt.pdf
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8. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. politikos gairės
http://www.lrv.lt/bylos/LESSED%20projektas/Renginiai/vilmos%20daugalienes%20pranesima
s%20del%20pasirengimo%2004%2020%20.pdf
9. LRV 2005 m. sausio 10 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo
strategijos įgyvendinimo 2005–2013 metų priemonių patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248539&p_query=&p_tr2=
10. LRV 2008 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 700 „Dėl socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo programos
patvirtinimo”
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324864&p_query=&p_tr2=
11. A study on the Translation of Article 16 of Regulation EC 1083/2006 for Cohesion policy programmes
2007-2013 co-financed by the ERDF and the Cohesion Fund. Case studies of good practices examples. 2009.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/art16_finalr
ep_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/art16_case_
en.pdf
12. The Potential for regional Policy Instruments, 2007-2013, to contribute to the Lisbon and
Göteborg objectives for growth, jobs and sustainable development. 2009.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/lisbon_gothenburg_st
udy_22072009.pdf
13. Lessons from shared management in cohesion, rural development and fisheries policies. 2009.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/shared_management/sha
red_management_final_report.pdf
14. Regional Challenges in the Perspective of 2020 – Phase 2: Deepening and Broadening the Analysis.
2011.
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/studies/index_en.cfm#1
15. Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų
programų indėlio siekiant strategijos "Europa 2020" tikslų vertinimas. 2011.
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Atask
aitos_2011MVP/Europa_2020_2007-2013_VP_vertinimas.pdf
aitos_2009MVP/BPD_pasiektu_tikslu_vertinimo_ataskaita_LT.pdf
16. Lietuvos plėtros prioritetų 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu vertinimas.
2009.
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Atask
aitos_2008MVP/2014-2020_ataskaita_090428.pdf

3

17. Galimybių studijų dėl Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo galimybių kaimo
vietovėse kaimo diversifikavimo intervencijos srityje parengimas. 2008.
http://www.esparama.lt/vertinimo-ataskaitos
18. Veiksmų programų Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai
įgyvendinti išankstinis vertinimas. 2007.
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Galuti
ne_ataskaita_Ex_ante_integruota_2007_Geguze.pdf
19. ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011M
VP/ES_strukturines_paramos_administravimo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf
20. ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012M
VP/Poveikio_urbanistinei_pletrai_vertinimas.pdf
21. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo viešojo administravimo, vietinės ir regioninės
plėtros srityse 2007-2013 metais galimybių studija. 2006.
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_vertinimo_ataska
itos/VRM_42.pdf
22. Pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategiją įgyvendinamų veiksmų programų
einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas. 2010.
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Atask
aitos_2009MVP/VP_rodikliu_tinkamumo_vertinimas_ataskaita.pdf
23. Visuomenės, galimų pareiškėjų ir projektų vykdytojų nuomonių tyrimas. 2008.
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_vertinimo_ataska
itos/UM_41_2008.pdf
24. Lietuvos statistikos departamentas
http://www.stat.gov.lt/lt/
25. Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
26. Lietuvos bankas
http://www.lb.lt/lietuvos_ekonomika
27. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės
valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS)
28. Vidaus reikalų ministerija. Savivaldybių, regionų plėtros tarybų socialinių bei ekonominių partnerių
apklausos rezultatai, 2012.
http://www.vrm.lt/nrp/assets/files/Andriaus/Apklausa.pdf
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29. Europos Komisija, Komisijos komunikatas, KOM(2010) 2020 galutinis. 2020 m. Europa: Pažangaus,
tvaraus ir integracinio augimo strategija. Briuselis, 3.3.2010.
30. KOM(2010) 553 galutinis. Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui. Regioninės politikos įnašas į pažangų augimą 2020 m.
Europoje
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0553:FIN:LT:PDF
31. Cohesion Policy and Sustainable Development. Institute for European Environmental Policy with
partners, Study, Brussels, 2011.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/sustainable_developmen
t/sd_final_report.pdf
32. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the
European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered
by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional
Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No
1083/2006, COM(2011) 615 final
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/ES_paramos_ateitis/20111018_ge
neral_proposal_en.pdf

