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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“
3 priedas
Interviu su fokusuota grupe rezultatai
Interviu su fokusuota grupe („focus“) buvo atliekamas pusiau struktūruoto interviu forma, pateikiant
klausimus, juos aptariant. Gauti atsakymai ir nuomonės buvo struktūruoti, išskiriant dažniausiai
pasitaikančius atsakymus ir nurodant, kokia dalis respondentų rinkosi šiuos teiginius/ pritarė tokioms
nuostatoms.
1. Kokios priežastys/ veiksniai trukdė pasiekti projekte numatytus rezultatus?
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2. Kokios priežastys/ veiksniai padėjo pasiekti projekte numatytus rezultatus?
50%

46%

45%
40%
35%
30%
25%

21%

20%

17%
13%

15%
10%

4%

5%
0%

geras bendradarbiavimas
savivaldybės
sklandžiai praėjusios
savivaldybės darbuotojų
su agentūros projekto administracijos vadovybės
viešųjų pirkimų
patirtis, įgyvendinant
vadybininku
palaikymas
procedūros, nesuvėlinusios
projektus
projekto vykdymo

sunku pasakyti, nežino

3. Ką dar norėjosi sutvarkyti per projektą, bet buvo neremiama (veiklos, darbai)? Galima buvo
padaryti daugiau, jei būtų skiriama daugiau lėšų ar būtų didesnis paramos intensyvumas?
50%

46%

45%
40%
35%
29%

30%
25%
20%

17%

17%

sutvarkyti komunikacijas
kompleksiškai (jei
tvarkoma gatvės atkarpa,
tai norėjosi ir vandens,
nuotekų, elektros tinklų,
greta tvarkomos gatvės,
tvarkymo, šaligatvio,
apšvietimo)

sutvarkyti ne gatvės
atkarpą ar teritoriją, bet
didesnę dalį ir nebegrįžti
prie tvarkymo bent 3-5
metus

17%

15%
10%
5%
0%
pastatą užbaigti tvarkyti
kompleksiškai

bendruomeninei veiklai
skirtos įrangos (scenos
apšvietimo, įgarsinimo,
muzikos instrumentų ir
pan., t.y. tai, be ko
negalima pilnavertiškai
eksploatuoti sutvarkyto
objekto)

užteko lėšų, padarė viską,
ką planavo ir norėjo
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4. Ką darytumėte taip pat? Darytumėte kitaip? Nebedarytumėte visai? Ką norėjote dar daryti be to,
kas buvo finansuojama?
45%

42%

42%

40%
35%
30%

25%

25%
20%

17%

17%

13%

15%

8%

10%
4%

5%
0%

skirtų daugiau
tvarkytų
geriau nukreiptų geriau nukreiptų darytų viską taip nebedarytų tokio nebesirinktų to projektą vykdytų
laiko ir priežiūros kompleksiškai
gautas lėšas
gautas lėšas
pat
projekto
paties rangovo, tik turėdami
techniniam
kompleksiniam
aplinkos ir
techninio
pilną reikiamą
projektavimui
pastato
bendruomeninės
projektavimo
finansavimą
sutvarkymui infrastruktūros
paslaugų teikėjo
sutvarkymui

5. Kiek projekto apimtis apribojo nuosavų lėšų trūkumas?
35%
30%

33%
29%

25%
21%
20%
15%
10%
4%

5%
0%
labai ribojo, savivaldybė skolinosi, vidutiniškai ribojo, buvo našta, nelabai ribojo, buvo savivaldybė
greta vykdo daug kitokių projektų,
bet pakeliama, savivaldybė
suplanavusi finansavimą pagal
kuriems taip pat reikėjo savo skolinosi, greta vykdo daug kitokių galimybes, bet vis tiek skolinosi
indėlio
projektų, kuriems taip pat reikėjo
savo indėlio

neribojo, savivaldybė buvo
suplanavusi finansavimą pagal
galimybes, skolinimasis nebuvo
našta
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6. Kokias ES paramos planavimo, administravimo, projektų įgyvendinimo pamokas galima išskirti? Tiek
teigiamas, tiek neigiamas?

7. Ar kaimo vietovių, kuriose sutvarkyta viešoji/ bendruomeninė aplinka, skaičius gerai parodo, kad
kaime dabar geriau gyventi ir kuo tai pasireiškia?
70%
60%

58%

50%
40%
30%
17%

20%

13%
8%

10%
0%
Taip, labai, bendruomenės labai
džiaugiasi, kuo daugiau projektų,
tuo daugiau bendruomenių
padengiama

taip, labai, tačiau norėtųsi
stambesnių, kompleksinių
projektų, neskaidyti dirbtinai į
smulkesnius projektus pagal
vietoves

Bendruomenės džiaugiasi visais
joms skirtais projektais, ne tik
pagal šią priemonę

projektų skaičius nesvarbu svarbu tai, kas padaryta
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8. Ar jūsų bendruomenės nariai mato/ jaučia pokyčius po projektų? Ar projektų skaičius parodo, kad
kaime tapo geriau gyventi (saugiau, švariau, jaukiau, kultūringiau, bendruomeniškiau) ir vystyti
verslą? Kuo labiausiai džiaugiasi (patenkinti) žmonės ir kuo nepatenkinti?
70%
60%

58%

50%
40%
30%

21%

20%

13%

8%

10%

4%

0%

0%
Labai jaučia, nes
Labai jaučia, atsirado Labai jaučia, atsirado
atsirado naujų
vieta bendruomeninei laisvalaikio, traukos
traukos, laisvalaikio veiklai, renginiams, vietos, sporto aikštelės
centrų, gražesnė
smulkiam verslui,
aplinka, jaukiau ir
mugėms
saugiau gyventi,
jaunimas turi kuo
užsiimti, yra kur burti,
vykdyti
bendruomeninę veiklą

Labai jaučia, tačiau nepatenkintų buvo tik Dar per anksti spręsti
džiaugiasi skirtingais
keli, kurie visada
dalykais - vieni
nepatenkinti bet
atnaujintu pastatu
kokiais pokyčiais
bendruomeninei
veiklai, kiti - aplinka,
treti - sporto
aikštelėmis,
laisvalaikiui skirtomis
vietomis

9. Ar pasiteisino padarytos investicijos? Ar negaila, kad buvo būtent ten investuota?
30%
25%
25%
20%

21%
17%

17%

15%
10%

8%

8%
4%

5%
0%
Taip, labai
Taip, pasiteisino,
Taip, bet tokių
Taip, pasiteisino, ne, nepasiteisino,
pasiteisino, negaila
bet norėtųsi
pačių ar dar
dabar žmonės tapo nes patys žmonės
daugiau
didesnių investicijų bendruomeniškesni gadina tai, kas
norėtųsi ir
sutvarkyta
miesteliams,
miestams, ypač
savivaldybių
centrams, kuriuose
žmonės dirbtų, o
gyventų gretimose
kaimo vietovėse

Dar per anksti
spręsti

Sunku pasakyti,
neturi nuomonės
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10. Ar pritrauktos privačios investicijos yra susijusios su sutvarkyta aplinka kaimo vietovėse? Kaip, kokiu
būdu, kokia forma gali būti pritrauktos privačios investicijos (į esamus ar naujus verslus), kai
sutvarkoma aplinka? Ar tikėtina, kad tokios privačios investicijos bus pritrauktos? Ko dar reikia, kad
taip atsitiktų?

11. Ar vertėtų 2014-2020 m. laikotarpiu toliau tęsti šią priemonę?
70%
60%

58%

50%
40%
30%
21%
20%

17%

10%

4%
0%

0%
Taip, nes pasiteisino, yra Taip, bet labiau orientuotis
dar daug ką padaryti
ir skirti daugiau lėšų
miestams, ypač rajonų
centrams

Taip, bet naudoti tokią
priemonę ir kaimo
vietovėms, ir miestams

Ne

Nežino, neturi nuomonės,
sunku pasakyti
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12. Ar vertėtų tokiai priemonei skirti daugiau lėšų ir kodėl?
45%

42%

40%
35%
30%
25%

21%

20%

17%

15%
10%
5%

8%

8%

4%

0%
ne, nevertėtų, reikėtų
lėšas nukreipti į
miestus ir didesnius
miestelius

taip, vertėtų skirti
taip, vertėtų, net jei lėšų reikėtų panašiai, lėšų reikėtų panašiai, Sunku pasakyti, neturi
daug daugiau lėšų, projektų bus tiek pat,
kaip ir dabartiniu
kaip ir dabartiniu
nuomonės
dar daug liko ką
tačiau reikia didesnio
laikotarpiu
laikotarpiu, tačiau ne
tvarkyti
paramos intensyvumo,
mažiau
nes savivaldybės
vykdo ir kitus
projektus, kurių
finansavime turi
dalyvauti

13. Kurias iš jau vykdytų veiklų vertėtų remti tokioje priemonėje nauju laikotarpiu? Kodėl? Kokias
naujas veiklas vertėtų remti tokioje priemonėje nauju laikotarpiu?
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14. Kokios dar galėtų būti kitos ES paramos priemonės, kurios prisidėtų prie kaimo plėtros ir ūkinės
veiklos diversifikavimo kaime?
35%

33%
29%

30%
25%

21%

20%
15%
10%

17%
13%
8%

5%
0%
Dar galėtų prisidėti
Didžiausią poveikį
Poveikį darytų
Poveikį darytų
Poveikį darytų
Sunku pasakyti, neturi
Kaimo plėtros
duotų Kaimo plėtros artimiausių miestų,
kompleskas
žvyrkelių asfaltavimas,
nuomonės
programos priemonės, programos priemonės ypač savivaldybių
priemonių, skirtų
gatvių tvarkymas,
skirtos
centrų, aplinkos,
kaimo plėtrai, verslui apšvietimo gerinimas
bendruomeninei
infrastruktūros
skatinti,
veiklai ir
gerinimas, darbo vietų infrastruktūrai gerinti,
bendruomeninei
kūrimas
socialinės
kaimo infrastruktūrai,
infrastruktūros,
kelių/ gatvių
miestų, rajonų centrų
tvarkymas, nuotekų
pasiekiamumo
tvarkymo,
gerinimas, mobilios
drenažo/melioracijos
paslaugos
priemonės
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15. Dabartiniu laikotarpiu nustatant paramos sumas regionams ES paramos lėšos šiai priemonei
įgyvendinti buvo paskirstytos pagal šiuos kriterijus: užimtieji žemės ūkyje, medžioklėje ir
miškininkystėje; žemės ūkio naudmenų, įvertintų 32 ir mažiau balų, dalis; vidutinės namų ūkių
disponuojamos pajamos namų ūkio nariui per mėnesį; naujo verslo formavimosi koeficientas; šalies
kaimo gyventojų, gyvenančių regione, dalis. Jūsų nuomone, ar tokie kriterijai buvo tinkami? Kodėl?
Ar vertėtų juos taikyti ir nauju laikotarpiu? Kokių nebevertėtų taikyti ir kokius vertėtų taikyti
naujus?
35%

33%

30%
25%
20%

17%

15%

13%

13%

8%

10%

8%
4%

5%

4%

0%
visi tinkami,
visi tinkami,
visi tinkami,
visi tinkami,
užtektų
papildyti nauju
visi tinkami,
vertėtų taikyti ir tačiau vertėtų tačiau vertėtų išskyrus kriterijų
kriterijaus
kriterijumi
tačiau vertėtų
nauju laikotarpiu suteikti daugiau suteikti daugiau "užimtieji žemės
"kaimo
"naudos gavėjų
atsisakyti
svorio kriterijui svorio kriterijui ūkyje", nes jau gyventojų dalis
skaičius"
kriterijaus
"kaimo
"naujo verslo daug žmonių tik
regione"
"naujo verslo
gyventojų dalis formavimosi
gyvena kaime,
formavimosi
regione"
koeficientas"
bet nedirba
koeficientas"
žemės ūkyje

sunku pasakyti,
neturi
nuomonės

16. Kokia galima maksimali pagal priemonę įgyvendinamų projektų vertė? Ar reikia riboti pačių
projektų vertę? Koks, Jūsų nuomone, galimas maksimalus paramos dydis litais? Ir ar reikia nustatyti
tokią ribą litais? Paaiškinkite, kodėl?
40%

38%
33%

35%
30%
25%

21%

20%
13%

15%
8%

10%
5%
0%
nereikėtų riboti

reikėtų riboti iki 2-3 mln. Ltreikėtų riboti, tačiau palikti
reikėtų riboti, tačiau
lankstumo didesniems suteikti daugiau lankstumo
projektams, ypač jei
ir palikti spręsti tai
daromas kompleksinis
savivaldybėms nuo
sutvarkymas arba tvarkomi bendros savivaldybei
pastatai
tenkančios lėšų sumos
paskirstyti reikalingiems
projektams

sunku pasakyti, neturi
nuomonės
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17. Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti maksimalus paramos intensyvumas? Ar turėtų projekto vykdytojai
prisidėti savo indėliu prie projekto finansavimo ir kodėl? Jei taip, tai kokiu dydžiu (procentais)?
60%
50%
50%
40%
30%

29%

17%

20%
10%

4%

0%
iki 2-3 proc.

iki 5 proc.

iki 7 proc.

visai neturėtų būti nuosavo
savivaldybės prisidėjimo, nes
savivaldybės nebegali skolintis,
reikia grąžinti anksčiau paimtas
paskolas

18. Kas, kokia institucija turėtų koordinuoti veiklų, įgyvendinamų vietos lygiu ir finansuojamų iš
skirtingų fondų (Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Europos žemės ūkio ir
kaimo plėtros fondo), planavimą?
70%
60%

58%

50%
40%
30%
17%

20%
13%

8%

10%

4%
0%

0%
savivaldybė

savivaldybė kartu su Finansų ministerija
Regiono plėtros taryba kartu Žemės ūkio
ministerija

seniūnijos

Regiono plėtros taryba

Įgyvendinančioji
institucija
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19. Ar būtų aktualu, jei nauju laikotarpiu viename projekte būtų finansuojamos veiklos iš skirtingų
fondų ir pagal skirtingas priemones?
45%

42%
38%

40%
35%
30%
25%
20%

13%

15%
10%

4%

5%

4%

0%
geriau atskiri projektai

gali būti kartu, bet turėtų
geriau kompleksiniai
neaktualu, jokio skirtumo
likti galimybė ir atskiriems projektai, tačiau turi būti
nemato
projektams, tačiau turi būti viena įgyvendinančioji
viena įgyvendinančioji institucija (viena agentūra)
institucija (viena agentūra) ir ilgesnis nei 36 mėn.
ir ilgesnis nei 36 mėn.
projektų įgyvendinimo
projektų įgyvendinimo
laikotarpis
laikotarpis

sunku pasakyti, neturi
nuomonės

