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1

1.1

Galutin÷ ataskaita – įžanga

Šis dokumentas – galutin÷ 2007–2013 metų Lietuvos struktūrinių fondų veiksmų programų išankstinio
vertinimo ataskaita. Nuo 2006 m. geguž÷s iki balandžio m÷nesio šį darbą atliko „Centre for Strategy and
Evaluation Services“ (CSES) ir UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ (EKT).
Šį dokumentą sudaro:
•

Bendroji dalis, kurioje apibūdinami svarbiausi trijų veiksmų programų vertinimo darbo aspektai

•

Pagrindin÷s Žmogiškųjų išteklių VP, Ekonominio augimo VP ir, atitinkamai Sanglaudos VP
išankstinio (ex-ante) vertinimo išvados ir rekomendacijos.

Išankstinis vertinimas yra įstatymo nustatytas reikalavimas pagal Bendrojo reglamento d÷l struktūrinių
fondų 2007–2013 m. laikotarpiu projektą (2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EK) Nr.
1083/2006).
Kaip apibr÷žta Europos Komisijos gair÷se, išankstinio vertinimo paskirtis yra dvejopa:
•

Optimizuoti struktūrinių fondų išteklių paskirstymą.

•

Pagerinti programavimo kokybę.

Platesniu aspektu išankstinis vertinimas tur÷tų pad÷ti pagerinti struktūrinių fondų našumą ir efektyvumą
bei užtikrinti gaunamą vertę ir atskaitingumą už valstyb÷s pinigus ir ES, ir šalies lygmeniu.
1.2

Metodika

Įgyvendindama užduotį, išankstinio vertinimo ekspertai įvykd÷ šias užduotis:
•

peržiūr÷jo pradin÷s situacijos įvertinimą ir SSGG analizę, numatytus VP, ir patikrino, ar ji
atspindi faktinę situaciją (1 darbo dokumentas),

•

išanalizavo ir pateik÷ pastabas d÷l to, ar intervencijos logika yra tinkama, ir ar siūlomi
prioritetai ir subprioritetai yra tinkama priemon÷ pradiniame vertinime nustatytoms socialin÷sekonomin÷s pl÷tros problemoms spręsti (2 darbo dokumentas),

•

peržiūr÷jo strategijos ir atskirų prioritetų „vidinį suderinamumą“ (2 darbo dokumentas),

•

peržiūr÷jo bendrosios strategijos ir atskirų prioritetų „išorinį suderinamumą“ su politikos
sistema ES, šalies ir regiono lygmenimis (3 darbo dokumentas),

•

konsultavo rodiklių sistemos ir uždavinių išreiškimo skaičiais, t.y. tikslų nustatymo,
klausimais (4 darbo dokumentas),

•

peržiūr÷jo ir konsultavo d÷l siūlomos valdymo ir įgyvendinimo sistemos (5 darbo dokumentas),

•

užtikrino, kad programos dokumentacijoje būtų tinkamai atsižvelgta į horizontaliąsias sritis (4
ir 5 darbo dokumentai).

Metodika, taikyta atliekant šias užduotis, ap÷m÷ dokumentinių ir praktinių tyrimų derinį. Atlikdami
dokumentinius tyrimus išankstinio vertinimo ekspertai:
•

peržiūr÷jo ankstesn÷s patirties dalykus (ypač iš 2004–2006 programų),

•

peržiūr÷jo visą eilę skirtingų Veiksmų programų dokumentų variantų,

•

peržiūr÷jo visą eilę skirtingų šakinių ministerijų pateiktų rodiklių lentelių variantų,

•

pareng÷ 5 darbo dokumentus bei įvadinę ataskaitą,

•

pareng÷ tarpinę ataskaitą ir kiekvienos VP galutinių ataskaitų projektus;

•

pareng÷ integruotą galutinę vertinimo ataskaitą
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Siekdama užtikrinti, kad išankstinio vertinimo procesas būtų dialogo ir dalyvaujamojo pobūdžio,
išankstinio vertinimo ekspertai atliko šiuos praktinius darbus:
•

organizavo visą eilę dvišalių susitikimų su šakin÷mis ministerijomis detaliai aptarti VP;

•

organizavo keletą seminarų, skirtų pagrindiniams išankstinio vertinimo elementams, pvz.: SSGG
analizei ir pradinei situacijai įvertinti, priežiūrai ir rodikliams ir t.t., aptarti;

•

atliko pristatymus išankstinio vertinimo projekto Valdymo komitetui ir Komisijai, kuri vadovavo
trijų VP ir Nacionalin÷s Bendrosios Strategijos parengimui

1.3

Dalykai, kurių buvo išmokta iš ankstesn÷s patirties

Pagrindinis išankstinio vertinimo uždavinys buvo peržiūr÷ti pamokas, išmoktas iš ankstesn÷s struktūrinių
fondų Lietuvoje įgyvendinimo patirties. Tai buvo ypač svarbu vertinant 4 darbo dokumentą (steb÷sena ir
rodikliai) ir 5 darbo dokumentą (valdymo ir įgyvendinimo sistemos).
Pamokos, išmoktos iš ankstesn÷s patirties taikant steb÷senos rodiklius, gali būti apibendrintos taip::
•

Būtini aiškūs rodiklių apibr÷žimai, siekiant išvengti skirtingo veiksmingumo ir rezultatų
skaičiavimo projekto lygiu

•

Pagrindinius rodiklius būtina įtraukti į steb÷senos sistemas. Tačiau būtina užtikrinti, kad tokių
rodiklių būti kiek galima mažiau, kad rodiklių sistema veiktų efektyviai

•

2004-2006 m. probleminis pagrindinis rodiklis buvo mokymus pra÷jusių asmenų skaičius. Nuo
pat programos įgyvendinimo pradžios nebuvo pateiktas sąvokos „mokymus pra÷jęs asmuo“
apibr÷žimas, – neaišku, ar tai į mokymo programas įrašytieji asmenys, ar mokymo kursus
pra÷jusių ir užbaigusių asmenų skaičius?

•

Nors apskaičiuoti „sukurtas darbo vietas“ yra sąlyginai paprasta, tačiau už vadovavimą projektui
atsakingi asmenys tur÷tų siekti geriau suprasti tokias sąvokas kaip „išsaugotos darbo vietos“,
„laikinas/nuolatinis darbas“ ir tokius klausimus kaip nuolatinių darbo vietų „patvarumas“.

•

Tai pat būtina aiškiai išskirti tokias sąvokas kaip „darbas ne visu etatu“, „darbas visu etatu“,
„tiesiogiai/netiesiogiai sukurtos darbo vietos“ ir darbo kokyb÷.

Peržiūr÷dama su valdymo ir įgyvendinimo sistemomis susijusias pamokas, išankstinį vertinimą atlikusi
grup÷ išnagrin÷jo dviejų pagrindinių tyrimų išvadas:
•

Teminis Lietuvos BPD 1 tikslo 2004-2006 m. programos vertinimas (2006 m. sausio m÷n.,
Finansų ministerija, EKT/ ESTEP). Taip pat buvo išsamiai įvertinas ir peržiūr÷tas įgyvendinimo
sistemų veiksmingumas;

•

Struktūrinių fondų veikimo Lietuvoje 2004-2006 m. veiksmingumo vertinimas – administracin÷
perspektyva (2006 m. rugs÷jo m÷n., Pilietin÷s visuomen÷s institutas (Civil Society Institute),
Alex Gibb).

Atliekant teminį Lietuvos BPD 1 tikslo 2004-2006 m. programos vertinimą buvo taip pat išsamiai
peržiūr÷ta 2004-2006 m. įgyvendinimo programa. Toliau yra pateikiama pagrindinių išvadų santrauka.
•

Trijų lygių įgyvendinimo sistema yra pernelyg biurokratiška. Buvo nustatyta, kad kai kuris
įgyvendinančių institucijų ir tarpinių institucijų užduotis yra dubliuojamos (ypač susijusios su
proceso vertinimu ir mok÷jimų tikrinimu), ir tai iš dalies l÷tina sprendimų pri÷mimo ir
įgyvendinimo procesus.

•

Buvo nustatyta, kad būtina toliau ugdyti ir stiprinti už ES struktūrinių fondų įgyvendinimą ir
valdymą atsakingų institucijų administracinius geb÷jimus, siekiant gerinti sistemos
veiksmingumą ir efektyvumą.

•

Už ES struktūrinių fondų įgyvendinimą ir valdymą atsakingų institucijų žmogiškųjų išteklių
lygis buvo įvertintas kaip nepakankamas, ypač kai kurių įgyvendinančių institucijų. Ypač
didel÷ problema yra didel÷ darbuotojų kaita. Tam tiktais atvejais darbuotojai netur÷jo
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pakankamos praktin÷s patirties, būtina kurti ir tobulinti darbuotojų mokymo sistemas.
•

BPD Priede ar gair÷se pareišk÷jams projektų atrankos kriterijai n÷ra pakankamai tiksliai
apibr÷žti. D÷l to sudarant projektų srautą atsirado sumaišties ir vilkinimo, d÷l nepatenkintų
pareišk÷jų apeliacijų buvo vilkinamas paramos tvirtinimo procesas.

•

Pareišk÷jai gauti paramą iš struktūrinių fondų 2004-2006 m. susidūr÷ su neproporcingai didele
administracine našta. Tai buvo ir pernelyg ilgai trunkantis paraiškos teikimo procesas ir
atrankos procedūrų vilkinimas. Gair÷s pareišk÷jams taip pat buvo paskelbtos v÷liau, nei buvo
planuota.

•

Tam tikrais atvejais įgyvendinančių institucijų vertinimo komitetų ataskaitos buvo
pakankamai kokybiškos, kad įgyvendinančios institucijos gal÷tų priimti galutinį sprendimą d÷l
atrankos. D÷l to projektų atrankos procesas buvo vilkinamas, o nepatenkinti pareišk÷jai teik÷
apeliacijas.

•

Programos įgyvendinimo eigoje nepakankamas d÷mesys buvo skirtas horzontlaioms temoms.
Tai gal÷jo atsitikti d÷l įvairių dalykų, tokių kaip bendras nepakankamas supratimas kaip
integruoti tokius klausimus kaip lygios galimyb÷s į gaires pareišk÷jams, projekto vertinimo
etapą ar projekto įgyvendinimą. Tod÷l yra labai reikalaingi praktiniai patarimai, kaip šias
temas glaiam būtų integruoti į programas programų ir projektų lygiu.

•

Steb÷senos sistemose vertinant didel÷s ar mažos apimties, „kietuosius“ ar „minkštuosius“
projektus nebuvo pakankamai veiksmingai taikomas proporcingumo principas. D÷l pernelyg
išsamaus prašymų padengti išlaidas ir visų ESF projektų tikrinimo vietoje tam tikros planuotos
išlaidos buvo išmok÷tos v÷liau, nei numatyta.

Šaltinis: Išankstin÷ 2004-2006 m. įgyvendinimo sistemų teminio vertinimo sintez÷
Antrasis vertintas dokumentas buvo Struktūrinių fondų veikimo Lietuvoje 2004-2006 m. veiksmingumo
vertinimas – administracin÷ perspektyva (2006 m. rugs÷jo m÷n., Pilietin÷s visuomen÷s institutas (Civil
Society Institute), Alex Gibb). Šiame dokumente buvo nagrin÷jami pagrindiniai klausimai, susiję su
struktūrinių fondų valdymu ir įgyvendinimu, o taip pat apibūdinti galimi struktūrinių fondų
veiksmingumo ir efektyvumo padidinimo būdai 2007-2013 m.
Dokumente nurodomi sunkumai, su kuriais susidurta 2004-2006 metais. Minimos tokios problemos:
•

Nepakankamas įgyvendinančių institucijų (ĮI) dalyvavimas programavimo procese d÷l to, kad
kai kurios naujos ĮI buvo įsteigtos prieš pat prasidedant 2004-2006 m.laikotarpiui.

•

Yra pavojus, kad ir 2007-2013 v÷l nebus pakankamu mastu įtrauktos į veiksmų programų
dokumentų rengimo procesą. Esamos galimyb÷s nebus išnaudotos, ypač atsižvelgiant į tai, kad
ĮI, kasdien tiesiogiai bendraudamos su paramos gav÷jais ir žinodamos, kokios priemon÷s yra
veiksmingos, ir kurios ne tokios veiksmingos, į šią veiklą gal÷tų įnešti didelį ir vertingą ind÷lį.
.

•

Būtina stiprinti fondų regioninį aspektą – tike programavimo proceso, tiek valdymo ir
įgyvendinimo požiūru. Norint tai pasiekti, būtų naudinga tam tikru mastu decentralizuoti
veiklą, ir taip leisti vietos ir regionų institucijoms suvaidinti didesnį vaidmenį nustatant
poreikius. Tai tur÷tų skatinti dalayvavimą fondų veikloje regiono mastu ir sustipritni
nuosavyb÷s jausmą.

•

Šia prasme pagrindinį vaidmenį tur÷tų suvaidinti regiono tarybos. Norint užtikrinti, kad jos
gal÷tų veiksmingai vykdyti savo funkcijas, tokios tarybos tur÷tų būti aprūpintos pakankamais
žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais, be to, joms turi būti suteikta visa geb÷jimų ugdymui
reikalinga parama.

•

Būtina stiprinti partneryst÷s ryšius su socialiniais partneriais, pilietine visuomene ir trečiuoju
sektoriumi, siekiant veiksmingai įgyvendinti SF per visą jų įgyvendinimo ciklą (ir ypač
apibr÷žiant programavimo laikotarpio etapus). Tai tur÷tų pad÷ti sustiprinti suinteresuotų šalių
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„nuosavybę“ fonduose.
•

Būtina racionalizuoti admnistracines procedūras, siekiant išvengti nereikalingo darbo
dubliavimo ir pagrinti fondų įgyvendinimo veiksmingumą ir efektyvumą.

•

Siekiant išvengti dubliavimo, būtina aiškiau atskirti TI ir ĮI vaidmenis. Šiuo metu TI ne tik
atlieka strateginį vaidmenį nustatant sektoriaus pl÷tros prioritetines sritis, jos taip pat yra
glaudžiai susijusios su programos įgyvendinimo veiklos aspektais, tokiais kaip projektų
atranka, gairių pareišk÷jams rengimas ir t.t.

•

2007-2013 m. laikotarpiu TI tur÷tų siekti suvaidinti svarbesnį vaidmenį nustatant sektorių
prioritetines sritis, įgyvendinant fondus ir vertinant politikos poveikį.

•

ĮI tur÷tų vaidinti svarbesnį vaidmenį rngiant ir apoibendrinantn procedūrų vadiovus bei gaires
pareišk÷jams. Šiuo metu šioje srityje pagfridninį vaidmenį vaidiną TI, ir 2004-2006 m.
laikotarpiu tai jau yra suk÷lę nemažai problemų, kadangi gair÷s apreišk÷jams tam tikrais
atvejais buvo nepakankamai nuoseklios, aiškios, o kitais atvejais jose buvo pateikta neteisinga
informacija. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką gaire spareišk÷jams turi pasirašyti ministras, o
tia n÷ra priimtina tvarka, kadangi ministras neturi pakankamų žinių apie programos
įgyvendinimą ir n÷a susipažinęs su praktiniais įgyvendinimo klausimais.

•

Įgyvendinančios institucijos yra iškilę sunkumų išlaikyti gabiausius darbuotojus ir jų žinių
potencialą. Šios problemos yra susijusios su nepakankamai lanksčiomis valstyb÷s tarnautokjų
atlyginimų mok÷jimo tvarkomis. Kai kuriose ĮI buvo labai didel÷ darbuotojų kaita, o tai suk÷le
tiek moralinių, tiek su admiistraciniais geb÷jimais susijusių problemų.

•

Audito procedūros yra susijusios su pernelyg didele adminsitracine našta, ypač įgyvendinant
ESF, ka įgyvendinant netgi tipinį projketą būtina tikrinti daugybę smulkių apmok÷jimo
prašymų. Grynųjų pinigų ir kiekvienos sąskaitos tikrinimas taikant „keturių akių“ principą bei
pagal ESF 4 straipsnio reikalavimus turi esminių pasekmių žmogiškiesiems ištekliams.

•

Panašiai, kai kurios ĮI atlieka visų projektų patikrinimsu vietoje. Velgi, ar tai iš tikrųjų
veiksminga praktika? Būtina mažinti atliekamų patikrinimų vietoje skaičių. Atliekant kokyb÷s
kontrolę daugiau d÷mesio reik÷tų skirti kokybei, o ne kontrolei – tai leis padidinti
veiksmingumą ir efektyvumą.

•

Tai, kad 2004-2006 m. nebuvo sukurta ir įdiegta valdymo informacin÷ sistema (angl. MIS)
kuri sektų visą struktūrinių fondų įgyvendinimo procesą nuo pradžios iki pabaigos min÷tuoju
laikotarpiu neleido užtikrinti reikiamo įgyvendinimo, valdymo ir skaidrumo.

•

Paraiškų formos turi būti supaprastintos ir patogesn÷s vartotojui.

•

Vertinimo etapas yra susijęs su pernelyg didele administracine našta. Šiuo metu vertinimo
eatpą sudaro dar keli atskiri etapa (admisnitracinio tinkamumo aptikrinimas, patikrinimas, ar
pareišk÷jas turi teisę aguti finansininkę paramą ir projekto kokyb÷s vertinimas). Ar negalima
būtų visų šių preocesų į vieną etapą, kad jie veiktų efektyviau?

•

D÷l projektų, kurių vert÷ nesiekia tam tikros nustatytos ribos, parinkimo atsakingomis tur÷tų
būti paskirtos ĮI. Tai leistų išvengti darbo dubliavimo vykdant projektų atranką.

Labai svarbu, kad į šias pamokas būtų deramai atsižvelgta planuojant ir įgyvendinant fondus 2007-2013
metais. Tyrimo metu išankstinis vertinimas buvo atliekant siekiant konkretaus tikslo parengti
rekomendacijas d÷l valstymo procedūrų 2007-2013 metų laikotarpiu.
1.4

Programos valdymas ir įgyvendinimas

1.4.1

Įstatymais nustatyti reikalavimai – struktūrinių fodnų valdymas ir įgyvendinimas

2006 m. liepos 11 d. Tarybsoi reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 nustato bendrąsoas nuostatas d÷l uropos
regionin÷ spl÷tos fondo, Europos socialini ofondo ir Sangladžudos fondo. Šio bendrojo reglamento VI
antraštin÷ dalis yra skirta valdymo, steb÷snos ir kontrol÷s sistgemoms. .
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Reglamenyto 58 striapsnyje išd÷styti bendrieji valdymo ir kontrol÷s sistemų principai – ypač apibr÷žti
struktūrinių fondų valdymo ir šgyvendinimo aspektai, u- kuriuos yra atsajkingo svalstyb÷s nar÷s
įgyvendinant veiksmų programas. Pagrindin÷s funkcijos yra apibr÷žiamos toliau:
a) apibr÷žiamos atitinkamų įstaigų valdymo ir kontrol÷s funkcijos bei funkcijų

pasiskirstymas kiekvienoje įstaigoje;
b) numatoma, kad turi būti laikomasi principo, pagal kurį šių įstaigų tarpusavio

funkcijos ir funkcijos šiose įstaigose yra atskirtos;
(c) numatomos procedūros, užtikrinančios pagal veiksmų programą deklaruojamų

išlaidų teisingumą ir reguliarumą;
(d) numatomos patikimos kompiuterizuotos apskaitos, steb÷senos ir finansinių

ataskaitų teikimo sistemos;
(e) numatoma informavimo ir steb÷senos sistema tais atvejais, kai atsakingoji

įstaiga patiki vykdyti užduotis kitai įstaigai;
(f) numatoma sistemų veikimo audito tvarka;
(g) numatomos tinkamos audito sekos užtikrinimo sistemos ir procedūros;
(h) numatomos informavimo apie pažeidimus bei neteis÷tai sumok÷tų sumų

susigrąžinimą ir steb÷senos procedūros;.
1.4.2

Proposed management and implementation arrangements 2007-13

LR Vyriausyb÷ 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 252 nustat÷ ES struktūrin÷s paramos administravimo
principus. Pastebima tendencija, kad siekiama pratęsti 2004-2006 m. ES struktūrin÷s paramos
administravimo sistemos sąrangą ir užtikrinti veiksmingesnį ES 2007–2013 m. struktūrin÷s paramos
administravimą1. Iš principo nutarimas aiškiai deklaruoja LR Vyriausyb÷s poziciją, kad Finansų
ministerija ir naujajame 2007-2013 m. programavimo periode tur÷tų vykdyti VP, įgyvendinančių
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją, vadovaujančiosios institucijos ir
sertifikuojančiosios institucijos funkcijas. Taip pat šiuo nutarimu buvo suformuota nauja institucija – LR
Vyriausyb÷s Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos komitetas 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos klausimams spręsti, sudaryta iš ministro pirmininko, vyriausyb÷s kanclerio bei
Tarpinių institucijų vadovų.
Žemiau lentel÷je pateikiame siūlomą penkių lygių administravimo ir funkcijų paskirstymo principinę
schemą:

1

Finansų ministerijos interneto svetain÷ www.finmin.lt
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Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s Europos
Sąjungos struktūrin÷s
paramos komitetas

I. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷

II. Priežiūros komitetai
(šių komitetų sud÷tis: Europos Komisija, vadovaujančioji institucija
(Finansų ministerija), tarpin÷s institucijos, įgyvendinančiosios
institucijos ir socialiniai ekonominiai partneriai)
Priežiūros komitetas

Priežiūros komitetas

Priežiūros komitetas

III. Vadovaujančioji institucija
(Finansų ministerija)
1 VEIKSMŲ PROGRAMA –
ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ
PLöTRA

2 VEIKSMŲ PROGRAMA –
EKONOMIKOS AUGIMAS

3 VEIKSMŲ PROGRAMA –
SANGLAUDOS SKATINIMAS

IV. Tarpin÷s institucijos

1. Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerija
2. Švietimo ir mokslo
ministerija
3. VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJA

1. Informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros komitetas
2. Susisiekimo ministerija
3. Ūkio ministerija

1. Aplinkos ministerija
2. Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerija
3. Sveikatos apsaugos ministerija
4. Švietimo ir mokslo ministerija
5. Ūkio ministerija
6. VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJA

Projektų atranka (projektų atrankos komitetai)
V. Įgyvendinančiosios institucijos

Paramos fondo Europos
socialinio fondo agentūra

1. UAB „INVESTICIJŲ IR
VERSLO
GARANTIJOS“
2. Viešoji įstaiga Centrin÷
projektų valdymo agentūra
3. Viešoji įstaiga Lietuvos
verslo paramos agentūra
4. Transporto investicijų
direkcija

Centre for

Strategy & Evaluation Services

9

1. Aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo
agentūra
2. Viešoji įstaiga Centrin÷
projektų valdymo agentūra
3. Viešoji įstaiga Lietuvos
verslo paramos agentūra

Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis
(ex ante) vertinimas – Galutin÷ veiksmų programų išankstinio vertinimo ataskaita

Section

IŠANKSTINIS VERTINIMAS – BENDROJI
DALIS

1

Nors struktūrinių fondų valdymo ir įgyvendinimo sistemos 2007-2013 m. periodui dar n÷ra visiškai
suformuluotos Finansų minuisterija yra pateikusi kelis esminuis pasiūlymus. Silūmoa įgyvendinimo
struktūra iš esm÷s nesikeis palyginus su 2004-2006 metais taikoma struktūra. Apibendrinant:
•

Finansų ministerija ir toliau liks 2007–2013 m. struktūrinių fondų paramos panaudojimo
Lietuvoje Vadovaujančiąja institucija (VI)

•

Kaip ir 2004–2006 metais bus viena centralizuota VI, Sertifikuojanti institucija ir Audito
institucija, 2007-2013 m. laikotarpiu užtikrinant atitiktį Bendrojo reglamento 59 straipsniui
(„Instituticjų skyrimas“).

•

Pagal VI rekomendacijas Įgyvendinančiosios institucijos atliks tinkamumo patikrinimą ir
vykdys projekto įgyvendinimo priežiūrą, kaip ir 2004–2006 metais

•

Vidaus reikalų ministerija bus paskirta naująja Tarpine institucija, kad atsispind÷tų jos
vaidmuo Žmogiškųjų išteklių VP 4-ojo ir Sanglaudos VP 1-ojo prioriteto atžvilgiu

•

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) taps naująja Įgyvendinančiąja institucija,
taip siekiant perteikti jos vaidmenį rizikos kapitalo ir mikrokreditų administravimo schemose
pagal Ekonomikos augimo VP

•

Tarpin÷s isntitucijos ir regionin÷s tarybos ie toliau išliks sprendimą priimančiomis
institucijomis atrenaknt projektus. Numatoma, kad šiuo laikotarpiu nekonkurso tvarka bus
atrinkta daug daugiau projektų, nei 2004-2007 metais, taip užtikrinant, kad struktūrin÷ parama
būtų įgyvendsinama atsižvelgiant į ilgalaikius nacionalinio strateginio planavimo prioritetus.

•

Regionin÷s tarybos prisiims atsakomybę už projektų, kurio pirmumo tvarka turi būti remiami
vietos/regioniniu lygiu, ir koordinuos veikąl ypač tose srityse, kur būtina koordinuoti vienos ar
daugiau savivaldybių darbą, kai jos nori apjungti savo finansinius išteklius kad gla÷tų paremti
didesnoio masto projektus, tokius kaip projekjtus sveikatos apsaugos ir ttransporto
sektoriuose.

•

Bus vienas Programos priežiūros komitetas (PPK), kuriam teks atsakomyb÷ už 3 veiksmų
programų įgyvendinimo priežiūrą 2007–2013 metais

Toliau pateikiama išsamesn÷ informacija apie siūlomas įgyvendinimo sistemas:
Tarpin÷s institucijos
Naujajame 2007-2013 m. programavimo periode ES Struktūrinių fondų valdymo ir administravimo
sistemoje yra numatytos šios Tarpin÷s institucijos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija;
Švietimo ir mokslo ministerija;
Vidaus reikalų ministerija;
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie LR Vyriausyb÷s;
Susisiekimo ministerija;
Ūkio ministerija;
Aplinkos ministerija;
Sveikatos apsaugos ministerija;

Lyginant 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. ES Struktūrinių fondų valdymo ir administravimo sistemas,
pastarojoje numatyta keletas pasikeitimų:
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1.

2.

Naujajame programavimo periode nebeliko vienos iš tarpinių institucijų – Žem÷s ūkio
ministerijos, kuri yra atsakinga už ES bendrosios žem÷s ūkio politikos ir bendrosios
žuvininkyst÷s politikos finansinių priemonių įgyvendinimą Lietuvoje;
Nors Tarpinių institucijų skaičius nepadid÷jo, tačiau Vidaus reikalų ministerija tapo naujaja
tarpine institucija, atsakinga už 2 prioritetų priemonių įgyvendinimą dviejose VP.

Principin÷je ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemoje LR Vyriausyb÷ Tarpin÷ms institucijoms
deleguoja tokias funkcijas2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nustatyti investicijų prioritetus ir siūlyti priežiūros komitetui atitinkamus atrankos kriterijus;
Rengti sektorinius trimečius viešųjų investicijų planus pagal priežiūros komiteto patvirtintus
atrankos kriterijus, teikti juos tvirtinti LR Vyriausybei;
Spręsti l÷šų viešiesiems projektams skyrimo klausimus pagal nustatytus l÷šų limitus;
Rengti privačių projektų konkursų sąlygas pagal priežiūros komiteto patvirtintus projektų
atrankos kriterijus, atrinkti projektus ir skirti paramą;
Planuoti nacionalinio bendrojo finansavimo l÷šas (pagal tarpin÷s institucijos kompetenciją) ir
derinti su Finansų ministerija jų šaltinius;
Atlikti ir užtikrinti ES reglamentų nustatyta tvarka pavaldžių įgyvendinančiųjų institucijų veiklos
kokyb÷s kontrolę;
Vykdyti administruojamų priemonių viešinimą;
Atliekti mok÷jimus arba šią funkciją perduoti įgyvendinančiajai institucijai.

Įgyvendinančiosios institucijos
Naujajame 2007-2013 m. programavimo periode ES Struktūrinių fondų valdymo ir administravimo
sistemoje yra numatytos šios Įgyvendinančiosios institucijos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentura;
Uždaroji akcin÷ bendrov÷ „Investicijų ir verslo garantijos“;
VšĮ Centrin÷ projektų valdymo agentūra;
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra;
Transporto investicijų direkcija;
Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Lyginant 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. ES Struktūrinių fondų valdymo ir administravimo sistemas,
pastarojoje numatyta keletas pasikeitimų:
1.

2.

Naujajame programavimo periode nebeliko vienos iš Įgyvendinančiųjų institucijų – Nacionalin÷s
mok÷jimo agentūros, kuri tapo ES bendrosios žem÷s ūkio politikos ir bendrosios žuvininkyst÷s
politikos finansinių priemonių įgyvendinimo Lietuvoje įgyvendinančiąja institucija;
Nors Įgyvendinančiųjų institucijų skaičius nepadid÷jo, tačiau Uždaroji akcin÷ bendrov÷
„Investicijų ir verslo garantijos“ tapo naujaja įgyvendinančiaja institucija;

Principin÷je ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemoje Įgyvendinančiosioms institucijoms
numatoma deleguoti tokias funkcijas:
1.
2.
3.
4.
5.
2

Atsakyti už projektų atitiktį priežiūros komiteto nustatytiems atrankos kriterijams, taip pat ES ir
LR teis÷s aktų reikalavimams;
Analizuoti, vertinti joms pateiktus projektus, šių projektų parengimo kokybę ir teikti išvadas
tarpinei institucijai;
Konsultuoti pagal kompetenciją institucijas (pareišk÷jus) projektų rengimo klausimais;
Kontroliuoti projektų, kuriems skirta parama, įgyvendinimą, tikrinti jų deklaruojamas išlaidas;
Užtikrinti veiklos viešumą ir viešinimą.

LR Vyriausyb÷s 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 252.
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Programos steb÷senos komitetas
Bendrojo Reglamento 63 straipsnyje nustatytas reikalavimas įsteigti programos steb÷senos komitetą
(PSK) kiekvienai veiksmų programai. Šiuo 2004-2006 m. laikotarpiu yra tik vienas PSK atsakingas už
BPD 1 tikslo įgyvendinimo steb÷seną. Kiap jau min÷ta anksčiau naujuoju 2007-2013 programavimo
laikotarpiu Lietuvai siūloma sudaryti vieną PSK, kuris apimtų visas tris veiksmų programas.
Tokia procedūra atrodo labai tinkama atsižvelgus į išankstini vertinimo rezultatus, siekiant užtikrinti
veiksmingą fondų įgyvendinimo steb÷senos koordinavimą. Tačiau vis d÷lto labai svarbu įsteigti ir PSK
pogrupius, kurie užtikrintų efektyvią kiekvienos atskiros veiksmų programos įgyvendinimo steb÷seną.
Reglamento 65 straipsnyje yra apibr÷žiami PSK keliami uždaviniai:

•

Steb÷ti veiksmų programos įgyvendinimo kokybę ir veiksmingumą

•

Nagrin÷ti veiksmų programos įgyvendinimo rezultatus, ypač peržiūrint, kokia pažanga
padaryta siekiant konkrečių kiekvienoje veiksmų programoje ir vertinimo studijoje nustatytų
kiekybinių tikslų;

•

Nagrin÷ti ir tvirtinti metines ir galutines ataskaitas (taip pat gauti informaciją apie metin÷s
kontrol÷s ataskaitą);

•

Siūlyti pataisyti ar peržiūr÷ti veiksmų programą, jeigu tai būtina siekiant padidinti fondo
veiklos tikslų pasiekimo tikimybę;

•

Nagrin÷ti ir tvirtinti visus pasiūlymus iš dalies pakeisti Komisijos sprendimų d÷l fondų
paramos turinį.

Pereinant į kitą programavimo laikotarpį PSK vaidmuo iš esm÷s nesikeis. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad
Lietuva pereis nuo vieno Bendrojo programavimo dokumento prie 3 veiksmų programų, reik÷s daryti
pakeitimus administracin÷je struktūroje, o glaudus bendradarbiavimas užtikrins, kad PSK gal÷tų vykdyti
veiksmingą visos programos veikimo vertinimo steb÷seną. Tačiau 2007-2013 m. programavimo
laikotarpiu PSK suvaidins svarbesnį vaidmenį nustatant programos įgyvendinimo vertinimo poreikius, nei
ankstesniais laikotarpiais, kai vertinimas pagal atskirus laikotarpius buvo susietas su tarpiniu
programavimo laikotarpiu etapu.
Principin÷je ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemoje numatyta, kad veiksmų programų
priežiūros komitetai vykdys tokios funkcijas3:
•

Tvirtins projektų atrankos kriterijus, kuriuos siūlys tarpin÷ms institucijoms pagal savo
kompetenciją veiksmų programos lygmeniu;

•

Tvirtins Vadovaujančiosios institucijos pateiktus programos pakeitimus ir metines ataskaitas

1.4.3

Regionin÷s įgyvendinimo struktūros

2004-2006 metais Lietuva įgyvendino nacionalinį Bendrąjį programavimo dokumentą, sudarytą remiantis
Lietuvos didžiųjų miestų ekonomin÷s pl÷tros „augimo“ nuostata.
Kai buvo kuriamos įgyvendinimo struktūros, regionų lygmeniu veik÷ tik labai silpnos struktūros, o
regiono įgyvendinimo padaliniai buvo tik neseniai įsteigti. Paj÷gumų stoka regiono mastu paskatino
priimti sprendimą sukurti nacionalinę struktūrinių fondų paramos 2004-2006 metų laikotarpiu
įgyvendinimo sistemą.
Kai kurios įgyvendinančios institucijos nusprend÷ įsteigti regionines įgyvendinimo struktūras, tokias kaip
Lietuvos verslo paramos agentūrą (LVPA), tačiau kitos, tokios kaip Europos socialinio fondo agentūra,
tokių struktūrų nesukūr÷.

3

LR Vyriausyb÷s 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 252.
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Pagal neseniai Pilietin÷s visuomen÷s instituto atliktą partneryst÷s ind÷lio regiono mastu į struktūrinių
fondų programavimo procesą ir įgyvendinant fondus 2004-2006 metais vertinimą, savivaldybių
tarpusavio konkurencija d÷l finansavimo sumenkino partneryst÷s vaidmenį ir neleido pakankamu mastu
ugdyti bei stiprinti fondų nuosavyb÷s jausmo.
Nors 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu dauguma struktūrinių fondų valdymo ir įgyvendinimo
elementų išliks centralizuotais, palaipsniui veikla bus decentralizuojama ir didesnis d÷mesys bus
teikiamas regiono vaidmeniui. Tokios tendencijos vyraus tiek sudarant programos įgyvendinimo
struktūras, tiek paskirstant išteklius.
Tokia taktika atrodo pati tinkamiausia ypač siekiant stiprinti subalansuotą socialinę, teritorinę ir
ekonominę sanglaudą visoje Lietuvoje ir užtikrinti, kad visa veikla būtų naudinga ir mažiau ekonomiškai
išsivysčiusiems miesto ir kaimo rajonams, o ne tik patiems labiausiai išsivysčiusiems regionams, kuriems
2004-2006 m. laikotarpiu gavo didžiausius finansinius išteklius.
Svarbiausia, 2007-2013 programavimo laikotarpiu siūloma siekti, kad regionin÷s tarybos suvaidintų
svarbų vaidmenį įgyvendinant struktūrinius fondus, glaudžiai bendradarbiaudamos su Vidaus reikalų
ministerija, kurie bus naujai paskirtoji tarpin÷ institucija. Tarp svarbiausių regioninių tarybų funkcijų bus
šios
•

Skatinti bendradarbiavimą regiono lygmeniu tarp pagrindinių už struktūrinių fondų
įgyvendinimą atsakingų institucijų, ypač savivaldybių, kurioms bus skirta finansin÷ parama per
Sanglaudos VP;

•

Aktyviai dalyvauti sudarant prioritetinių projektų, kuriems bus skiriama parama atsižvelgus į
nustatytus vietinius ar regioninius poreikius, sąrašą;

•

Skatinti ir lengvinti dialogą su pagrindin÷mis regiono suinteresuotomis šalimis – socialiniais
partneriais, trečiosiomis šalimis ir pilietine visuomene, remiantis partneryst÷s principu (vienu
pagrindiniu struktūrinių fondų veikimo principu);

•

Pad÷ti stiprinti nuosavyb÷s jausmą įgyvendinant struktūrinių fondų paramą vietos ir regiono
lygmenimis;

•

Priimti galutinį sprendimą d÷l to, kurie viešosios infrastruktūros pl÷tros projektai tur÷tų būti
finansuojami.

BPD 1 tikslo įgyvendinimo teminio įvertinimo metu buvo nustatyta, kad regiono mastu būtina stiprinti
administracinius geb÷jimus, ir tokiu būdu siekti visuose valdymo lygmenyse kiek galima veiksmingiau
išnaudoti struktūrinių fondų privalumus. Šiai rekomendacijai buvo pritarta ir išankstinio vertinimo
ataskaitoje.
Mes sutinkame su nuomone, kad būtina remtis esama institucijų struktūra, o ne kurti naujas, tokias kaip
regioninius įgyvendinančių institucijų filialus, nors įgyvendinančių institucijų darbuotojai gal÷tų dirbti
kartu su regioninių tarybų darbuotojais ir kitomis suinteresuotomis šalimis regionuose, pad÷dami jiems
stiprinti administracinius geb÷jimus ir užtikrinti kokybišką projektų srautą.
Verta pamin÷ti, kad PHARE 2000 ESC programa buvo įgyvendinta keturiose apskrityse kaip bandomasis
projektas, t.y. Utanos, Marijampol÷s ir Kaip÷dos bei Taurag÷s. Apskrities viršininko administracijos siek÷
stiprinti ir ugdyti savo administracinius geb÷jimus tiek programavimo, tiek valdymo ir įgyvendinimo
srityse. Viršininko administracijose dirbantys darbuotojai gal÷tų būti s÷kmingai panaudoti juos įtraukiant
į projektų atrankos procesus.
Lygiagrečiai su ketinimu pagal Sanglaudos VP daugiau atsakomyb÷s perduoti regionin÷ms taryboms,
labai svarbu šiuo metu pagal Žmogiškųjų išteklių VP skiriamas finansavimas (4 prioritetas) būtų
veiksmingai panaudotas užtikrinant, kad regionin÷s tarybos gal÷tų s÷kmingai ugdyti savo geb÷jimus ir
taip veiksmingai įgyvendinti joms numatytas funkcijas.
Kadangi bendrai Lietuvos mastu 2004-2006 m. laikotarpiu ekonomika vyst÷si labai s÷kmingai, akivaizdu,
kad 2007-2013 m. reik÷s ugdyti geb÷jimus regiono mastu, pirmiausia siekiant užtikrinti, kad fondų
parama būtų naudinga visiems Lietuvos gyventojams, o bet to užtikrinti ekonominį ir socialinį
gyvybingumą regionuose, kurios ypač sumaž÷jo gyventojų skaičius per pastaruosius penkerius metus,
pirmiausia d÷l migracijos ieškant darbo (daugiausia į JK ir Airiją), bei persikeliant žmon÷s į miestus, ir
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d÷l to atsirandančioms naujoms problemoms, tokioms kaip smegenų nutek÷jimas, sen÷jantys gyventojai ir
t.t.
1.4.4

Išvados ir rekomendacijos – valdymo ir įgyvendinimo sistemos

Išankstinio patikrinimo išvados ir rekomendacijos d÷l siūlomų struktūrinių fondų Lietuvoje paramos
įgyvendinimo ir valdymo sistemų 2007-2013 m. kol kas yra tik labai preliminarios. Diskusijos šiais
klausimais tebevyksta visose institucijose, susijusiose su fondų paramos įsisavinimu, o galutiniai
pasiūlymai dar tur÷s būti suformuluoti raštu. Numatoma, kad tai bus atlikta per laikotarpį nuo 2006 m.
lapkričio m÷n. iki 2007 m. sausio m÷n.
Išvados – administracin÷s struktūros
•

Siūloma institucin÷ 2007-2013 m. struktūrinių fondų įgyvendinimo ir valdymo institucijų struktūra iš
esm÷s bus tęsinys 2004-2006 m. galiojusios struktūros. Bus viena vadovaujančioji institucija, Finansų
ministerija, kuri bus atsakinga už trijų veiksmų programų įgyvendinimą, ir kuriai talkins dar dviejų
lygių institucijos – tarpin÷s institucijos (šakin÷s ministerijos) ir įgyvendinančios institucijos
(atsakingos už kasdienį veiklos valdymą).

•

Išankstinio vertinimo metu buvo nustatyta, kad tikslinga palikti kai kuriuos esamos administracin÷s
sistemos elementus, ypač atsižvelgus į trumpą 2004-2006 programavimo laikotarpį ir būtinybę toliau
stiprinti administracinius geb÷jimus. 2007-2013 m. priimti visiškai naują struktūrą būtų rizikinga.

•

2007–2013 metais reik÷s atsižvelgti į tai, kaip galima supaprastinti administracines procedūras,
siekiant pagerinti struktūrinių fondų valdymo ir įgyvendinimo našumą ir efektyvumą. Ypač būtina
pašalinti nereikalingą darbo dubliavimą ir užtikrinti, kad būtų aiškiai atskiriamos. Tarpinių institucijų
ir įgyvendinančių institucijų funkcijos.

1.

Kai kurios suinteresuotosios šalys šiuo metu galiojančią trijų lygių sistemą įvertino kaip pernelyg
hierarchinę, reikalaujančią darbo dubliavimo, ir tapusia kliūtimi veiksmingai įgyvendinti ir įsisavinti
fondų paramą. Tod÷l kai kuriose pirmojo tikslo BPD srityse buvo iškilę sunkumų įsisavinant
finansines paramos l÷šas, Iš dalies tai l÷m÷ administracinių procedūrų dubliavimasis, toks kaip du
kartus atliekamas reikalavimų patikrinimas, dviejų lygių institucijų įtraukimas į vertinimo procesą ir
t.t.

•

Toki dubliavimosi galima būtų išvengti, jeigu tarin÷s institucijos nusišalintų nuo veiklos valdymo
klausimų, ir daugiau d÷mesio skirtų jų svarbiausioms strategin÷ms funkcijoms, sektorių prioritetų
nustatymui, siektų užtikrinti, kad struktūrinių fondų ištekliai būtų panaudojami remiantis
nacionalin÷s politikos prioritetais bei vykdytų veiksmingo fondų naudojimo steb÷seną Programos
steb÷senos komiteto lygmeniu. Šiuo metu šakin÷s ministerijos yra atsakingos tiek už strateginius, tiek
už veiklos struktūrinių fondų paramos valdymo ir įgyvendinimo aspektus. Kyla klausimas, ar iš
tikrųjų tarpin÷s institucijos tur÷tų tokiu mastu dalyvauti sprendžiant veiklos klausimus, tokius kaip
galutinis projektų atrankos sprendimas (ypač d÷l mažesn÷s apimties projektų), ar gairių pareišk÷jams
rengimas.

•

Tod÷l atsakomyb÷ už tam tikrus veiklos klausimus tur÷tų būti decentralizuojama ir perduota
įgyvendinančioms institucijoms. Taikant tokią strategiją, būtina taip pat imtis ir priemonių, kad
įgyvendinančios institucijos galiausiai išliktų atsakingomis tarpin÷ms institucijoms ir vadovaujančiai
institucijai. Tokia strategija gali tur÷ti poveikio ir administracinei struktūrai. Ypač, Įgyvendinančioms
institucijoms bus reikalingi papildomi darbuotojai, perimti tam tikras funkcijas, kurias šiuo metu
vykdo Tarpin÷s institucijos. Alternatyvus sprendimas būtų įsteigti vieną sekretoriatą kiekvienai VP,
kuris apimtų ĮI ir TI funkcijas, nei kai kurias vadovaujančiosios institucijos deleguotas funkcijas,
tokias kaip vertinimas ar ataskaitų PSK teikimas.

•

Svarbiausias 2007-02013 m. laikotarpiui ir dar neišspręstas klausimas yra ar Finansų ministerija,
kaip trijų veiksmų programų vadovaujančioji institucija netur÷tų perduoti tam tikras savo technines
funkcijas naujai vyriausybinei agentūrai ar nepriklausomam programų sekretoriatui. Tai gali būti
technin÷s funkcijos, susijusios su fonų paramos valdymo ir įgyvendinimo koordinavimu ir vertinimu.
Tai gal÷tų būti puiki proga sukurti struktūrinių fondų valdymo tobulumo centrą, kuris būtų tam tikru
mastu nepriklausimas (tačiau vis gi atsakingas) Finansų ministerijai.
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•

Naujoji vyriausybin÷ agentūra ar nepriklausomas sekretoriatas prival÷s būti aprūpinti reikiamais
ištekliais (finansiniais ir žmogiškaisiais) kad gal÷tų pritraukti ir išlaikyti darbuotojus. Ypač toki
naujoji agentūra tur÷s pasiūlyti geresnes darbo sutarties sąlygas ir tobulesnę karjeros planavimo
struktūrą.

•

Nors naujosios agentūros veiklos sąnaudos gali būti ir didesn÷s, (ypač trumpuoju laikotarpiu), jos
greitai pasiteisins – jau per vidutinį ir ilgąjį laikotarpį. Pavyzdžiui, jeigu naujoji institucija
neapsiribos vien tik valstyb÷s tarnautojo atlyginimų schema, jai bus lengviau sumažinti darbuotojų
kaitą, kuri buvo labai didel÷ 2004-2006 m. laikotarpiu, ir taip išlaikyti žinių kapitalą.

•

Alternatyvus sprendimas būtų perduoti kai kurias Finansų ministerijos technines funkcijas tiesiogiai
naujajam VP sekretoriatui, kuris apimtų esamas ĮI ir TI funkcijas – toks modelis būtų panašus į kai
kuriose valstyb÷se nar÷se jau aliojantį modelį, pvz., JK.

•

Tačiau pereinant nuo esamos sistemos prie naujosios institucin÷s struktūros iškyla ir tam tikros
rizikos. Yra pavojus, kad pavojus, pertvarkymo metu pagrindiniai Finansų ministerijos darbuotajai
pereis dirbti į kitas įstaigas, o nei naująją struktūrą, – taip bus prarasti administraciniai geb÷jimai, taip
pat rizika, kad d÷l funkcijų perdavimo iš Finansų ministerijos naujajai struktūrai gali būti v÷luojama
prad÷ti sklandžiai įgyvendinti fondų paramą. Be to, mažai tik÷tina, kad pakaks laiko įsteigti
instituciją ir jai prad÷ti veikti dar iki pradedant įgyvendinti 2007-2007 m. programas. Taigi naujosios
struktūros tur÷s būti kuriamos labai apgalvotai, siekiant išvengti funkcijų ir procedūrų dubliavimo,
bei užtikrinti galimybes veiksmingai įsisavinti paramos išteklius.

•

2004-2006 m. programavimo laikotarpiu regioninei dimensijai nebuvo skiriamas reikiamas d÷mesys
– nors ir d÷l pateisinamų priežasčių. Pirmiausia tai nacionalinio BPD įgyvendinimas visos šalies
mastu neapimant regionų VP, o tai yra ydinga atsižvelgus į Lietuvos dydį, bei nepakankamus
institucinius geb÷jimus regionuose įgyvendinti struktūrinių fondų paramą ir t.t.

•

Institucijų brandumas valdant fondus did÷jo greitai visos šalies mastu. Tod÷l 2007-2013 m.
programavimo laikotarpis taps puikia galimybe regionams suvaidinti svarbesnį vaidmenį
programavimo procese ir įgyvendinant fondus. Tai yra sveikintina, kadangi taip galima šalinti vieną
didžiausių 2004-2006 m. laikotarpio trūkumų – nepakankamas d÷mesys regioninei dimensijai.
Regionų institucijos suvaidins svarbų vaidmenį nustatant prioritetinius vietos ir regiono poreikius
(ypač pagal Sanglaudos VP), pagal nacionalinius ilgalaikio strateginio planavimo principus.

•

Regionin÷s tarybos (dirbdamos kartu su apskričių viršininkų administracijomis) bus pagrindin÷mis
institucijomis vykdančiomis struktūrinių fondų paramos įgyvendinimo steb÷seną regiono mastu. Jos
dirbs glaudžiai bendradarbiaudamos su Vidaus reikalų ministerija nustatydamos prioritetinius
projektus ir skatindamos partnerystę. Regiono mastu tikslinga remtis esama institucijų struktūra,
nebandant sukurti naujų struktūrų. Tačiau vis d÷lto reik÷s užtikrinti, kad regionin÷s tarybos būtų
aprūpintis reikiamais ištekliais (finansiniais ir žmogiškaisiais), jiems būtų teikiama parama stiprinant
geb÷jimus, kad jos gal÷tų veiksmingai įgyvendinti savo vaidmenį. Regionų geb÷jimus stiprinti būtina
jau labai ankstyvame etape, panaudojant TP fondus ir remiantis esamų ĮI patirtimi.

•

Struktūriniai fondai 2004-2006 yra pad÷ję stiprinti partnerystes, ypač nacionaliniu mastu.2007-2013
m. veiksmų programas rengiančiose temin÷se grup÷se buvo ir pagrindinių socialinių partnerių
atstovų, tokių kaip profesin÷s sąjungos, Lietuvos Pramon÷s ir Prekybos rūmai, verslo asociacijos, ir
t.t.

•

Tačiau regionų mastu dalyvaujama struktūrinių fondų paramos veikloje bei partneryst÷s veikia daug
mažesniu mastu. Yra daug galimybių tobulinti partnerysčių mechanizmus, ypač užtikrinant, kad
regionų bei visos šalies suinteresuotos šalys aktyviau dalyvautų įgyvendinant veiksmų programas.
Tai bus labai svarbu skatinant socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą. ĮI tur÷tų parengti aktyvias
strategijas įtraukiant socialinius partnerius, naudoti TP biudžetą ir tokiu būdu stiprinti geb÷jimus
rajonuose, bei teikti TP paramą regionin÷ms taryboms.

•

Pasiūlymas įsteigi vieną programų steb÷senos komitetą atrodo labiau priimtinas, nei steigti atskirus
tokius komitetus kiekvienai VP. Tai tur÷tų leisti veiksmingiau koordinuoti programų įgyvendinimo
steb÷seną. Vis d÷lto, siekiant užtikrinti veiksmingą steb÷seną ir koordinavimą, gal÷tų būti steigiamai
atskirti veiksmų programos steb÷jimo pogrupiai. Turi būti aiškiai apibr÷žtos tokių pogrupių
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kompetencijos ribos, kad jie negal÷tų kelti pernelyg didelių reikalavimų ĮI ar sekretoriatui, kadangi
tai gali trikdyti veiksmingą darbą ir sukliudyti veiksmingai įsisavinti paramą.
•

2004-2006 m. pirmojo tikslo programų tarsektorin÷ dimensija taip pat nebuvo pakankamai įvertinta.
Naujuoju laikotarpiu bus galimyb÷ pašalinti šį trūkumą įsteigus darbo grupes pagal įvairias
horizontalias schemas – lygios galimyb÷s, tvari pl÷tra, informacin÷ visuomen÷, žinių ekonomika ir kt.
Siūlomos įgyvendinimo sistemos trūkumas yra tas, kad n÷ra institucin÷s struktūros, užtikrinančios,
kad horizontalios temos būtų deramai įvertintos jau programos įgyvendinimo laikotarpiu. Tur÷tų būti
atlikta sektinos praktikos Lietuvoje ir kitose šalyse peržiūra, kad galima būtų praktiškai paaiškinti
įvairių projektų rūšių skirtingus aspektus, kurie padeda realizuoti horizontalius privalumus.

•

Buvo susiduriama su sunkumai išlaikyti gabesnius darbuotojus ir žinių kapitalą TI ir ĮI. Kai kuriose
TI ir ĮI darbuotojų kaita buvo itin didel÷ – tai suk÷l÷ administracinių geb÷jimų problemų, blogai veik÷
moraliai. Tai buvo aiškinama nepakankamai lanksčia valstyb÷s tarnautojų atlyginimų sistema, labiau
patraukliomis galimyb÷mis dirbti privačiame sektoriuje. Būtina užtikrinti, kad žinių kapitalas nebūtų
prarandamas ir kad administraciniai geb÷jimai toliau būtų ugdomi. Kitos Europos valstyb÷se
nepriklausomi sekretoriatai teikia valdymo ir įgyvendinimo paslaugas. Jų nepriklausomyb÷ nuo
pagrindinių valstyb÷s tarnybos sąlygų leidžia jiems patiems nustatyti savo sąlygas. Tačiau tokie
nepriklausomi sekretoriatai yra steigiami gavus leidimą pagal viešųjų pirkimų teis÷s aktų
reikalavimus..

Rekomendacijos – administracin÷ struktūros
1.

Finansų ministerija tur÷tų išlikti struktūrinių fondų paramos Lietuvoje vadovaujančia
institucija atsakinga už trijų veiksmų programų įgyvendinimą 2007-2013 m.

Užtikrinti tęstinumą 2007-2013 m. yra tikslingas sprendimas, bent jau iki programavimo laikotarpio
vidurio. Mūsų nuomone, yra per v÷lu perduoti atsakomybę naujai institucijai dar iki prasidedant 20072013 m. programavimo laikotarpiui.
2.

Tačiau reik÷tų apgalvoti galimybę vidutiniuoju laikotarpiu perduoti tam tikras technines
Finansų ministerijos funkcijas, susijusias su SF valdymu ir įgyvendinimu naujai įsteigtai
vyriausybinei agentūra ar nepriklausomam sekretoriatui.

Bet kurioje naujai įsteigtose struktūroje iš pradžių tur÷tų dirbti laikini ar nuolatiniai dabartiniai Finansų
ministerijos darbuotojai atsakingi už SF valdymą. Ilgainiui, toks sekretoriatas gal÷tų tapti SF valdymo ir
įgyvendinimo tobulumo centru.
3.

Kur tik įmanoma, struktūrinių fondų 2007-2013 m. paramos valdymo ir įgyvendinimo sistemos
tur÷tų būti supaprastintos.

Tur÷tų būti aiškiai atskirtos Tarpinių institucijų ir Įgyvendinančių institucijų funkcijos, kad būtų
pašalintas bet koks įgyvendinimo sistemų darbo dubliavimas. TI tur÷tų vaidinti labiau strateginį ir
politikos vaidmenį, tuo tarpu ĮI tur÷tų daugiau d÷mesio skirti administraciniams/techniniams programų
įgyvendinimo aspektams. TI įnašas į programų valdymą įgyvendinimo laikotarpiu tur÷tų būti
realizuojamas PSK lygmeniu.
4.

Atsakomyb÷ už veiklos klausimus – įskaitant projektų atrankos procesą (tikriausiai išskyrus
labai didel÷s apimties projektus) ir gairių pareišk÷jams rengimas – tur÷tų būto perduota
Įgyvendinančioms institucijoms.

ĮI yra išugdžiusios daug stipresnius administracinius geb÷jimus, nei tuo metu, kai buvo planuojamos
programos 2004-06 m. tod÷l atsakomyb÷s už veiklos klausimus perdavimas ĮI dabar yra logiškas
sprendimas. Tačiau toks sprendimas tur÷s įtakos ištekliams, kadangi ĮI reik÷s papildomų darbuotojų
perimti tas funkcijas, kurias šiuo metu vykdo TI.
5.

Regionin÷s tarybos tur÷tų būti pagrindinis mechanizmas, per kurį bus realizuojama
struktūrinių fondų regionin÷ dimensija.

Regioninių tarybų funkcijos bus nustatyti prioritetinius projektus vietos/regiono lygiu, veikti kaip
koordinator÷s savivaldybių grup÷ms įgyvendinant bendrus projektus ir t.t., skatinti partnerystes dirbant su
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regiono suinteresuotomis šalimis, įskaitant socialinius partnerius, ir apskritai, užtikrinti geresnį
atskaitomybę už struktūrinių fondų paramą regiono lygiu.
6.

Regionin÷s tarybos tur÷tų būti aprūpinamos reikiamais ištekliais (finansiniais, žmogiškaisiais),
joms tur÷tų rengti mokymus nacionalinių institucijų pareigūnai, - užtikrinant, kad jos tur÷s
pakankamai paj÷gumų tokioms funkcijos vykdyti.

Parama tur÷tų būti planuojama sudarant TP biudžetus, ir papildyti geb÷jimų ugdymo veiklą finansuojamą
pagal ŽI VP prioritetą stiprinant administracinius geb÷jimus.
7.

Tur÷tų būti įsteigtas vienas programos steb÷senos komitetas (PSK) ir PSK pogrupiai kiekvienai
veiklos programai.

Mūsų nuomone, vieningas PSK būtų tikslingas sprendimas koordinavimo požiūriu.
8.

Ir vis d÷lto, taip pat tur÷tų būti įsteigti 3 PSK pogrupiai, užtikrinti, kad kiekvienai VP būtų
skiriamas reikiamas d÷mesys.

Jų pareiga būtų išsamiau vertinti kiekvieno VP veiklą ir teikti ataskaitą apie pagrindines išvadas PSK.
9.

Tur÷tų būti sudarytos darbo grup÷s pagal horizontalias temas, užtikrinant, kad horizontalios
temos būtų integruojamos į veiklos programas.

Tur÷tų būti įsteigtos tokios grup÷s:
-

Lygių galimybių darbo grup÷, kurią koordinuos Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija. Į šią
grupę tur÷tų įeiti tokie atstovai, kad būtų atspind÷ta platesn÷ lygių galimybių tikslų apimtis negu
ankstesniuoju programavimo laikotarpiu, pvz., ne vien tik lyties atžvilgiu.

-

Darbo grup÷, kuri d÷mesį sutelktų į informacinę visuomenę ir Lietuvos per÷jimą prie žinių
ekonomikos. Ją tur÷tų koordinuoti Lietuvos informacin÷s visuomen÷s komitetas, ir joje tur÷tų
dalyvauti platesnio pobūdžio dalyviai, tokie kaip Žinių ekonomikos forumas. Šis programų
aspektas yra labai svarbus, turint galvoje, jo reikšmę, vertinant iš Lisabonos darbotvark÷s
perspektyvos.

-

Darbo grup÷ aplinkosaugos ir darnaus vystymosi klausimams, kurios veiklą koordinuotų
Aplinkos ministerija.

Šių darbo grupių vaidmuo:
•

užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į horizontaliąsias sritis, įgyvendinant, prižiūrint ir
vertinant programas.

•

atlikti praktinį vaidmenį rengiant ir platinant patarimus ir rekomendacijas d÷l horizontaliųjų sričių
integravimo į programų ir projektų planavimą ir įgyvendinimą.

Rekomendacijos tur÷s būti labai pragmatin÷s, pvz., „praktiniai būdai, kaip inkorporuoti horizontaliąsias
sritis į SF projektus. Pavyzdžių galima rasti, pavyzdžiui, iš sektinos Velso ar JK patirties. Tur÷tų būti
dedamos pastangos, siekiant užtikrinti, kad šias darbo grupes sudarytų įvairūs dalyviai. NVO, pilietin÷s
visuomen÷s atstovai, kadangi tai atitinka „partneryst÷s principus“. be to, platesni suinteresuotų šalių
ratai pad÷s geriau integruoti horizontalius elementus į veiklos programų įgyvendinimo ir steb÷senos
veiklą.
Išvados – struktūrinių fondų paramos įgyvendinimas
Dabar panagrin÷sime klausimus, susijusius su paramos įgyvendinimu, t.y, paraiškų tiekimo procesas,
projektų atrankos procedūra, valdymo informacin÷ sistemos valdymo ir steb÷senos sistemos.
Paraiškų teikimo procesas ir projektų atrankos procedūros
•

Bendrai sutariama, kad kur tik įmanoma, paraiškų teikimo tvarka tur÷tų būt supaprastinta ir
padaryta patogesne vartotojui. Teminio BPD vertinimo metu buvo nustatytos įvairios problemos,
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tokios kaip ilgos ir labai sud÷tingos paraiškų formos, daug laiko reikalaujantis ir ilgai trunkantis
paraiškos pateikimo procesas. Šios problemos gal÷tų būti sprendžiamos įvairiomis priemon÷mis,
kurie yra apibūdinti rekomendacijų skyriuje.
•

Panašiai, sutariama, kad „gair÷s pareišk÷jams“ gal÷tų būti tobulinamos, ypač įtraukiant
įgyvendinančias institucijas į tokių dokumentų rengimą ir apibendrinimą. D÷l šiuo metu galiojančios
sistemos yra iškilę sunkumą, kadangi Įgyvendinančios institucijos nepakankamai aktyviai dalyvauja
rengiant tokias rekomendacijas, be to, v÷luojama jas paskelbti.

•

Nors 2004-2006 m. laikotarpiu buvo nustatytas ilgiausias 6 m÷nesių vertinimo etapas, d÷l pernelyg
biurokratiškų atrankos procedūrų praktiškai šis terminas buvo ilgesnis. Kai kuriais atvejais, atrankos
procesas nuo paraiškos padavimo iki pareišk÷jo informavimo apie jo paraiškos patekinimą praeidavo
daugiau nei 12 m÷nesių. D÷l to iškilo sunkumų reguliuojant finansinius srautus.

•

2007-2013 m. programavimo laikotarpiu tur÷tų būti įvertinti alternatyvūs vertinimo proceso
sprendimai. Šiuo metu, prieš projektus pateikiant projektų atrankos komitetui, juos vertina du
vertintojai, kurie balais įvertina kokybę.

•

Alternatyvus sprendimas – remiantis sektina JK praktika – yra naudoti ekspertų komisijas, kurios
priima sprendimus bendru sutarimu d÷l visų projektų (didelių ar mažų). Tai tur÷tų pagerinti atrankos
sprendimų kokybę, suteikti daugiau medžiagos rekomendacijoms pagrįsti ir taip savo ruožtu
sumažinti pareišk÷jų apeliacijų skaičių.

•

2007-2013 laikotarpiui vienas pagrindinių siūlymų yra nustatyti tvarką, pagal kurią vis daugiau
projektų bus remiama ne konkurso tvarka, t.y. pagal prioritetų sąrašą. Tokia tvarka turi privalumų ir
trūkumų, kadangi daugiau d÷mesio skiriama finansavimui ne konkurso tvarka, pagal prioritetinių
projektų sąrašą, o ne pagal atvirus konkursus.

•

Jos privalumas yra tas, kad galima pagerinti paramos įsisavinimo rodiklius, veiksmingiau suderinti
struktūrinių fondą paramą su nacionaliniais ilgalaikiais planais, ir užtikrinti, kad tokia finansin÷
parama būtų naudinga visiems Lietuvos gyventojams. 2004-2006 m. Pirmojo tikslo išankstinio
vertinimo išvadose pažymima, kad pagal tu metu taikomas konkurso procedūras, „didel÷ pagalbos
dalis buvo skirtas Vilniui, Kaune ir Klaip÷doje, tačiau ne labiausiai atsiliekančiuose rajonuose.

•

Tarp galimų trūkumų pamin÷tinas pavojus, kad toks prioritetinių projektų sąrašas gali būti
politizuojamas, jeigu projektai yra atrenkami nacionaliniu ir regiono lygiu. Be to, reik÷s imtis
priemonių užtikrinti projekto kokybę. Konkursai neabejotinai padeda užtikrinti geresnę projektų
kokybę, kadangi yra sukuriama konkurencijos atmosfera, kurioje pareišk÷jas siekia pateikti geriausią
ir iš kitų išsiskiriantį pasiūlymą.

Rekomendacijos – struktūrinių fondų įgyvendinimas
Paraiškos teikimo procesas ir atrankos procedūros
10. Su struktūrinių fondų įgyvendinimu susijusios institucijos tur÷tų kur galima siekti
supaprastinti paraiškų teikimo procesą.
Tur÷tų būti apsvarstytos įvairios galimyb÷s pagreitinti paraiškų teikimo tvarką. Viena alternatyva būtų
paraiškų teikimas elektroniniu būdu, kaip tai daroma kai kuriose valstyb÷se nar÷se. Taip pat šiuo atžvilgiu
labai svarbi 3 rekomendacija – aiškiai atskirti ĮI ir TI funkcijas, kad būtų išvengta darbo dubliavimo.
11. Projektų vertinimo procedūra tur÷tų būti vykdoma pagal dviejų lygių sistemą, vertinti
smulkius ir stambius projektus, - taip didinant veiksmingumą ir efektyvumą.
Nedidel÷s apimties, tam tikros ribos nesiekiantiems projektams (kuri priklausys nuo projekto rūšies
finansavimo šaltinio ir t.t.) atsakomyb÷ už sprendimą d÷l projektų atrankos gal÷tų būti perduota gal÷tų
Įgyvendinančioms institucijoms. D÷l stambių projektų, ypač susijusių su nacionaliniu lygiu strateginiais
tikslais, sprendimus tur÷tų priimti Tarpin÷s institucijos, kaip ir 2004-2006 m. joms gal÷tų pad÷ti ĮI.
12. Tur÷tų būti laikomasi taisykl÷s, galiojusios 2004-2006 m. laikotarpiu, kad ilgiausias projekto
atrankos laikotarpius negali viršyti 6 m÷nesių.
2004-2006 m. dažnai buvo v÷luojama ir pažeidžiami nustatyti paraiškos vertinimo ir svarstymo terminai.
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13. Tur÷tų būti įsteigtos ekspertų komisijos – jos pakeistų šiuo metu daugelyje ĮI veikiančią
sistemą, pagal kurią du vertintojai skiria projektams balus už kokybę, taip gerindami
vertinimo proceso kokybę ir didindami sprendimų pri÷mimų skaidrumą.
Ekspertų komisijose sprendimai ir pagrindimai priimami bendru sutarimu, – tai leidžia geriau pagrįsti
rekomendacijas, o pareišk÷jams pranešamas sprendimas, kurį ginčyti pareišk÷jas turi daug mažesnes
galimybes, kadangi jis priimtas grup÷s ekspertų. Tai tur÷tų pad÷ti sumažinti apeliacijų skaičių. Ekspertų
komisijos tur÷tų įvertinti visas paraiškas d÷l subsidijų ir teikti rekomendacijas sprendimus priimančiai
institucijai.
1.5

L÷šų įsisavinimas

1.5.1

Atsisakymo taisykl÷s 2007-13

Automatinio įsipareigojimų atšaukimo taisykl÷ naudojantis Struktūriniais fondais dažnai vadinamas N+2
arba „Berlyno“ taisykle. Ši taisykl÷ buvo priimta siekiant užtikrinti, kad Struktūrinių fondų programos
būtų valdomos sistemingai, išlaidas derinant su metiniais išlaidų planais.
Naujas Bendrasis Struktūrinių fondų reglamentas (Reg 1083/20064) įtvirtina Berlyno taisykles ir
paaiškina automatinio įsipareigojimų atšaukimo procedūras. 93 straipsnyje nustatomi pagrindiniai N+2
principai, kurie yra privalomi visoms programoms. Jame taip pat supažindinama su naująja N+3 taisykle
2007-2010 metams, kuri bus taikoma 12 šalių, įskaitant Lietuvą. Pagal šią taisyklę kai kurios šalys nar÷s
gal÷s pratęsti Struktūrinių fondų l÷šų įsisavinimo laikotarpį dar 12 m÷nesių lyginant su N+2.
97 straipsnis nustato procedūrą, pagal kurią galima automatiškai atšaukti įsipareigojimus naudotis
Struktūrinių fondų l÷šomis iš Operacin÷s programos biudžeto. Rizikingų l÷šų sumą galima apskaičiuoti
pagal žemiau pateiktą formulę:
1.

imkite 2007 metams skirtų l÷šų sumą;

2.

atimkite visas avansinių mok÷jimų sumas per N+2 arba N+3 laikotarpį;

3.

atimkite visas tarpinių kompensavimų sumas per N+2 arba N+3 laikotarpį;

4.

atimkite visas tarpinių kompensavimų sumas, kurių buvo prašoma pagal N+2 arba N+3 terminus,
bet kurios dar nebuvo sumok÷tos;

5.

jei susidaro 2007 metams skirtos sumos likutis, įsipareigojimus šiai sumai siūloma atšaukti; tačiau

6.

pagal 94 – 96 straipsnius leidžiamos tam tikros išimtys.
Lietuvoje N+3 taisykl÷ įsigalios nuo 2010 metų. N+3 taisykl÷ pabr÷žia Programos išlaidų svarbą,
priešpastatant jas Programos įsipareigojimams. Tai n÷ra nacionalinių l÷šų, apskaičiuojamų pagal
kiekvieną N+3 objektą, skyrimas. Tai yra avansiniai ES mok÷jimai ar prašomi nacionalinių mok÷jimų
kompensavimai, atsižvelgiant į išlaidas, patirtas įgyvendinant programą (kompensavimai).
Įsipareigojimai nacionaliniame lygmenyje išlieka labai svarbūs visuotiniam programos l÷šų įsisavinimui
ir palengvina išlaidų deklaravimą. Tačiau tik visiškai apmok÷tos išlaidos gali būti įtraukiamos į mok÷jimo
prašymus ir pateikiamos mok÷jimo agentūroms ir ES.
Kadangi Berlyno taisykl÷s gali būti taikomos tik visiškai apmok÷toms išlaidos, kurios buvo pervestos iš
subsidijos gav÷jo sąskaitos remitentui, visiems Struktūrinių fondų valdymo proceso dalyviams labai
svarbu užtikrinti, kad įgyvendinant metinius tikslus pagal N+3 l÷šos būtų tinkamai naudojamos ir
teisingai apiforminamos.

4

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/general/ce_1083(2006)_en.pdf
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Praktikoje tai reiškia efektyvų projekto valdymą ir programos valdymo procesus pasitelkiant priemones ir
metodus, padedančius išvengti sunkumų panaudojant l÷šas ir leidžiančius projektinius pinigus
maksimaliai įsisavinti.
1.5.2

Bendros problemos panaudojant l÷šas

Sunkumų panaudojant l÷šas gali kilti įvairiuose lygmenyse – ir projekto lygmenyje, ir organizacijos
lygmenyje (įgyvendinančios institucijos lygmenyje, koordinuojančios ir mok÷jimo agentūrų lygmenyse).
Sunkumai projekto lygmenyje
L÷šų panaudojimo
nesklandumai.

v÷lavimus

projekto

lygmenyje

dažniausiai

sąlygoja

projektų

valdymo

D÷l netinkamo pasirengimo dažnai v÷luoja projekto įgyvendinimas ir su tuo susijusių l÷šų panaudojimas.
Bendrosios projekto parengimo klaidos atsiranda:
•

Kai negalutinai atliekami išankstinio planavimo darbai;

•

Kai nepaskirstomas visas l÷šų paketas arba

•

Kai sudarytos projektų sąmatos yra netikslios ir v÷lavimai atsiranda d÷l to, kad tenka prašyti
papildomo finansavimo.

Negalutinai atlikti išankstinio planavimo darbai infrastruktūros projektuose gali sukelti didelių
sunkumų įsisavinant l÷šas. Infrastruktūros projektų įgyvendinimas reikalauja daug l÷šų, tod÷l tikslus
pagal Berlyno taisyklę galima pasiekti tik tuomet, kai visi darbai vyksta tiksliai pagal planą. O jeigu l÷šų
įsisavinimas v÷luoja, programos išlaidų prognoz÷se atsiranda didelių netikslumų.
Kitus l÷šų panaudojimo sunkumus projekto lygmenyje sąlygoja administraciniai v÷lavimai apiforminant
subsidijas ir apdorojant finansavimo paraiškas. Galutiniai l÷šų prašymai gali būti itin problemiški d÷l
sud÷tingų audito ir projekto užbaigimo procedūrų. D÷l to sunku nustatyti galutinio l÷šų prašymo terminą
ir galutinai apiforminti projekto išlaidas.
Sunkumai organizacijos lygmenyje
V÷lavimų pasitaik÷ ir skiriant, ir išmokant pinigus 2004-2006 m., ypač pagal kai kuriuos prioritetus.
Kadangi priežasčių tam yra labai daug, žemiau pateikiamos pačios svarbiausios:
• Sunkumų panaudojant l÷šas IA ir IB iš dalies kilo d÷l to, kad apdorojant subsidijų paraiškas prireik÷
daugiau laiko atskaitomybei patikrinti. Kadangi auditas reikalauja kryžminio finansinių mok÷jimų
patikrinimo, d÷l bereikalingo dubliavimosi gali v÷luoti l÷šų prašymai.
•

Projektų atrankos procesas pagal kai kuriuos prioritetus užtruko ilgiau nei buvo planuota, kadangi
dalyvaujant tarpin÷ms organizacijoms ir vykdančiosioms institucijoms kai kurie darbai susidubliavo,
pvz. projektų atranka, mok÷jimai ir t.t.

•

D÷l nepakankamai aiškių atrankos kriterijų SPD programos papildyme ir gair÷se pareišk÷jams v÷lavo
projektų atranka, o nelaim÷jusiems pareišk÷jams atsirado pretekstas teikti apeliacijas;

•

L÷šų įsisavinimo problemas dar labiau užaštrino žmogiškųjų išteklių trūkumas kai kuriose
įgyvendinančiose institucijose ir linijin÷se ministerijose.

•

Darbuotojų situaciją kai kuriose šalyse nar÷se pablogino darbuotojų politizavimas (o ne
profesionalumas), d÷l kurio gali suintensyv÷ti administracijos darbuotojų kaita ir sumaž÷ti paj÷gumas
pasikeitus valdžiai.
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•

Ketvirtinių l÷šų įsisavinimo planų, kurie pad÷tų kontroliuoti išlaidas ir, reikalui esant, imtis
koreguojamųjų veiksmų, nebuvimas.

1.5.3

Išvados – l÷šų įsisavinimas

Žemiau pateikiamos išvados d÷l l÷šų įsisavinimo:
•

Įsisavinant l÷šas 2004 – 2006 m. iškilo įvairių sunkumų, ypač ESF. Remiantis 1 tikslo SPD teminiu
vertinimu, sunkumai panaudojant l÷šas atsirado iš dalies d÷l dubliavimųsi atrankos proceso metu ir
d÷l to, kad svarstant subsidijų prašymus reik÷jo atlikti įvairius atskaitomyb÷s patikrinimus.

•

Projektų atrankos procesas pagal kai kuriuos prioritetus užtruko ilgiau nei buvo planuota, kadangi
dalyvaujant tarpin÷ms organizacijoms ir vykdančiosioms institucijoms kai kurie darbai susidubliavo,
pvz. projektų atranka, mok÷jimų patvirtinimai ir t.t.

•

Kai kuriais atvejai atrankos kriterijai 2004 – 2006 m. SPD programos priede buvo nevisai aiškūs.
Tod÷l kilo problemų ir rengiant „gaires pareišk÷jams“. D÷l to v÷lavo projektų atrankos procesas,
kuris paskatino nelaim÷jusius pareišk÷jus pateikti apeliacijas.

•

L÷šų įsisavinimo problemas kai kuriose įgyvendinančiose institucijose ir linijin÷se ministerijose dar
labiau užaštrino žmogiškųjų išteklių trūkumas, darbuotojų kaitos problemos ir poreikis nuolat
mokyti darbuotojus.

•

Reikia sustiprinti l÷šų įsisavinimo kontrol÷s mechanizmą. Teminio vertinimo metu buvo nustatyta,
kad n÷ra rengiami ketvirtiniai l÷šų įsisavinimo planai, kurie gal÷tų palengvinti l÷šų panaudojimo
kontrolę. Ketvirtin÷s ataskaitos yra išties naudinga valdymo priemon÷, padedanti kontroliuoti l÷šų
įsisavinimą ir užtikrinanti efektyvų valdymą. Ketvirtin÷s ataskaitos naudojamos kitose šalyse nar÷se
kaip priemon÷, kuri kartu su „Berlyno taisykle“ padeda pagerinti l÷šų įsisavinimo rodiklį. Ketvirtinių
ataskaitų įvedimas pad÷tų anksčiau identifikuoti l÷šų įsisavinimo problemas ir imtis reikiamų
korekcinių veiksmų.

•

EU 15 programų pavyzdžiai rodo, kad didžiausios problemos įsisavinant l÷šas kyla d÷l v÷lavimų
projekto įgyvendinimo lygmenyje, kurie dažniau atsiranda d÷l netinkamo projekto planavimo ar
projekto valdymo, o ne d÷l su SF valdymo procedūromis susijusių problemų. Lietuva tur÷tų parengti
prevencijos strategiją siekiant išvengti min÷tos rizikos.

1.5.4

Rekomendacijos – l÷šų įsisavinimas

Siekiant sumažinti 2007-13 iškilusių problemų d÷l l÷šų įsisavinimo riziką, mes rekomenduojame imtis šių
veiksmų:
1. Kiekviena OP turi susikurti N+3 strategiją.
Valdymo institucija tur÷tų dalyvauti kontroliuojant visų programų l÷šų įsisavinimą. Atsakomyb÷ už N+3
strategijų įgyvendinimo kontrolę tur÷tų būti pavedama toms institucijoms, kurios yra atsakingos už
kiekvienos OP įgyvendinimo priežiūrą.
2.

Kaip neatskiriamą N+3 strategijos dalį valdymo institucija tur÷tų sudaryti ketvirtinį l÷šų
įsisavinimo planą kiekvienam prioritetui (ir jo daliai) kiekvienoje OP.

Ketvirtin÷s ataskaitos pad÷s valdymo institucijai (su PMC pagalba) identifikuoti l÷šų įsisavinimo
problemas ir numatyti atitinkamus korekcinius veiksmus. Ataskaitos gal÷tų būti rengiamos reguliariai
viso laikotarpio metu iki metinio l÷šų panaudojimo termino. Galima būtų suformuoti l÷šų įsisavinimo
grupes, kurias sudarytų visų OP atstovai, ir kurioms pirmininkautų valdymo institucija. Šios grup÷s metų
eigoje rengtų reguliarius susitikimus (mažiausiai 6 kartus per metus), kurių metu aptartų l÷šų įsisavinimo
eigą, susitartų d÷l veiksmų l÷šų įsisavinimui pagerinti ar spręstų iškilusias problemas.
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3.

Sukurtas l÷šų įsisavinimo grupes gal÷tų sudaryti visų OP atstovai, o joms pirmininkautų
valdymo institucija.

L÷šų įsisavinimo grup÷s metų eigoje rengtų reguliarius susitikimus (mažiausiai 6 kartus per metus), kurių
metu aptartų l÷šų įsisavinimo eigą, susitartų d÷l veiksmų l÷šų įsisavinimui pagerinti ar spręstų iškilusias
problemas.
4.

Reik÷tų aiškiau atskirti tarpinių organizacijų ir įgyvendinančių institucijų funkcijas ir
atsakomybę. Reik÷tų imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išvengta dubliavimosi.

2004-06 SPD teminio vertinimo metu buvo identifikuoti kai kurių tarpinių organizacijų ir
įgyvendinančiųjų institucijų funkcijų, darbų ir atsakomybių dubliavimaisi, kurie labai stabd÷ sprendimų
pri÷mimo ir įgyvendinimo procesus. Jei nebus imtasi atitinkamų veiksmų supaprastinant administravimo
struktūrą, sistemas ir procesus, v÷lavimai įsisavinant l÷šas gali pasikartoti ir 2007-13.
5.

2007-13 reik÷tų labiau akcentuoti nekonkurencingas paraiškų teikimo procedūras.

Didesn÷ l÷šų dalis tur÷tų būti skiriama iš anksto atrinktiems prioritetiniams projektams. Tai ne tik pad÷tų
pagerinti l÷šų įsisavinimą, bet ir užtikrintų geresnį Struktūrinių fondų suderinimą su nacionaliniais
strategin÷s politikos prioritetais, kaip rekomenduojama SPD 2004-06 teminiame vertinime.
6.

Griežti l÷šų panaudojimo reikalavimai ir įsipareigojimų atšaukimo sąlygos tur÷tų būti
įtraukiamos suteikiant subsidiją ir pad÷tų užtikrinti tinkamą projekto įgyvendinimą.

Iš kitų MS pavyzdžių paaišk÷jo, kad subsidijos gav÷jai atsainiai žiūri į terminus, kai tik jų projektams
skiriami pinigai.
7.

Reiktų peržiūr÷ti finansin÷s kontrol÷s sistemas ir išbandyti paprastesnius mechanizmus
vertinant atitikimą ES nuostatams, pareišk÷jo pasitenkinimą ir l÷šų įsisavinimo efektyvumą.

Supaprastinimas gal÷tų reikšti supaprastintus audito reikalavimus l÷šų prašymams ir paliekant tik
galutinių prašymų auditą, taip pat atsisakant privalomo pirkimų patikrinimo tvirtinant projektus ir
pereinant prie pasirinktinių patikrinimų monitoringo metu. Nuobaudos už pirkimų ir audito reikalavimų
nesilaikymą tur÷tų likti, tačiau atsakomybę už projekto laikymąsi tur÷tų prisiimti subsidijos gav÷jai, o ne
SF darbuotojai. Tą įrod÷ teigiama ES 15 patirtis ir tai gal÷tų būti žingsnis pereinant nuo biurokratin÷s
kontrol÷s prie projektinio audito.
1.6

Rodiklių ir tikslų nustatymas

Išankstinio vertinimo (ex-ante) metu buvo atlikta nemažai darbų, susijusių su rodiklių ir tikslų nustatymu:
•

Jų atitikimo siūlomiems rodikliams ir išmatuotiems tikslams peržiūr÷jimas ir įvertinimas kiekvieno
prioriteto ir kiekvienos operacin÷s programos lygmenyje.

•

Pasiūlymų d÷l pagrindinių ESF ir ERDF rodiklių nustatymo pateikimas;

•

Antrasis rodiklių ir tikslų peržiūr÷jimas, susitikimo su linijin÷mis ministerijomis organizavimas ir
rodiklių sistemos apibendrinimas.

•

Ketvirto darbinio dokumento d÷l kontrol÷s ir rodiklių pristatymas.

Poreikis nustatyti rodiklius siekiant įvertinti Struktūrinių fondų įtaką ilgą laiką buvo teisinis reikalavimas
įgyvendinant Struktūrinių fondų reglamentą. Pagrindinių rodiklių nustatymo procesas yra svarbi priemon÷
įvertinant kokybę, t.y. ar rodiklių sistemoje esantys rodikliai yra tinkami ir veiksmingi.
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Keletas Bendrojo Struktūrinių fondų reglamento 2007-13 (2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1083/2006) straipsnių yra susiję su kontrole ir rodikliais. 37(c) straipsnyje nustatyti Struktūrinių
fondų programos turinio reikalavimai (įskaitant rodiklius). Jame teigiama, kad:
„Su konvergencijos ir regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslais susijusiose veiksmų programose
turi būti pateikiama informacija apie prioritetines kryptis ir jų konkrečius tikslus. Šie tikslai išreiškiami
skaičiais, naudojant ribotą produkcijos ir rezultatų rodiklių skaičių ir atsižvelgiant į proporcingumo
principą. Remiantis rodikliais turi būti galima įvertinti pažangą, lyginant ją su pradine pad÷timi ir
prioritetinių krypčių tikslų pasiekimą“.
Ketvirtajame darbiniame dokumente ex-ante pateik÷ pasiūlymus d÷l įvairių elementų, kuriuos reik÷tų
įtraukti į rodiklių sistemą, būtent „kontekstinius“ rodiklius, „pagrindinius“ rodiklius (t.y. tuos, kurie
yra bendri visoms programoms) ir programinius rodiklius, kurie apima „fizines“ pasekmes, t.y.
efektyvumo, rezultato ir poveikio rodiklius.
Siūlomi kontekstiniai rodikliai pateikiami žemiau:
Siūlomi kontekstiniai rodikliai
GPD padid÷jimas
Nedarbo lygis
Dirbančiųjų skaičius (darbo j÷ga) ir sektorinis pasiskirstymas
Sukurtos naujos darbo vietos (visame ūkyje bendrai)
Naujai sukurtų verslo įmonių skaičius (visame ūkyje bendrai)
Įmonių tipas (1000 gyventojų tenkantis smulkių ir vidutinių įmonių skaičius)
Išsilaikančių smulkių ir vidutinių įmonių rodiklis

Duomenų tipas
Kiekybinis
Kiekybinis
Kiekybinis
Kiekybinis
Kiekybinis
Kiekybinis
Kiekybinis

Mes pabr÷ž÷me „pagrindinių“ rodiklių įtraukimo į kontrol÷s sistemą svarbą tam, kad būtų galima apjungti
visų prioritetų ir visų programų rodiklius. Viena pagrindinių silpnųjų kontrol÷s vietų, nustatytų 2004-06
programos metu, buvo tai, kad sunku buvo apjungti visų prioritetų kontrol÷s duomenis.
Ex-ante pasiūlymai d÷l pagrindinių rodiklių nustatymo išd÷styti kitame puslapyje:
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Finansinis
L÷šų įsisavinimo rodiklis

Rezultatai
• Projektams skirtų
(išmok÷tų) l÷šų
įsisavinimo procentas

Fiziniai rezultatai
Visos intervencijos (išskyrus
ESF)

Rezultatai
• Išaugęs naujai sukurtų
darbo vietų skaičius
Paaiškinimas. Darbo vietų
kūrimas yra pagrindinis
rodiklis pagal Lisabonos
strategiją. Be to, reikia vertinti
ir darbo vietų kokybę, tačiau
tik pagal „tiesioginių darbo
vietų“ skaičių galima nustatyti
„pagrindinį“ rodiklį.
• Naujų komercin÷s veiklos
vietų ir patalpų kiekis/tipas
(m2).
• Naujų transporto
infrastruktūrų kiekis/tipas
(kilometrais).
• Asmenų, kuriems buvo
suteikta pagalba pradedant
naują verslą, skaičius.
• Esamų verslo įmonių,
kurioms suteikta pagalba,
skaičius/tipas.

Fizin÷
infrastruktūra/transportas

Parama verslui

Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas

Kitos temin÷s sritys

• Darbuotojų ar įmonių
skaičius/tipas,
pasinaudojusių mokymų ar
kompetencijos k÷limo
programomis.
• Bedarbių ar kitų žmonių
grupių, pasinaudojusių
mokymų ar kompetencijos
k÷limo programomis,
skaičius.
• Projektų, kuriems skirta
parama, skaičius.
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Paaiškinimas
ERDF ir ESF atveju tai reikia
kontroliuoti atskirai. Be to, tai yra
svarbu vertinant fizinių rezultatų
(„našumo“) kaštų efektyvumų.
Rezultatai ir poveikis
Poveikis
Sukuriamas bendras užimtumas.

Rezultatų rodikliai:
Naujose komercin÷s veiklos vietose
įsikūrusių įmonių skaičius ir
patalpų/užimtumo rodikliai.
Išaugusios pervežamų keleivių ir
krovinių apimtys.
Rezultatų rodikliai: naujai susikūrusių
įmonių, kurios po trejų metų dar
veikia, skaičius/tipas; sukurtų naujų
darbo vietų ir/arba išsaugotų esamų
darbo vietų skaičius; ir padid÷jusi
apyvarta įmon÷se, kurioms buvo
suteikta parama (tyrimo rezultatų
pagrindu parengtas vertinimas).
Poveikio rodikliai:
Po 18-36 m÷nesių dar veikiančių
naujų verslo įmonių dalis procentais.
Sukuriamas bendras užimtumas.
Rezultatų rodikliai: baigiančių kursus
ar įgyjančių naują kvalifikaciją
asmenų skaičius/santykis; anksčiau
buvusių bedarbių, kurie gavo darbą,
santykis.

Rezultatų rodikliai gal÷tų būti:
infrastruktūros naudotojų skaičius.
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Nors Komisija pateik÷ gaires 2007-2013 metams d÷l pagrindinių ERDF rodiklių, ESF rodikliams kol
kas jokių gairių pateikta nebuvo. Vietoje to, išankstinio vertinimo komanda r÷m÷si geros praktikos
pavyzdžiais Škotijoje, DB ir pasiūl÷ šiuos ESF rodiklius pripažinti pagrindiniais rodikliais:
Pasekm÷s
Įdarbintų ir apmokytų žmonių skaičius
Apmokytų bedarbių skaičius
Verslo įmonių, kurioms buvo suteikta pagalba
pagal ESG, skaičius
Rezultatų rodikliai
Skaičius, įgijusių profesinę kvalifikaciją ESF
mokymų metu

ESF mokymų rezultatai
Po 6 m÷nesių ESF stažuotojai skirstomi į:
- Dirbančius visą darbo dieną/dirbančius dalį
darbo dienos
- Dirbančius savo pačių įmon÷je
- Siekiantys aukštesniojo mokslo ir profesin÷s
kvalifikacijos

Rodiklių pogrupiai
Lytis
Lytis, neįgalūs, bedarbis jaunimas, ilgą laiką
nedirbantys.
Gamybinis tipas, NACE simbolių klasifikavimo
sistema, padedanti įvertinti ESF ind÷lį gerinant
„darbo vietų kokybę“.
Rodiklių pogrupiai
Lytis, neįgalūs, bedarbis jaunimas, ilgą laiką
nedirbantys. Taip pat gali būti stebimi skirtingi
profesinių kvalifikacijų lygiai, įgyti ESF
mokymų metu.
Lytis, neįgalūs, bedarbis jaunimas, ilgą laiką
nedirbantys.

Pagrindinių išankstinio vertinimo išvadų apibendrinimas apie siūlomus rodiklius ir uždavinius
kiekvienai VP yra pateikiamas šio dokumento atskirose VP dalyse (pvz., 2-4 dalyje). Išsamesni
komentarai apie rodiklius buvo pateikti šių programų rengimo procese. Jie išd÷styti 4 darbo dokumente
bei specialiose VP galutin÷se ataskaitose.
Praktiniai pavyzdžiai apie tai kaip horizontaliosios sritys buvo įtrauktos į rodiklių sistemas kitose
šalyse (ypač Škotijoje) buvo pateikti 4 darbo dokumente. Išankstinio vertinimo pasiūlymai šia tema yra
išd÷styti 1.9 dalyje, kur kalbama apie horizontaliųjų sričių integraciją į programas, įskaitant ir rodiklius.
1.7

Išankstinio vertinimo grup÷s siūlomas kiekybinis tikslų vertinimas

Vienas pagrindinių išankstinio vertinimo uždavinių yra atlikti nepriklausomą kiekvienos Veiksmų
Programos bei bendrai visų programų numatomų įgyvendinimo poveikių vertinimą.
Komisijos gair÷se 2007-2013 metams d÷l išankstinių vertinimų teigiama, kad vertinant poveikius
didžiausią d÷mesį reiktų skirti „pagrindiniams“ rodikliams ir kad:
„Priklausomai nuo programos tikslų galima būtų pateikti ir tik÷tino poveikio vertinimą, kur
būtų nurodomas sukurtų darbo vietų skaičius ir kokyb÷ arba pagerintos galimyb÷s įsidarbinti“.
Dar viena poveikio vertinimo dimensija yra nustatyti, kaip kiekviena VP prisid÷s įgyvendinant
Lisabonos tikslus, skatins ekonominę ir socialinę sanglaudą, mažins atotrūkį tarp regionų ir pad÷s
įgyvendinti kitus pagrindinius ES politikos prioritetus, tokius kaip Europos užimtumo strategija. Čia
Komisijos gair÷se teigiama, kad:
„Vertintojas turi įvertinti potencialų strategijos poveikį Lisabonos tikslų įgyvendinimui, kaip
nurodyta integruotose gair÷se, ir Bendrijos tikslams švietimo ir mokymo, didesnio darbo
rinkos vaidmens ir kovos su socialine atskirtimi srityse“.
1.7.1
Metodologiniai principai – išankstinio vertinimo grup÷s siūlomas kiekybinis rezultatų
vertinimas
Egzistuoja du pagrindiniai Struktūrinių fondų intervencijos rezultatų kiekybinio įvertinimo metodai.
Pirmasis - tai daryti vertinimus, taikant „iš viršaus į apačią“ metodą – žvelgiant į numatomus pokyčius
per pagrindinius makrekonominius rodiklius, tuo tarpu antrasis, „iš apačios į viršų“ paremtas bendrų
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rodiklių vertinimu prioritetų lygmenyje. Pagrindiniai šių dviejų metodų aspektai yra pateikiami šioje
schemoje:
Dimensija „iš viršaus į apačią“
Regionų
tendencijos

Turinys
Context

Darna
Efektyvumas

Tiesioginis ryšys

Poveikiai

Tikslai
Objectives
Procesai

Pasekm÷s

Ištekliai
Resources

Visuomenin÷
prid÷tin÷ vert÷

Rezultatai
Našumas
Nauda

Galutiniai
paramos gav÷jai

Dimensija „iš apačios į viršų“

Dimensija „iš viršaus į apačią“: vertinant tendencijas iš viršaus į apačią naudojami pagrindiniai
rodikliai, tokie kaip nedarbo lygis, BVP vienam gyventojui, užimtumo struktūra, produktyvumas ir
kiti. „Iš viršaus į apačią“ metodo privalumas yra tas, kad jis apima visą Struktūrinių fondų intervencijų
poveikį ir galutinius pasiekimus. Trūkumas – kad turint omenyje kintamą kitų politikų ir tendencijų
įtaką, yra sunku izoliuoti tam tikrus pasiekimus, kurie gali būti priskiriami tiktai veiksmų programoms
(pvz., priežastinio ryšio klausimas) arba įvertinti prid÷tinę vertę, susiejant šiuos pasiekimus su
pokyčiais bendrose tendencijose.
Dimensija „iš apačios į viršų“: „Iš apačios į viršų“ dimensija yra labiau empirin÷ ir apima grįžtamąjį
ryšį iš programos vadovų, projekto partnerių ir (jei įmanoma) galutinių paramos gav÷jų apie
numatomus Struktūrinių fondų intervencijos rezultatus. Šis metodas neturi tam tikrų trūkumų, kuriais
pasižymi „iš viršaus į apačią“ metodas, kadangi suteikia galimybę identifikuoti konkrečius poveikius,
priskirtinus veiksmų programoms. Steb÷senos duomenų rinkimas yra neatsiejama „iš apačios į viršų“
metodo dalis.
Būtų idealu, jei pavyktų apjungti šias dvi dimensijas, taip pateikiant išsamų tik÷tinų Struktūrinių fondų
intervencijos rezultatų vertinimą. Lietuvos finansų ministerijos fiskalin÷s politikos departamentas
ekonominio modeliavimo darbe kai kuriems svarbiausiems poveikio rodikliams atliko „iš viršaus į
apačią“ vertinimus. Tačiau šis modelis turi apribojimų ir gali pateikti prognozes ne daugiau nei trejiems
metams. Komentarai apie makroekonominio modeliavimo darbą yra pateikiami v÷liau šioje dalyje.
1.7.2

Kiekybinis „iš apačios į viršų“ poveikių vertinimas

Komisija pareng÷ darbo dokumentą 2007-2013 metams d÷l priežiūros ir rodiklių. Jame pateikiamos
gair÷s tikslų išraiškai skaičiais, kur teigiama, kad vertintojų vaidmuo tur÷tų būti „remiantis įgyta
patirtimi ir parengtomis gair÷mis patikrinti nustatytų tikslų struktūrą ir hierarchiją, rodiklius bei
siūlomą išraišką skaičiais“.
Įgyta patirtis rodo, kad nors pasekmes ir rezultatus kiekybiškai įvertinti yra palyginti nesud÷tinga,
poveikių vertinimas yra kur kas sunkesnis, kadangi juos veikia išor÷s kintamieji, ir yra būtina nustatyti,
kiek tam tikras poveikis gali būti priskiriamas Struktūriniams fondams, o ne kitiems veiksniams,
tokiems kaip pokyčiai makroekonomin÷je aplinkoje.
Nesant patikimų, nacionaliniame lygmenyje nustatytų gairių, pad÷siančių atlikti nepriklausomą
kiekybinį vertinimą rezultatų, tik÷tinų vykdant veiksmų programas, išankstinio vertinimo grup÷:
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•

Pagal galutines rodiklių lentelių versijas, pateikiamas veiksmų programų projekte, surinko
kiekybinius tikslus kiekvieno prioriteto ir visų VP lygmenyse.

•

Patikrino, ar siūlomi kiekybiniai tikslai kiekvieno VP prioriteto lygmeniu (ir visų programų
lygmeniu) atrodo pagrįsti

ESF
Apibendrinant, išankstinio vertinimo grup÷s kiekybinis „iš apačios į viršų“ tikslų įvertinimas rodo, kad
ESF finansuojama veikla tik÷tina duos tokius rezultatus:
•

ESF mokymo parama pasinaudos apie 385,000 paramos gav÷jų. Parama bus skirstoma į
formalų profesinį švietimą (56,500), neformalų mokymą (218,500) ir tie, kurie pasinaudojo
aktyvios darbo rinkos politikos teikiama nauda (65,000)

•

Iš šių ESF mokymų paramos gav÷jų iki 45,000 įgis formalaus profesinio švietimo
kvalifikaciją, o apie 200,000 s÷kmingai baigs neformalius mokymo kursus

•

ESF mokymo parama pasinaudos apie 2,000 verslo įmonių

•

10,000 studentų, tyr÷jų ir mokslininkų taip pat pasinaudos ESF parama (pagal 3 prioritetą –
tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas)

•

25,000 viešojo sektoriaus tarnautojų bus mokomi pagal ESF paramos viešojo sektoriaus
geb÷jimų stiprinimo programą

•

Nors tiesioginių darbo vietų sukūrimas paprastai n÷ra skaičiuojamas vykdant ESF, tikimasi,
kad pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros VP 3 prioritetą (tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas) bus
sukurtos 375 naujos darbo vietos

Laukiamų ESF rezultatų kiekybiniai tikslai mums atrodo pagrįsti. Šakin÷se ministerijose buvo
organizuojamos diskusijos d÷l to, ar galima pad÷ti tokiam dideliam skaičiui paramos gav÷jų. Tačiau
buvo išsiaiškinta, kad tam tikrais atvejais vienas individas gali keletą kartų pasinaudoti ESF mokymo
parama (dalyvaudamas trumpuose mokymo kursuose).
ERDF
ERDF finansuojamoje veikloje išankstinio vertinimo grup÷s kiekybinis tikslų įvertinimas rodo, kad
tur÷tų būti pasiekti tokie rezultatai:
•

Bus sukurta apie 2,400 darbo vietų

•

Planuojama, kad maždaug 5,000 bendrovių gaus paramą, kuri bus dalijama tarp veiklą
pradedančių įmonių ir jau egzistuojančių mažų ir vidutinių įmonių

•

Bus nutiesta apie 1,200 kilometrų naujų kelių ir apie 200 kilometrų geležinkelio tinklų,
susisiekiančių su tarpeuropine transporto sistema.

Išankstinio vertinimo komandos nuomone siūloma rodiklių sistema šiuo metu turi trūkumų, ypač joje
trūksta „pagrindinių“ ERDF rodiklių, kurie pad÷tų lengviau kiekybiškai išreikšti programų rezultatus.
Pavyzdžiui, naujos sukurtos komercin÷s erdv÷s kiekis (kuriant naujus / renovuojant esamus
inkubatorius / mokslo parkus) yra tipinis pagrindinis rodiklis, tačiau jis nebuvo įtrauktas į rodiklių
sąrašą. Taip pat nors „tiesiogin÷s darbo vietos“ rodiklis buvo minimas kai kuriuose Ekonominio
augimo VP prioritetuose, nepaisant savo svarbos, šiuo metu jis n÷ra naudojamas kaip rodiklis.
Užimtumo efektas
Komisijos gair÷se pabr÷žiama, kad užimtumo efektai yra viena svarbiausių Struktūrinių fondų
pasekmių. Komisija mano, kad svarbu yra įvertinti ir naujų darbo vietų sukūrimą, ir darbo vietų
kokybę. „Sukurtų darbo vietų“ skaičius yra vienas svarbiausių rodiklių, skatinančių platesnį teigiamą
ekonominį ir socialinį poveikį.
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Įgyvendinant veiksmų programas bus sukurtos įvairios darbo vietos. Tame tarpe tiesiogin÷s darbo
vietos (visos darbo dienos ekvivalentas), tiesiogiai susijusios su projektu ir kiti darbo vietų efektai,
atsirandantys d÷l daugiklio ir netiesioginių efektų. Netiesiogin÷s darbo vietos atsiranda d÷l naujų
galimybių tiek÷jams, o papildoma darbo vietų paklausa / pasiūla yra pajamų ir vartojimo šalutinis
efektas. Geros praktikos pavyzdžiai rodo, kad d÷l savo trumpalaik÷s prigimties darbas statybose tur÷tų
būti vertinamas atskirai nuo kitų Struktūrinių fondų sukurtų darbo vietų.
Žemiau mes apžvelgiame, kaip įgyvendinant veiksmų programas galima kurti darbo vietas bei pad÷ti
įgyvendinti vieną iš Lisabonos tikslų – „geresn÷s darbo vietos“:
Darbo vietų kūrimo potencialas pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. veiksmų programas
•

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros VP – ESF intervencijos tiesiogiai nesukuria darbo vietų, tačiau
bedarbiams skirtos mokymo programos padeda darbo vietas perskirstyti. Tiesiogin÷s darbo
vietos bus kuriamos pagal 3 prioritetą (parama tyr÷jų geb÷jimams stiprinti)

•

Ekonominio augimo VP – tiesiogin÷s darbo vietos bus sukurtos pagal 1 prioritetą
(investicijos į tyrimus ir pl÷trą) ir 2 prioritetą (skiriant rizikos kapitalą mažoms ir vidutin÷ms
įmon÷ms, inovacijoms, viešosioms paslaugoms verslui pl÷toti ir t.t.). Taip pat bus sukurtos
laikinos darbo vietos statybų sektoriuje pagal 3, 4 ir 5 prioritetuose numatomas investicijas į
infrastruktūrą – nors kol kas n÷ra nuspręsta, ar bus renkami steb÷senos duomenys apie
laikinas darbo vietas

•

Sanglaudos VP taip pat skatins užimtumą pagal 1 prioritetą (parama kaimo ir regioninių
miesto centrų ekonominei pl÷trai, parama turizmo infrastruktūros pl÷trai ir gamtos bei
kultūros paveldo išsaugojimui). Pagal 2 prioritetą (investicijos į viešosios infrastruktūros
modernizavimą) bus kuriamos laikinos darbo vietos statybų sektoriuje.

Čia pateikiami išankstinio vertinimo grup÷s apibendrinti komentarai d÷l užimtumo efektų kiekybinio
vertinimo veiksmų programose:
•

Bendro darbo vietų kūrimo įvertinimuose Struktūrinių fondų darbo vietų kūrimo potencialas
yra įvertintas nepakankamai, lyginant su kitų šalių patirtimi.

•

Tai atspindi tą faktą, kad 2007–2013 m. Lietuvos vyriausyb÷ nusprend÷ sutelkti pastangas
gerinant darbo vietų kokybę, o ne kurti darbo vietas, turint omenyje darbo j÷gos trūkumą.

•

Nepaisant to, mūsų nuomone, būtų tikslinga dar kartą peržiūr÷ti šiuos vertinimus ir apsvarstyti
darbo vietų sukūrimo įvertinimą.

•

Šiuo metu rodiklis „sukurta laikinųjų darbo vietų“ n÷ra įtrauktas į rodiklių sistemą. Tačiau kitų
šalių patirtis rodo, kad tose veiksmų programose, kur numatomas didel÷s investicijos į
infrastruktūrą, apibr÷žiant jų poveikį, laikinai sukurtos darbo vietos yra svarbus veiksnys,
turint omenyje potencialų platesnį daugiklio ir pasiūlos grandin÷s efektus

•

Kai bendras darbo vietų sukūrimas (įskaitant ir laikino užimtumo efektus) įvertinime bus
peržiūr÷tas, išankstinio vertinimo grup÷ pateiks skaičiavimus apie netiesioginių darbo vietų
sukūrimą, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip perk÷limas ir šalutiniai efektai

Būtina atsižvelgti ne tik į kiekybinius, bet ir kokybinius Struktūrinių fondų poveikius. Tai bus ypač
svarbu 2007-2013 m., turint omenyje, kad veiksmų programose itin didelis d÷mesys yra skiriamas
žmogiškųjų išteklių pl÷tros skatinimui ir darbo kokyb÷s gerinimui. Šiuo tikslu išankstinio vertinimo
komanda pareng÷ trumpą tik÷tinų programų kiekybinių poveikių apžvalgą. Rezultatai yra pateikiami
šio dokumento atskirose VP dalyse, pvz., 2-4 dalyse (žr. kiekybinis tikslų įvertinimas).
1.7.3

Kiekybinis „Iš viršaus į apačią“ tikslų vertinimas
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Kaip vieną iš vertinimo darbų išankstinio vertinimo komanda atliko makroekonominio modeliavimo
projekcijų5 apžvalgą. Tiksliau, mes:
•

Pateik÷me savo komentarus apie 2004-2006 metais Finansų ministerijos naudotą
makroekonominį modelį, remdamiesi teminiu 1 BPD tikslo (2005) vertinimu, kuriame tarp
kitų aspektų buvo apžvelgtas modelio efektyvumas.

•

Apžvelg÷me Finansų ministerijos parengto makroekonominio modelio makroekonomines
projekcijas 2007-2013 m. laikotarpiui ir pateik÷me savo komentarus

•

Palyginome „iš viršaus į apačią“ projekcijas, sukurtas pagal makroekonominį modelį su
išankstin÷mis išankstinio vertinimo grup÷s „iš apačios į viršų“ projekcijomis, kurios buvo
sukurtos remiantis kiekybiniais uždaviniais, įtrauktais į rodiklių lenteles veiksmų programose.

Finansų ministerijos fiskalin÷s politikos departamentas pad÷jo išankstinio vertinimo grupei sudaryti
makroekonomines projekcijas Struktūrinių fondų paramai 2007-2013 metams. Reikia pasteb÷ti, kad
šiuo metu naudojamas makroekonominis modelis yra šie tiek ribotas. Ypač d÷l to, kad projekcijos gali
būti sudaromos daugiausiai trims metams, o ne visam septynerių metų programavimo laikotarpiui.
Vertinant skaičiavimams taikyto makroekonometrinio modelio adekvatumą retrospektyviai yra
pagrindas manyti, kad pats modelis yra pakankamai adekvatus empiriniams duomenims. Kaip rodo
Būsimų Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo ataskaitos prieduose pateiktas
modelio daugiažingsnių prognozių tikslumo vertinimas, modelio pateiktos prognoz÷s gana neblogai
aproksimavo faktinius duomenis, o reakcijos į impulsus funkcijos atitinka ekonominę logiką. Tačiau
atsižvelgiant į tai, kad jau keletą metų yra vykdomas projektas Lietuvos ekonomikos matematiniai
modeliai (LEMM), ateityje būtų tikslinga pasinaudoti šia patirtimi išplečiant ES SF poveikiui vertinti
skirtą makroekonometrinį modelį.
Taip pat pasteb÷tina, kad Būsimų Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo
ataskaitoje pateikti rezultatai r÷m÷si ankstesn÷mis Finansų Ministerijos skelbtomis ekonomikos raidos
2006-2008 m. prognoz÷mis, kurios, vertinant pagal pirmojo 2006 m. pusmečio rezultatus, atrodo kiek
konservatyvios. Taip pat atkreiptinas d÷mesys į tai, kad finansiniai atskiroms intervencijų sritims
tenkančių l÷šų svoriai ir bendrosios ES SF apimtys pasikeit÷ (nors galutiniai skaičiai tam tikrais
atvejais dar n÷ra galutinai patvirtinti). Tod÷l kiekybinis Būsimų Europos Sąjungos Struktūrinių fondų
paramos sričių vertinimo ataskaitoje pateiktas ES SF poveikio vertinimas Lietuvos bendrajam vidaus
produktui tur÷tų būti tikslinamas atsižvelgiant į min÷tus pasikeitimus.
Nepaisant to, Būsimų Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo ataskaitoje
pateiktos makroekonominio modeliavimo metu gautos kokybin÷s išvados netur÷tų iš esm÷s pasikeisti ir
išlieka aktualios. Galima būtų pabr÷žti tokias pagrindines modeliavimo išvadas:
-

-

šiuo metu Lietuvos ūkis funkcionuoja ant pakankamai įtemptos ribos, kai paklausa yra
palyginti didel÷, gamybiniai paj÷gumai ir darbo j÷ga yra gerai išnaudojami, o s÷kmingam
tolimesniam ekonomikos augimui būtinos investicijos, padedančios atpalaiduoti darbo j÷gos
trūkumą bei įsigyti konkurencingas technologijas. Svarbiau būtų siekti sukurti ilgalaikius
gamybos paj÷gumus didinančius pasiūlos efektus. Atliktas modeliavimas parod÷, jog
pasireiškus vien tik paklausos efektams per 2007-2015 m. laikotarpį ES SF indelis į BVP būtų
tik apie 1.14 karto didesnis nei bendra ateinanti paramos apimtis, kai visiškai efektyvus
panaudojimas su pasiūlą paskatinančiais ilgalaikiais efektais šią sumą gal÷tų padidinti beveik
2.5 karto per tą patį laikotarpį;
jei paklausą skatinanti ES SF l÷šų įtaka dominuos, greta paklausos padid÷jimo sąlygoto
trumpalaikio BVP išaugimo poveikio pasireikš struktūrinis atviro (į eksportą orientuoto)
sektoriaus išstūmimo, darbo j÷gos atitraukimo ir investicijų išstūmimo iš našesnio privataus

5

Būtina atkreipti d÷mesį, kad išankstiniame vertinime n÷ra būtina atlikti nepriklausomas
makroekonomines projekcijas.
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1.7.4

sektoriaus efektai, neigiamai paveiksiantys ilgalaikes ūkio augimo perspektyvas. Tod÷l itin
svarbu siekti, kad investicijos į viešajį sektorių būtų kuo efektyvesn÷s ir tur÷tų ilgalaikį
visuminę pasiūlą skatinantį (gamybos paj÷gumų apribojimus atpalaiduojantį) poveikį;
esant gerai l÷šų panaudojimo priežiūros sistemai, užtikrinančiai efektyvų tikslinį jų
įsisavinimą, didesnį svorį išlaidose verta skirti investicijoms sritims, susijusioms su
žmogiškųjų išteklių skatinimu ir MTEP. Jei priežiūros sistema negali užtikrinti efektyvaus
tikslinio l÷šų įsisavinimo, sąlygosiančio pasiūlos pus÷s efektų pasireiškimą, gali būti tikslinga
didinti infrastruktūrai skiriamų l÷šų dalį, užtikrinant pakankamą statybos paslaugų importą,
kad kuo mažiau pasireikštų privačių investicijų išstūmimo efektas d÷l statybas vykdančių
organizacijų gamybinių paj÷gumų apribojimo;
žinių visuomen÷s veiksmų programai priklausančios intervencijos sritys, Tiesiogin÷s paramos
MTEP ir inovacijoms, Energijos tiekimo tinklų, Kaimo diversifikavimo ir Švietimo institucijų
intervencijos sritys yra prioritetin÷s.
Rekomendacijos – kiekybinis tikslų vertinimas

Išankstinio vertinimo grup÷s rekomendacijos d÷l kiekybinio tikslų vertinimo yra tokios:
•

Užimtumo efektai veiksmų programose turi būti labiau įvertinami kiekybiškai, nei tai daroma
dabar

•

Laikino įdarbinimo efektai tur÷tų būti palyginami arba bent jau tur÷tų būti apibr÷žtos
nuostatos daugiklio efektams įvertinti (naudojant „iš viršaus į apačią“ ekonometrinį modelį)

•

Kiti „pagrindiniai rodikliai“, tokie kaip naujo komercin÷s paskirties ploto sukūrimas – taip pat
tur÷tų būti kiekybiškai įvertinti.

1.8

Steb÷sena ir vertinimai

Kaip išankstinio vertinimo grup÷s atlikto įvertinimo dalis buvo apžvelgti:
•

Kontrol÷s reikalavimai Struktūrinių fondų vertinimui ir steb÷senai 2007-2013 m. laikotarpiui

•

Siūloma priežiūros sistema, įskaitant informacines valdymo sistemas, skirtas palyginti
kiekybinius finansinių ir fizinių rodiklių duomenis.

•

Patirtis, įgyta nuo 2004 iki 2006 m. apie priežiūros ir vertinimo sistemas (žr. 4 darbo
dokumentą)

1.8.1

Kontrol÷s reikalavimai – vertinimas ir steb÷sena

Nacionalinis vertinimo planas
Tarybos reglamente (EK) Nr. 1083/2006 nurodoma, kad pagal subsidiarumo principą (13 straipsnis)
šalys nar÷s privalo prižiūr÷ti Veiksmų programas bei atlikti reikalingus einamojo vertinimo
veiksmus. Nacionaliniuose vertinimo planuose pateikiama šių vykdytinų užduočių struktūra.
Reglamente šių Planų tikslas yra apibr÷žtas kaip:
„Pateikti bendrą struktūrą einamajam vertinimui ir užtikrinti, kad jis būtų efektyviai naudojamas
kaip integruota valdymo priemon÷ įgyvendinimo etapo metu. Šiuo tikslu vertinimo plane
apibr÷žiamos sąsajos tarp steb÷senos ir vertinimo bei bendras šių dviejų uždavinių
periodiškumas / reguliarumas.”
Reglamentas suteikia nacionalin÷ms valdžios institucijoms lankstumo identifikuojant sritis, kur gali
būti reikalingas vertinimas bei leidžia apsispręsti d÷l teminių ribų ir laikotarpio. Komisijos gair÷se kai
kurioms šalims nar÷ms siūloma įtraukti į savo Nacionalinius vertinimo planus ir kitus elementus,
tokius kaip vertinimo geb÷jimų formavimas.
Privalomas vertinimas
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Kaip ir 2000-2006 m. kai kurie vertinimo tipai, o būtent, išankstinis (ex-ante) ir paskesnysis (ex-post)
vertinimai 2007-2013 m. liks privalomi. 47 straipsnyje pateikiamos pagrindin÷s vertinimo nuostatos,
48 ir 49 straipsniuose atitinkamai paaiškinamas šalių narių (išankstinio vertinimo (ex-ante) bei
einamojo vertinimo atlikimas) ir Europos Komisijos vaidmuo (paskesniojo (ex-post) vertimo
koordinavimas).
Einamasis vertinimas
Tarybos reglamente (EK) Nr. 1083/2006 nurodoma, programavimo metu numatyti per÷jimą nuo
tarpinio vertinimo koncepcijos, kuri remiasi kontrole, prie lankstesnio, paklausa paremto vertinimo
metodo („einamojo vertinimo“). Einamasis vertinimas yra apibr÷žiamas kaip::
„Procesas, susidedantis iš visos eil÷s vertinimo užduočių. Jo pagrindinis tikslas yra nuolat
steb÷ti veiksmų programos įgyvendinimą bei pokyčius jos išorin÷je aplinkoje, siekiant geriau
suprasti ir analizuoti pasekmes ir pasiektus rezultatus bei ilgalaikio poveikio progresą, taip
pat, jei reikia, rekomenduoti korekcinius veiksmus“.
Komisijos 5 darbo dokumentas „Indikatyvios vertinimo metodų gair÷s: vertinimas programavimo
laikotarpiu“ (2006 m. spalis) detaliau apibr÷žia, kurį metodą reik÷tų taikyti atliekant einamąjį
vertinimą 2007-2013 metų laikotarpiu. Yra nurodyti keli svarbiausi momentai.
Visų pirma, yra nurodytos dvi specifin÷s situacijos, kai šalys nar÷s tur÷tų atlikti vertinimą – „kai
priežiūros sistema nustato, kad buvo stipriai nukrypta nuo pradžioje nustatytų tikslų“ ir antra, jei ir kai
„siūlomos veiksmų programos peržiūr÷jimas“. Šie pokyčiai gali atsirasti d÷l finansinių priežasčių (t.y.
jei l÷šų įsisavinimas atsilieka nuo užduočių), gali būti susijusios su turiniu arba su VP įgyvendinimu
(48[2] straipsnis).
Visų antra, atskiriami (47[2] straipsnis) strateginio pobūdžio vertinimai („siekiant ištirti programos arba
programų grup÷s raidą Bendrijos ir nacionalinių prioritetų kontekste“) ir operacinio pobūdžio
vertinimai („siekiant geriau atlikti veiksmų programos priežiūrą“).
Visų trečia, kaip nustatyta reglamente, egzistuoja keturi pagrindiniai principai, sąlygojantys einamąjį
vertinimą: proporcingumo (vertinimo veiksmai tur÷tų būti „proporcingi veiksmų programos mastams ir
ištekliams arba „potencialioms rizikos sritims“, susijusioms su jos įgyvendinimu“); nepriklausomyb÷s
(„vertinimus tur÷tų atlikti ekspertai arba funkciškai nuo Sertifikuojančios ir Audito institucijos
nepriklausomos vidin÷s arba išorin÷s institucijos“) partneryst÷s („labai svarbus vertinimo planavimui,
parengimui ir įgyvendinimui. Jis priklauso nuo suinteresuotų šalių dalyvavimo ir suteikia pagrindą
mokymuisi, atvirumui ir skaidrumui viso proceso metu“); ir skaidrumas („skelbti vertinimo ataskaitas
skaidrumo vardan ir siekiant paskatinti visuomenę diskutuoti apie vertinimo išvadas – tai geros
praktikos pavyzdys“).
Steb÷sena
63-68 Struktūrinių fondų Bendrojo reglamento straipsniuose nagrin÷jami programų priežiūros aspektai.
63 straipsnyje išd÷stomi reikalavimai įsteigti Programos priežiūros komitetą per 3 m÷nesius nuo
programų pradžios. 64 straipsnyje pateikiamos Priežiūros komiteto sudarymo gair÷s, o 65 straipsnis
apibr÷žia pagrindinius jo uždavinius.
66 straipsnyje pateikiama priežiūros sistema ir pabr÷žiama, kad Valdančioji institucija ir Priežiūros
komitetas yra atsakingi už veiksmų programų įgyvendinimo kokyb÷s užtikrinimą, įskaitant ir finansinių
bei fizinių rezultatų priežiūros duomenis. 67 straipsnyje pateikiami reikalavimai teikti metines ir
galutines ataskaitas apie VP įgyvendinimą ir pabr÷žiamas rodiklių ir kiekybinių uždavinių vaidmuo
įvertinant padarytą pažangą Veiksmų programų įgyvendinime.
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus, 68 straipsnis nagrin÷ja Komisijos atsakomybę tikrinant metinių ir
galutinių įgyvendinimo ataskaitų kokybę ir pažangą įgyvendinant VP tikslus.
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1.8.2

Lietuvos nacionalinis vertinimo planas 2007-2013 metams

Lietuvos nacionalinis vertinimo planas pateikia strateginę vertinimo darbų atlikimo sistemą 2007-2013
m. programavimo laikotarpiui. Jame pateikiama išsami 16 puslapių planuojamų vertinimo darbų
apžvalga. Ji apima šiuos elementus:
•

Vertinimų, atliktų 2004-2006 m., bei pastangų sustiprinti vertinimo geb÷jimus apžvalgą

•

Bendrajame Struktūrinių fondų reglamente nurodomų pagrindinių kontrol÷s reikalavimų ir
nacionalinių poreikių 2007-2013 m. apibendrinimą

•

Vertinimo darbų, planuojamų atlikti 2007-2013 m. ir susijusių su ES Struktūriniais fondais
Lietuvoje, įskaitant ir tikslų bei uždavinių santrauką, apžvalgą

•

Skirtingų vertinimo tipų (strateginis, operacinis, vertikalus, horizontalus) įvertinimą

•

Vertinimo valdymo sistemos, numatomos 2007-2013 metams, įskaitant institucin÷s
struktūros projektą, skirtą vertinimo darbų atlikimo priežiūrai, apžvalgą

•

Lentelę, pateikiančią Nacionalinio vertinimo plano priemones, kartu su numatomomis skirti
l÷šomis ir planuojamu laikotarpiu

1 dalyje pateikiama vertinimo darbų, atliktų 2004-2006 m., apžvalga. Plane ypač pabr÷žiama
pažanga, pasiekta valdant, įgyvendinant ir panaudojant Struktūrinių fondų vertinimo rezultatus bei
toliau tobulinant vertinimo geb÷jimus. Atkreipiamas d÷mesys į tai, kad Lietuva vykdo ne tik
privalomąjį vertinimą (išankstinį (ex-ante), tarpinį (mid-term), prisideda prie Komisijos atliekamo
paskesniojo (ex-post)), bet ir paved÷ atlikti teminį vertinimą, kuriame atsižvelgiama į patirtį, įgytą
įgyvendinant fondus 2004-2006 m. Čia didžiausias d÷mesys buvo skiriamas administracinių sistemų
našumui ir efektyvumui.
Kalbant apie pažangą vertinimo geb÷jimų stiprinimo srityje 2004-2006 m., plane pateikiamas 2005 m.
Finansų ministerijos finansuojamas projektas, ap÷męs įvairius veiksmus, padedančius tobulinti
vertinimo geb÷jimus, įskaitant ir atskirų vertinimo ir priežiūros gairių kūrimą, mokymus viešojo
sektoriaus tarnautojams ir konferenciją apie vertinimo geb÷jimų stiprinimą. Projektas buvo parengtas
siekiant pagerinti vertinimo geb÷jimus abiejose tiek paklausos, tiek ir pasiūlos pus÷se.
2 dalyje Nacionalinis vertinimo planas apibr÷žia Lietuvos vertinimo reikalavimus 2007-2013 m.
Plane atskiriami strateginis (orientuotas į strategiją) vertinimas ir operacinis vertinimas, kuriuo
siekiama įvertinti programos vykdymą. Taip pat pabr÷žiamas skirtumas tarp „vertikalaus“ vertinimo,
kuris įvertina skirtingus programų skersinius teminius aspektus, tokius kaip tyrimas ir vystymas,
inovacijos, užimtumas, švietimas, mokymasis visą gyvenimą, ekonomin÷ infrastruktūra ir verslo
aplinka / mažų ir vidutinių įmonių pl÷tra, bei „horizontalaus“ vertinimo, skirto įvertinti
horizontaliąsias sritis, įtrauktas į Bendrąjį reglamentą, pvz., lygias galimybes ir aplinkosaugą / darnią
pl÷trą. Taikomas metodas atitinka 5 Komisijos darbo dokumento „Indikatyvios vertinimo metodų
gair÷s: vertinimas programavimo laikotarpiu“ (2006 m. spalis) nuostatas,
3 plano dalyje pateikiamas vizijos teiginys, pagrindiniai tikslai bei uždaviniai ir smulkiai
aptariami vertinimo veiksmai. Vizija yra sustiprinti ES Struktūrinių fondų vertinimo geb÷jimus ir
užtikrinti, kad atliekami vertinimo veiksmai pad÷tų pagerinti fondų našumą ir efektyvumą. Vizijoje taip
pat teigiama, kad vertinimo veiksmai taip pat tur÷s būti nukreipti į Fondų įgyvendinimo nacionaliniame
lygmenyje strateginius ir operacinius iššūkius. Vizijos įgyvendinimą sąlygos du strateginiai tikslai:
•

1 tikslas – stiprinti ES Struktūrinių fondų Lietuvoje vertinimo geb÷jimus

•

2 tikslas – organizuoti, atlikti ir panaudoti Struktūrinių fondų vertinimo darbą (išankstinį (exante), tarpinį (mid-term) ir paskesnįjį (ex-post)), siekiant pagerinti Veiksmų programas ir jų
valdymą;

Šių tikslų įgyvendinimui, savo ruožtu, yra numatytos konkrečios priemon÷s, susietos su užsibr÷žtais
uždaviniais, daugiausiai kokybiniais, bet kai kurie jų yra ir kiekybiniai.
Įgyvendinat pirmąjį strateginį tikslą yra numatyta atlikti įvairius darbus, tame tarpe:
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•

Sukurti tinkamą institucinę sistemą, kuri palengvintų Struktūrinių fondų vertinimo darbą
2007-2013 m.;

•

Padidinti darbuotojų skaičių Vertinimo institucijoje nuo 3 iki 4 arba 5;

•

Sudaryti Vertinimo valdymo grupę, kuri koordinuotų vertinimo darbus;

•

Sukurti naują nacionalinę teisinę bazę, pad÷siančią atlikti Struktūrinių fondų vertinimo darbą
2007-2013 m.

•

Suteikti paramą bent kartą per metus organizuoti vertinimo mokymus; ir

•

Naujausiais duomenimis papildyti 2005 m. sudarytas priežiūros ir vertinimo gaires.

Laikotarpis, per kurį šie darbai turi būti atlikti, yra vertinamas kaip įvykdymo rodiklis. Pavyzdžiui, „iki
pirmojo 2007 m. ketvirčio bus parengtas ir patvirtintas Vertinimo valdymo planas, o iki antrojo 2007
m. ketvirčio bus įsteigta Vertinimo valdymo grup÷“.
Kalbant apie antrąjį strateginį tikslą, tarp pagrindinių planuojamų darbų yra numatoma organizuoti ir
atlikti 10 strateginių vertinimų (5 nuo šių iki 2010 m. ir 5 papildomus tarp 2010 ir 2015 m.).
4 dalyje yra paaiškinami skirtingi vertinimo tipai, kurie bus atliekami 2007-2013 m. (privalomas/
neprivalomas, strateginis (orientuotas į strategiją)/ veiksmų, centralizuotas/ decentralizuotas ir
t.t.). Čia taip pat pateikiama teminių vertinimo darbų apimtis, pavyzdžiui, horizontaliųjų programos
sričių įgyvendinimo vertinimo darbų apimtis.
Komisijos gair÷se apie vertinimo darbų sąsajas su programos įgyvendinimu nurodoma, kad vertinimo
darbai turi būti atliekami, kai priežiūros sistemos pastebi žymius nukrypimus nuo pradinių tikslų;
„žymų nukrypimą“ siūloma apibr÷žti kaip nuokrypį nuo tikslų tarp 10 ir 20%.
5 dalyje aptariami vertinimo valdymo klausimai 2007-2013 m. Čia paaiškinama, kad šie klausimai
buvo išd÷styti Lietuvos vyriausyb÷s dekrete d÷l valdymo ir įgyvendinimo sistemų 2006 m. kovo 14 d.
Plane pateikiamas paaiškinimas apie suinteresuotų šalių vaidmenį įvairiuose 2001-2013 m. Struktūrinių
fondų programos vertinimo lygmenyse. Apibendrinant suinteresuotos šalys yra:
•

Finansų ministerija – kaip Vadovaujančioji trijų VP institucija 2007-2013 m., ministerija ir
toliau prisiims visą atsakomybę už vertinimo valdymo funkciją.

•

Šakin÷s ministerijos – dalyvaudamos tarpministerin÷je Vertinimo valdymo grup÷je jos
vaidins svarbų strateginį vaidmenį vertinimo procese

•

Kiti socialiniai partneriai, vertinimo ekspertai – plane minima, kad socialiniai ir
ekonominiai partneriai bei vertinimo ekspertai taip pat vaidins svarbų vaidmenį vertinimo
procese (galima būtų išpl÷sti)

•

Europos komisija – atsakinga už paskesnįjį (ex-post) vertinimą ir už metines bei galutines
įgyvendinimo ataskaitų apžvalgas, kurias Lietuvos vyriausyb÷ pateikia apie veiksmų programų
įgyvendinimo progresą 2007-2013 m.

Vertinimo darbų finansavimas 2007-2013 m.
D÷l l÷šų skyrimo vertinimo darbams, Nacionaliniame vertinimo plane nurodoma, kad 2007-2013 m.
programavimo laikotarpiu vertinimui bus išleista ne mažiau nei 10 mln. LTL (praktikoje trijų veiksmų
programų vertinimo darbai tęsis iki 2015 m.). Tai sudaro apie 0.05% visų ES struktūrinių fondų išlaidų.
Šios l÷šos bus padalintos skirtingiems darbams tokiu būdu:
•

1,4 mln. LTL bus išleista vertinimo geb÷jimams stiprinti

•

5,5 mln. LTL bus išleista einamiesiems strateginiams Struktūrinių fondų išlaidų vertinimams

•

3,1 mln. LTL bus išleista einamiesiems vertinimams, siekiant įvertinti trijų VP veiklą
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Nacionalinis vertinimo planas – išankstinio vertinimo grup÷s komentarai ir rekomendacijos
Planas atitinka Komisijos vertinimo ir priežiūros gaires 2007-2013 m. Plane buvo panaudoti 5
Komisijos darbo dokumente „Indikatyvios vertinimo metodų gair÷s“ (2006 m. spalis) Nacionaliniams
vertinimo planams rekomenduoti struktūra ir turinys.
Nacionaliniame vertinimo plane numatytų einamųjų vertinimų skaičius ir tipai atrodo tinkami.
2007-2013 m. numatoma pusiausvyra tarp strateginių (orientuotų į strategiją) vertinimų ir tų, kurie
skirti įvertinti veiksmus, yra gera. Taip pat plane yra tinkamai atskirti vertikalūs ir horizontalūs
vertinimai.
Nors tarpinis (mid-term) vertinimas n÷ra privalomas 2007-2013 m., jis pad÷tų įvertinti padarytą
pažangą programavimo laikotarpio viduryje. Tarpinis vertinimas tur÷tų apimti einamojo vertinimo
rezultatus. Jo tikslas būtų įvertinti preliminarius rezultatus ir poveikius bei nustatyti, ar reikalingi kokie
nors programavimo pokyčiai.
1 rekomendacija: reik÷tų atlikti tarpinį vertinimą ir pateikti ataskaitą apie trijų Veiksmų
programų įgyvendinimą Valdančiajai institucijai ir PPK
Siūloma vertinimo valdymo sistema atrodo tinkama. Vertinimo institucija prie Finansų ministerijos
ir toliau vaidins svarbiausią vaidmenį organizuojant, valdant ir prižiūrint vertinimus. Vertinimo
valdymo grup÷ taip pat pad÷s koordinuoti vertinimo darbus.
Sustiprinti vertinimo geb÷jimus instituciniame lygmenyje reik÷s laiko. Pavyzdžiui, Vertinimo
institucija buvo įkurta tiktai 2005 m. ir tik neseniai pri÷m÷ į darbą dar du darbuotojus (šiuo metu jų yra
iš viso trys). Taigi reik÷s laiko toliau tobulinti geb÷jimus.
Valdančioji institucija ir Vertinimo valdymo grup÷ vaidins svarbiausią vaidmenį institualizuojant
vertinimą už SF valdymą ir įgyvendinimą atsakingų organizacijų tarpe. Gerai, kad pastangos tobulinti
geb÷jimus iš pradžių yra sutelktos pačioje Valdančiojoje institucijoje. Tačiau v÷liau jos turi būti
išpl÷stos ir apimti Tarpines institucijas, Įgyvendinančiąsias institucijas bei socialinius ir ekonominius
partnerius, tame tarpe ir regioniniame lygmenyje.
Nors yra pateikiamas naudingas Vertinimo valdymo grup÷s apibūdinimas, ryšium su jos atliekama
valdymo vertinimo funkcija, kitų pagrindinių veik÷jų vaidmuo, padedant atlikti aukštos kokyb÷s
vertinimą, turi būti tiriamas toliau. Ypač didelis d÷mesys turi būti skiriamas Įgyvendinančiųjų
institucijų ir socioekonominių partnerių vaidmeniui, palengvinant vertinimo veiklą.
2 rekomendacija: galima būtų giliau panagrin÷ti pagrindinių dalyvių (be Vertinimo institucijos
ir Vertinimo valdymo grup÷s) vaidmenį Struktūrinių fondų vertinime.
Labai svarbus d÷mesys vertinimo geb÷jimui stiprinimui. Nors 2005 m. remtas projektas, kuriuo buvo
siekiama pagerinti paklausos ir pasiūlos šalutinius geb÷jimus labai prisid÷jo prie vertinimo kultūros
instituonalizavimo viešojo sektoriaus institucijose, dalyvaujančiose SF Lietuvoje, 2007-2013 m. bus
reikalingos tolimesn÷s investicijos, kurios gerintų supratimą apie vertinimo vaidmenį didinant našumą
ir efektyvumą bei užtikrinant, kad vertinimo rezultatai būtų sistemingai integruojami į strategijos
kūrimą.
Numatytos vertinimo geb÷jimų stiprinimo priemon÷s atrodo tinkamos. Jos apima investicijas į
tolimesnę Vertinimo institucijos pl÷trą (planuojama padidinti institucijos darbuotojų skaičių) ir
mokymus viešojo sektoriaus tarnautojams, siekiant pad÷ti instituonalizuoti vertinimo kultūrą visose
organizacijose, dalyvaujančiose Struktūrinių fondų valdyme ir įgyvendinime. Priemon÷s skirtos ir
socialiniams partneriams bei kitiems, dalyvaujantiems programų įgyvendinime, kur tur÷tų būti labiau
vertinama geros steb÷senos svarba, siekiant gauti vertinimui reikalingą informaciją
Finansin÷s paramos, skirtos vertinimo darbams, lygis 2007-2013 m. atrodo tinkamas, lyginant su
planuojamų vertinimo užduočių skaičiumi. Viso vertinimo darbams bus skirta apie 10 mln. LTL. Jų
tur÷tų pakakti maždaug 12 vertinimo studijų ir kitai veiklai, skirtai pakelti esamą vertinimo veiklos
lygį.

Centre for

Strategy & Evaluation Services

34

Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis
(ex ante) vertinimas – Galutin÷ veiksmų programų išankstinio vertinimo ataskaita

Section

IŠANKSTINIS VERTINIMAS – BENDROJI
DALIS

1

Komisijos gair÷se vertinimo darbams, susijusiems su programos įgyvendinimu, nurodoma, kad
vertinimus reiktų atlikti, kai priežiūros sistemos pastebi žymius nukrypimus nuo pradinių tikslų.
„žymų nukrypimą“ siūloma apibr÷žti kaip nuokrypį nuo tikslų tarp 10 ir 20%. Kol kas Lietuvos
nacionaliniame plane toks rodiklis n÷ra nurodomas.
Rodiklių, naudojamų priimant sprendimą prad÷ti vertinimą, pavyzdžiai kitose šalyse gali būti
naudingi Lietuvos valdžios institucijoms. Pavyzdžiui, Maltoje be l÷šų įsisavinimo rodiklių ir pažangos,
įgyvendinant poveikio tikslus, steb÷jimo bus naudojama nemažai svarbių fizinių rodiklių, paskatinančių
prad÷ti vertinimo darbus:
Svarbūs rodikliai, skatinantys prad÷ti vertinimo darbus
•

Sukurtų ir išsaugotų darbo vietų skaičius

•

Paramą gaunančių verslo įmonių skaičius

•

Pastatytas arba pagerintas plotas kvadratiniais metrais, keliai kilometrais ir t.t.

•

S÷kmingai įgyvendintų miesto atnaujinimo projektų skaičius

•

Aktyvumo rodikliai povidurinio mokymosi srityje, povidurinį mokymąsi baigusių asmenų
skaičius

•

Nedarbo rodikliai ir įsidarbinusių mokymo programose dalyvių skaičius

•

Darbuotojų, dalyvavusių mokymo ir įgūdžių tobulinimo programose, skaičius

•

Moterų ir kitų socialiai remtinų grupių aktyvumo darbo rinkoje rodikliai

3 rekomendacija: Nacionaliniame vertinimo plane turi būti aiškiai išd÷styti programos įgyvendinimo
vertinimo kriterijai (bei savo ruožtu nurodyta, kada ir ar specialūs (angl. ad hoc) vertinimai turi būti
atliekami).
Be l÷šų įsisavinimo rodiklių steb÷senos, turi būti naudojami pažangą, siekiant tikslų, atspindintys
svarbiausi fiziniai rodikliai (pasekm÷s ir rezultatai), kurie reikalingi sprendžiant, ar reikia prad÷ti
vertinimo darbus.
Vertinimo valdymo grup÷ kartu su Programos priežiūros komitetu tur÷tų kiekvienais metais peržvelgti
pagrindinius vykdymo rodiklius ir jei jie rodo „žymius nukrypimus“ nuo tikslų, apsvarstyti, ar reikia
prad÷ti specialų vertinimą.
Sprendžiant, ar vertinimo darbai yra reikalingi, be finansinių ir fizinių rodiklių, reik÷tų atsižvelgti ir į
labiau kiekybinius trijų Veiksmų programų įgyvendinimo priežiūros duomenis bei grįžtamąjį ryšį.
Priežiūros sistema – išankstinio vertinimo grup÷s komentarai ir rekomendacijos
Nors priežiūros sistema dar n÷ra pabaigta, manoma, kad ji bus panaši į 2004-2006 m. programavimo
laikotarpio sistemą. Numatoma, kad SFMIS nacionalin÷ priežiūros sistema bus modifikuota ir
pritaikyta naujam 2007-2013 m. laikotarpiui.
1 rekomendacija: priežiūros sistema tur÷tų būti kuo greičiau pabaigta. Tuomet išankstiniame
vertinime tur÷tų būti pateikti komentarai d÷l siūlomo metodo.
2 rekomendacija: būtina gerai apsvarstyti sprendimą pereiti nuo Vieno programavimo
dokumento prie trijų nacionalinių teminių veiksmų programų, žvelgiant iš i) duomenų
palyginimo priežiūros perspektyvos ir ii) šių duomenų rinkimui reikalingos informacin÷s
sistemos valdymo perspektyvos.
Mūsų priežiūros sistemos įvertinime 2004-2006 m. teigiama, kad SFMIS priežiūros sistema
funkcionuoja patenkinamai. Svarbiausi 2007-2013 m. klausimai yra tokie: ar galima esamą sistemą
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išpl÷sti taip, kad ji būtų tinkama naudoti visoms trims veiksmų programoms? Ar MIS sistema suteiks
galimybę atlikti palyginimus tarp programų ir sukaupti duomenis pagrindiniams rodikliams visose
programose?
Priežiūros sistema prival÷s užtikrinti, kad priežiūros duomenis apie finansinius ir fizinius rezultatus
galima būtų palyginti. Čia nagrin÷jama šių duomenų palyginimo svarba:
•

L÷šų įsisavinimo priežiūra – duomenys apie finansinius rodiklius parodys, ar tik÷tina, kad
bus pasiekti įsisavinimo tikslai, ar būtina imtis veiksmų, siekiant pagreitinti SF l÷šų
įsisavinimą ir išmokas (arba galbūt reikia iš naujo sudaryti fondų programą)

•

Fiziniai rodikliai – fizinių rezultatų (našumo rodiklių, rezultatų) priežiūros duomenys turi būti
reguliariai teikiami Vertinimo valdymo grupei ir Programos priežiūros komitetui, kadangi
esant „žymiam nukrypimui“ nuo tikslų, reik÷s prad÷ti vertinimo darbus.

Dabartin÷ valdymo ir informacin÷ sistema (MIS) potencialiai gal÷tų būti išpl÷tota ir tapti platesne
valdymo priemone. Pavyzdžiui, Škotijoje buvo sukurtos visapusiškos MIS priemon÷s, palengvinusios
Struktūrinių fondų valdymą ir administravimą - DCS (https://sedsh10.sedsh.gov.uk./) ir TESA
sistemos. Abi sistemos yra internetin÷s, o jų naudojimas leido sumažinti dokumentų kiekį, supaprastino
bei pagreitino operacijų atlikimą ir sudar÷ galimybes daugiau laiko skirti projektų ir programų
valdymui. Programų sekretoriatai per internetines sistemas valdo sąskaitas ir teikia konsultacijas.
Mokymai visiems sistemos naudotojams organizuojami per mokymo internetu modulius, čia pat
pateikiamos naudojimo instrukcijos.
3 rekomendacija: reik÷tų apsvarstyti galimybę Lietuvoje sukurti platesnę Informacinę Valdymo
sistemą.
Mes manome, kad būtų idealu, jei nebūtų kuriama nauja sistema „nuo nulio“, bet pasinaudota jau
egzistuojančia technologija „nuo lentynos“, kurią galima būtų pritaikyti Lietuvos poreikiams. Dar viena
galimyb÷ būtų pritaikyti SFMIS sistemą, patobulinant ją ir padarant labiau visapusiška.
Bus būtina užtikrinti, kad priežiūros ir vertinimo funkcijos būtų glaudžiai susijusios, turint omenyje
priežiūros duomenų reikšmę 2007-2013 m. padedant nustatyti, kada reikalingi specialieji ad hoc
vertinimai. Nacionaliniame vertinimo plane reik÷s pateikti nuorodas apie glaudų ryšį tarp vertinimo ir
priežiūros funkcijų.
4 rekomendacija: Nacionaliniame vertinimo plane tur÷tų būti nustatyti mechanizmai,
pad÷siantys nustatyti nepakankamą nustatytų tikslų atitikimą finansinių ir fizinių rodiklių, kas,
savo ruožtu, paskatintų prad÷ti specialų ad hoc vertinimą.
5 rekomendacija: d÷l šios priežasties, reikia parengti tinkamą sistemą, užtikrinančią, kad PPK ir
Vertinimo valdymo grup÷ reguliariai tikrintų priežiūros duomenis, siekdami nustatyti
nepakankamo atitikimo atvejus.
1.9

Horizontaliosios sritys

1.9.1

Kontrol÷s reikalavimai

1994-1999 ir 2000-2006 m. programavimo laikotarpiais Bendrajame reglamente buvo reikalavimas į
Struktūrinių fondų programas įtraukti daugybę horizontalių arba „skersinių“ sričių, o būtent: lygių
galimybių, aplinkos ir darnios pl÷tros bei informacin÷s visuomen÷s sritis. 2007-2013 m. Struktūrinių
fondų Bendrajame reglamente (Tarybos reglamentas EK (Nr. 1083/2006 2006m. liepos 11d.) v÷l
pabr÷žiama programų įgyvendinimo pagal šiuos principus svarba.
Žemiau mes nagrin÷jame skersinių sričių įtraukimo į programas teisinę bazę.
Lygios galimyb÷s
16 straipsnyje nagrin÷jamas lygyb÷s tarp vyrų ir moterų klausimas bei nediskriminacija platesne
prasme. Čia teigiama, kad:
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„Šalys nar÷s ir Komisija turi užtikrinti, kad lygyb÷ tarp vyrų ir moterų bei lyties integracijos
perspektyva būtų remiamos visuose fondų įgyvendinimo lygiuose. (Taip pat) jos turi imtis
atitinkamų priemonių, užkirsiančių kelią diskriminacijai lyties, rasin÷s ar etnin÷s kilm÷s,
religijos ar tik÷jimo, neįgalumo, amžiaus ar seksualin÷s orientacijos pagrindu įvairiuose fondų
įgyvendinimo lygmenyse ir ypač pateikiant paraiškas. Prieinamumas neįgaliems žmon÷ms turi
tapti vienu iš kriterijų, nustatant veiksmus, kurių finansavime dalyvauja ir fondai, į jį taip pat
turi būti atsižvelgiama įvairiuose įgyvendinimo etapuose“.
Darni pl÷tra
17 Bendrojo reglamento straipsnyje nagrin÷jama darni pl÷tra. Čia teigiama, kad:
„Fondų tikslų turi būti siekiama darnios pl÷tros kontekste ir siekiant įgyvendinti Bendrijos
tikslą apsaugoti bei pagerinti aplinką, kaip nurodyta 6 Sutarties straipsnyje“.
3 Bendrojo reglamento straipsnis taip pat yra svarbus horizontaliosioms sritims. Jame pateikiami
bendrieji fondų tikslai 2007-2013 m. ir pabr÷žiamas Struktūrinių fondų vaidmuo saugant ir gerinant
aplinkos kokybę.
Informacin÷ visuomen÷
Naujajame reglamente d÷mesys sutelkiamas ne tik ties informacine visuomene, bet ir ties inovacijomis
ir žiniomis, taip atspindint Lisabonos strategiją.
Išankstinio vertinimo grup÷ horizontaliąsias sritis nagrin÷jo įvairiais būdais.
•

Buvo atlikta horizontaliųjų sričių traktavimo trijų VP dokumentuose apžvalga

•

4 darbo dokumente buvo patarta integruoti horizontaliąsias sritis į rodiklių sistemas

•

5 darbo dokumente buvo pateikiamos rekomendacijos d÷l to, kokios institucin÷s sistemos turi
būti sukurtos, siekiant užtikrinti, kad planuojant ir įgyvendinant programas horizontaliosioms
sritims būtų skiriama pakankamai d÷mesio

Bendrieji išankstinio vertinimo grup÷s komentarai d÷l horizontaliųjų sričių traktavimo programų
dokumentuose yra tokie:
1.9.2

Horizontaliosios sritys ir programų dokumentai

Žemiau mes nagrin÷jame, į ką buvo atkreiptas d÷mesys, minint horizontaliąsias sritis programų
dokumentuose.
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros VP
ŽIP VP 2.8 dalyje nagrin÷jamos horizontaliosios sritys. Ypač daug d÷mesio skiriama tam, kaip į jas
bus atsižvelgiama įgyvendinant programą kiekvieno prioriteto lygmenyje. Kaip galima tik÷tis, turint
omenyje remiamų intervencijų tipus, didžiausias d÷mesys skiriamas lygioms galimyb÷ms. Tačiau kitos
sritys, įskaitant informacinę visuomenę, darnią pl÷trą ir teritorinę sanglaudą / regioninę pl÷trą taip pat
buvo minimos.
Žemiau pateikiamas įvertinimas d÷l horizontaliųjų sričių traktavimo bendrame ir prioritetų lygmenyse.
Lygios galimyb÷s
•

Tekste yra pateikiama rekomendacija apie būtinybę užkirsti kelią diskriminacijai (ir skatinti
lygias galimybes dalyvauti struktūrinių fondų veikloje) lyties, ras÷s, etnin÷s kilm÷s, religijos,
neįgalumo, amžiaus arba seksualin÷s orientacijos pagrindu.

•

Svarbu, kad lygios galimyb÷s suprantamos ne tik kaip lygių galimybių moterims ir vyrams
užtikrinimas, bet pasirinktas labiau holistinis požiūris.

•

1 prioritetas – kai kurie veiksmai per „socialin÷s apr÷pties“ veiklos grupę bus nukreipti į asmenis
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iš socialiai remtinų grupių, susiduriančių su sunkumais patenkant į darbo rinką. Tam tikra dalis
l÷šų bus skiriama veiklai, skatinančiai lyčių lygybę.
•

2 prioritetas – rems lygias galimybes ankstyvojo ugdymo srityje, skatinant socialiai atskirtų
asmenų integraciją ir asmenų su specialiais mokymosi poreikiais siekį pagerinti savo mokymosi
pasiekimų lygį, ragins aktyviau dalyvauti profesiniame švietime (ypač merginoms), taip
sumažinant žmonių, anksti pasitraukiančių iš švietimo sistemos (ypač vyrų) skaičių ir skatinant
visas socialines grupes mokytis visą gyvenimą.

•

3 prioritetas - kai kurios numatomos priemon÷s tur÷s lygių galimybių dimensiją. Pavyzdžiui, bus
teikiama parama, remianti moterų dalyvavimą moksle ir technologijose bei skatinanti jaunus
žmones siekti tyr÷jo arba mokslininko karjeros.

•

4 prioritetas – įvertinime atkreipiamas d÷mesys, kad yra būtina spręsti tiek horizontalią, tiek ir
vertikalią segregaciją Lietuvos viešąjame sektoriuje. Taigi pagal šį prioritetą bus ypač
pabr÷žiamas lygių galimybių moterims viešąjame sektoriuje skatinimas.
Inovatyvūs veiksmai taip pat vaidins svarbų vaidmenį remiant lygias galimybes. Numatoma teikti
paramą „LYGAUS“ pobūdžio veiklai, ypač socialin÷s apr÷ptiems darbų grupei (1 prioritetas), kur
bus teikiama parama veiklai, skatinančiai naujus socialinių problemų sprendimus, bei
daugiašaliam bendradarbiavimui. Pagal 2 prioritetą bus remiama inovatyvi veikla, skirta
žmon÷ms su specialiais mokymosi poreikiais bei socialiai remtiniems žmon÷ms.

•

Informacin÷ visuomen÷
•

ŽIP VP įvairiais būdais rems informacinę visuomenę. 1 prioritetas – įmonių, kurioms taikomos
užimtumo priemon÷s, darbuotojams bus organizuojami IT mokymo kursai. 2 prioritetas informacin÷s ir ryšių technologijos taip pat vaidins svarbų vaidmenį mokymosi visą gyvenime
prioritete, pavyzdžiui, jos bus naudojamas kuriant naujas mokymosi priemones ir lankstesnes
mokymosi formas. IT mokymo kursai taip pat bus organizuojamas mokytojams, siekiant
pagerinti jų informacinių ir ryšių technologijų kompetenciją. 3 prioritetas – taip pat tur÷s
informacin÷s visuomen÷s dimensiją, kurioje numatytos priemon÷s pagerinti mokslininkų ir tyr÷jų
įgūdžius informacinių ir ryšių technologijų srityje bei paskatinti jas naudoti kaip mokymo
priemonę.

Darni pl÷tra
•

Įvertinime atkreipiamas d÷mesys, kad darnios pl÷tros principai tinka ne tiktai infrastruktūros
projektams, bet gali būti taikomi plačiau, socialiniams, ekonominiams ir aplinkos apsaugos
programų aspektams.

•

Pateikiami pavyzdžiai, kaip konkretūs prioritetai gali prisid÷ti įgyvendinant darnios pl÷tros
principus. Pavyzdžiui, 2 prioritetas, mokymosi visą gyvenimą skatinimas, pad÷s mažinti skurdą ir
užkirsti kelią socialinei atskirčiai, o tai yra vieni svarbiausių Lietuvos nacionalin÷s darnios pl÷tros
strategijos tikslų.

Nors tekstas apie horizontaliąsias sritis apskritai yra labai geras, išankstinio vertinimo grup÷ pateik÷
kelias rekomendacijas d÷l to, kaip galima būtų pagerinti šį skyrių ŽIP veiksmų programoje.
1.

Lygios galimyb÷s (i) – galima būtų prid÷ti neilgą įžangą, kuri pateiktų tam tikrą kontekstinę
informaciją, pavyzdžiui, „ESF intervencijos turi didelį potencialą pad÷ti skatinti lygias galimybes
tiek tarp moterų ir vyrų, tiek ir asmenų, priklausančių socialin÷ms grup÷ms, kurios gali būti
socialiai atskirtos darbo rinkoje, atžvilgiu. Galima būtų trumpai pamin÷ti ES politikos turinį ir
susijusius įstatymus. Pavyzdžiui, kalbant apie lygias galimybes galima būtų cituoti EK sutarties 13
straipsnį. Jame uždraudžiama diskriminacija lyties, ras÷s, etnin÷s kilm÷s, religijos, neįgalumo,
amžiaus arba seksualin÷s orientacijos pagrindu.
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2.

Lygios galimyb÷s (ii) – nors yra pateikiamas geras specialių vertikalių priemonių, pad÷siančių
skatinti lygias galimybes, paaiškinimas, galima būtų konkrečiau nurodyti, kaip lygios galimyb÷s
bus skatinamos horizontaliai. Dabartiniame tekste paprasčiausiai nurodoma, kad niekam nebus
draudžiama kreiptis d÷l paramos. Tačiau galbūt galima būtų skatinti tam tikras socialines grupes
aktyviau kreiptis d÷l paramos? Vertinimo procese, pavyzdžiui, gal÷tų būti skiriami papildomi
taškai paraiškų pateik÷jams iš tam tikrų socialinių grupių.

3.

Informacin÷ visuomen÷ – būtų naudinga pateikti nuorodas į ES politinę sistemą. Ypač galima
būtų akcentuoti Komisijos 2010 m. strategiją bei ryšius tarp informacin÷s visuomen÷s, kaip
skersin÷s srities, ir Lisabonos strategijos. Tuomet gal÷tų būti pamin÷tas informacinių ir ryšių
technologijų vaidmuo skatinant socialinę įtrauktį ir geresnį pasiekiamumą. Čia galima būtų
prisiminti Komisijos elektronin÷s įtraukties strategiją, skirtą žmon÷ms, kurie yra socialiai remtini
d÷l ribotų išteklių arba išsilavinimo, amžiaus, lyties, tautyb÷s… bei elektroninio prieinamumo
strategiją žmon÷ms su negalia bei vyresnio amžiaus žmon÷ms.

Ekonominio augimo VP
2.7 Ekonominio augimo VP dalyje nagrin÷jamos horizontaliosios sritys. Žemiau pateikiamas bendro
horizontaliųjų sričių traktavimo įvertinimas.
Pagal 2004−2006 m. Pirmojo tikslo BPD teminį vertinimą, programos įgyvendinimo metu
horizontaliosioms sritims nebuvo skiriama pakankamai d÷mesio. Nurodyta, kad taip atsitiko d÷l
praktinių rekomendacijų, kaip integruoti horizontaliąsias sritis − nustatant projektų atrankos kriterijus,
vertinant projekto paraiškas ir įgyvendinant projektą, stokos.
Naujuoju laikotarpiu egzistuoja galimyb÷ išspręsti šią problemą. Tai gal÷tų būti atliekama kuriant
naujus institucinius mechanizmus integracijai skatinti (darbo grupes kelioms horizontaliosioms sritims
– lygioms galimyb÷ms, darniai pl÷trai, informacinei visuomenei / žinių ekonomikai ir t.t.), parengiant
praktines rekomendacijas d÷l horizontaliųjų sričių įgyvendinantiems ir prižiūrintiems projektų
įgyvendinimą bei vertinimo darbą (teminius tyrimus), skirtus nustatyti remiamų projektų, kuriuose
buvo atsižvelgiama į horizontaliąsias sritis, pavyzdžius.
Tur÷tų būti įsteigtos horizontaliųjų sričių darbo grup÷s, kurios prižiūr÷tų horizontalių temų integravimą
į 2007−2013 m. veiksmų programų planavimą ir įgyvendinimą.
Tur÷tų būti įsteigtos trys darbo grup÷s, kurios d÷mesį sutelktų į:
•

lygiąsias galimybes, informacinę visuomenę ir, plačiau, žinių ekonomiką,

•

aplinkos apsaugos ir darnios pl÷tros klausimus.

Nacionaliniame vertinimo plane tur÷tų būti numatyta nuostata d÷l specialaus (angl. ad hoc) vertinimo
darbo, skirto horizontaliosioms sritims nagrin÷ti programos įgyvendinimo metu, atlikimo. Pirmiausia
tur÷tų būti peržiūr÷ti projektai, remiami pagal 2004−2006 m. programą ir akcentuojami tie projektai,
kuriuose buvo numatyti horizontaliųjų sričių tikslai, o projekto paraiškų pateik÷jai tur÷tų būti raginami
pateikti konkrečių atvejų pavyzdžius, siekiant paskatinti kitus atsižvelgti į šias sritis projekto
parengimo etape, taip pat pateikti praktinius to, ką galima pasiekti, pavyzdžius.
Iškyla būtinyb÷ geriau suprasti potencialią naudą, gautiną atsižvelgus į horizontaliąsias sritis tiek
strateginiu, tiek veiklos lygmeniu. Dažnai horizontaliosios sritys laikomos grynai formaliais „priedais“,
kurie padeda įvykdyti Briuselio reikalavimus, o ne suteikia realią prid÷tinę vertę (galbūt išskyrus
darnios pl÷tros principus, kurie laikomi suderintais su nacionalin÷s politikos prioritetais d÷l aplinkos
kokyb÷s pagerinimo).
Taip pat reik÷tų atsižvelgti į pavedimą išorinei organizacijai parengti praktines rekomendacijas
įgyvendinantiems projektus apie tai, kaip integruoti skersines sritis projekto lygmeniu. Pirmiausia
tur÷tų būti akcentuojama praktin÷ horizontaliųjų sričių integravimo į struktūrinius fondus nauda.
2007−2013 m. programavimo laikotarpiu lygių galimybių atžvilgiu kyla būtinyb÷ atspind÷ti išpl÷stą
teisinę bazę, susijusią su nediskriminavimo ir lygių galimybių principo skatinimu. Reikia įtraukti ne
vien tik lyčių lygybę, bet ir platesnį lygyb÷s spektrą, numatytą 13 Sutarties straipsnyje: rasinę ar etninę
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kilmę, religiją ar įsitikinimus, negalią, amžių ir seksualinę orientaciją. Ši sustiprinta teisin÷ baz÷
atsispindi naujų Bendrųjų reglamentų d÷l Struktūrinių fondų formuluot÷je.
Sanglaudos VP
2.8 Sanglaudos VP dalyje nagrin÷jamos horizontaliosios sritys. Čia pateikiamos tokios pačios grup÷s
kaip ir ŽIP VP, pavyzdžiui, lygios galimyb÷s, informacin÷ visuomen÷, darni pl÷tra ir teritorin÷
sanglauda / regionin÷ pl÷tra. Žemiau pateikiamas horizontaliųjų sričių traktavimas bendrame ir
prioritetų lygmenyse.
Lygios galimyb÷s
•

Pateikiamas kiekvieno prioriteto potencialaus ind÷lio į lygias galimybes įvertinimas. Pagrindinis
d÷mesys tekste yra skiriamas tam, kaip intervencijos paskatins socialinę sanglaudą, padedant
socialiai pažeidžiamoms grup÷ms integruotis į visuomenę.

•

Pavyzdžiui, 2 prioritete lygios galimyb÷s bus remiamos netiesiogiai - per investicijas į
infrastruktūrą, kadangi tai bus naudinga tokiems sektoriams kaip švietimas ir socialin÷s
paslaugos, o jie yra svarbios socialin÷s sanglaudos skatinimo priemon÷s.

•

Tačiau n÷ra pateikiama jokių nuorodų į Nacionalinę Lietuvos lygių galimybių strategiją arba į
diskriminacijos prevencijos teisinę bazę. Taip pat šioje analiz÷je n÷ra pamin÷ta nei viena iš
diskriminacijos priežasčių, nurodytų EK Sutarties 13 straipsnyje.

Informacin÷ visuomen÷
•

Sanglaudos VP įvairiais būdais skatins informacinę visuomenę. 1 prioritetas – tur÷tų daryti
teigiamą poveikį skaitmenin÷s atskirties tarp pagrindinių Lietuvos miestų ir mažiau išsivysčiusių
regionų, bei tarp žmonių iš miestų ir kaimų mažinimui. 2 prioritetas – kaip infrastruktūros
modernizavimo proceso dalis, bus daromos investicijos į informacines ir ryšių technologijas,
ypač į sveikatos apsaugos sektorių, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą,
ypač investuojant į priežiūros sistemas ir duomenų bazes. 3 prioritetas – bus investuojama į
aplinkos valdymą ir informacines sistemas.

•

Nors yra aišku, kaip kiekvienas prioritetas skatins informacinę visuomenę, būtų naudinga pateikti
trumpas nuorodas į pagrindines ES strategijas šioje srityje. Pavyzdžiui, nagrin÷jant 1 ir 2
prioritetus galima būtų daryti nuorodą į Komisijos elektronin÷s įtraukties strategiją ir
Informacin÷s visuomen÷s visiems pl÷trą.

Darni pl÷tra
•

Yra pateikiami paaiškinimai apie tai, kaip kiekvienas prioritetas prisid÷s siekiant Lietuvos
nacionalin÷je darnios pl÷tros strategijoje numatytų tikslų. 3 prioritetas bus ypač svarbus skatinant
darnią pl÷trą.

Teritorin÷ sanglauda
•

Analiz÷je atkreipiamas d÷mesys, kad Sanglaudos VP prioritetai tur÷tų labai prisid÷ti remiant
socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą Lietuvoje.

•

Yra pateikiamos nuorodos apie tai, kaip šis prioritetas pad÷s siekti nacionalin÷s regionin÷s
politikos tikslų, įskaitant regionin÷s ekonomikos pl÷tros centrus, kaip pažymima Lietuvos
regionin÷s politikos strategijoje 2013 m.

•

3 prioritetas tur÷tų pad÷ti skatinti labiau subalansuotą regioninę pl÷trą „suvienodindamas
sąlygas“ aplinkos infrastruktūros prasme.

Centre for

Strategy & Evaluation Services

40

Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis
(ex ante) vertinimas – Galutin÷ veiksmų programų išankstinio vertinimo ataskaita

Section

IŠANKSTINIS VERTINIMAS – BENDROJI
DALIS

1

Pateikiama visa eil÷ išankstinio vertinimo grup÷s rekomendacijų d÷l to, kaip Sanglaudos VP galima
būtų pagerinti horizontaliąsias sritis.
•

Visos horizontaliosios sritys – kur tinka, turi būti pateikiamos nuorodos į pagrindines ES
strategijas ir politikas. Pastebima tendencija pamin÷ti politinę struktūrą nacionaliniame lygmenyje,
bet neužsiminti apie pagrindinius ES dokumentus, kuriuose pateikiamas naudingas platesnis
strateginis kontekstas.

•

Lygios galimyb÷s - turi būti pamin÷tas ES politikos kontekstas, įskaitant visus susijusius
įstatymus. Galima būtų pacituoti 13 EK Sutarties straipsnį, uždraudžiantį diskriminaciją lyties,
ras÷s, etnin÷s kilm÷s, religijos, amžiaus ar seksualin÷s orientacijos pagrindu, arba pateikti trumpą
nuorodą į nacionalinius įstatymus d÷l lygių galimybių arba nediskriminacijos.

1.9.3

Horizontaliosios sritys ir rodikliai

4 darbo dokumente išankstinio vertinimo grup÷ pateik÷ rekomendacijas d÷l horizontaliųjų sričių
traktavimo rodiklių sistemoje. Mes akcentavome du pagrindinius būdus įtraukti horizontaliąsias sritis į
priežiūros rodiklių sistemą:
•

Galima būtų saugoti duomenų pogrupius apie stažuotojų charakteristikas – pavyzdžiui,
jaunesnių / vyresnių darbuotojų, neįgalių, nacionalinių mažumų atstovų ir t.t. skaičius; ir / arba

•

Į rodiklių sistemą galima būtų įtraukti tam tikrus horizontalius rodiklius – tokius kaip paremtų
projektų skaičius, įgyvendinant kuriuos buvo išvalytos nenaudojamos arba užterštos
teritorijos, ar projektai tur÷jo teigiamos, jokios arba neigiamos įtakos, žvelgiant iš lygių
galimybių arba aplinkos darnaus vystymosi perspektyvos.

Išankstinio vertinimo grup÷ siūlo taikyti tokį metodą:
•

Jei įmanoma, horizontaliosios sritys tur÷tų būti integruotos į pagrindinių rodiklių sistemą per
duomenų pogrupių sulyginimą, ypač ESF atveju. Pavyzdžiui, tur÷tų būti renkama informacija
apie ESF paramos gav÷jų lytį, amžių ir t.t.

•

Šis metodas atitiktų Komisijos pastabą 2007-2013 m. neįtraukti pernelyg daug rodiklių.

•

Horizontalių rodiklių skaičius taip pat tur÷tų būti ribojamas, pavyzdžiui, įsisavintos žem÷s
hektarai (išvalant gamybinius plotus), remiamų projektų, skatinančių verslo efektyvumą
pagerinant aplinką, skaičius, mokymuose dalyvavusių paramos gav÷jų iš socialiai
„nuskriaustų“ grupių skaičius, ir t.t.

1.9.4

Instituciniai mechanizmai, palengvinantys horizontaliųjų sričių integraciją

Kaip teigiama 2004-2006 m. 1 tikslo BPD teminiame vertinime, įgyvendinant programą
horizontaliosios sritys buvo iš dalies apleistos. Taip atsitiko d÷l stokos praktinių gairių, nurodančių,
kaip integruoti horizontaliąsias sritis įvairiuose lygmenyse – pasirenkant projekto atrankos kriterijus,
vertinant projektų paraiškas, įgyvendinant projektus bei vertinant ir prižiūrint jų įgyvendinimą.
Naujuoju laikotarpiu atsiranda galimyb÷ ištaisyti šį trūkumą. Tai galima padaryti įdiegiant naujus
institucinius mechanizmus (darbo grupes skirtingoms horizontalioms sritims – lygioms galimyb÷ms,
darniai pl÷trai, informacinei visuomenei / žinių ekonomikai ir t.t.), pad÷siančius lengviau integruoti
šias sritis bei paskiriant PPK atstovus, kurie parengs praktines gaires6 projektų įgyvendinimui ir
priežiūrai.
Būtinai turi būti pagerintas savitarpio supratimas tarp programų dalyvių d÷l praktin÷s naudos, kurią
teiktų didesnis d÷mesys horizontaliosioms sritims tiek strateginiame, tiek ir veiksmų lygmenyse.
Skersin÷s sritys dažnai laikomos formaliais ir neturinčiais praktin÷s naudos „priedais“, padedančiais
atitikti Briuselio keliamus reikalavimus, ir neturinčiais jokios prid÷tin÷s vert÷s (galbūt išskyrus darnią

6

Kaip pavyzdį šiai temai galima pateikti du straipsnius apie geros praktikos pavyzdžius Škotijoje
http://www.esep.co.uk/esepnews_susdevpt_doc.html (darnios pl÷tros integracija į regioninę pl÷trą) ir
http://www.esep.co.uk/download/eqopps/equality_practice.pdf (lygios galimyb÷s, - lygyb÷ praktikoje)
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pl÷trą, kuri atitinka nacionalin÷s politikos prioritetus, siekiant pagerinti aplinkos kokybę, kaip nurodyta
Lietuvos darnios pl÷tros strategijoje).
Rekomendacijos – instituciniai mechanizmai, padedantys supaprastinti horizontaliųjų sričių integraciją
•

Į Nacionalinį vertinimo planą tur÷tų būti įtrauktos nuostatos d÷l būtinyb÷s atlikti vertinimą /
temines studijas, kur demonstraciniais tikslais būtų pateikti remiamų projektų geros praktikos
pavyzdžiai, kuriuose buvo atsižvelgta į horizontaliąsias sritis (tai jau buvo padaryta).

•

Turi būti sudarytos darbo grup÷s, prižiūrinčios horizontaliųjų sričių integraciją į 2007-2013 m.
veiksmų programų planavimą ir įgyvendinimą.

•

Turi būti sudarytos trys darbo grup÷s, d÷mesį sutelksiančios į a) lygias galimybes, b) informacinę
visuomenę ir, plačiau, žinių ekonomiką c) aplinkos apsaugos ir darnios pl÷tros klausimus.

•

Kiekviena darbo grup÷ tur÷tų skirti po atstovą į Programos priežiūros komitetą (PPK).

•

Turi būti parengta projektų, remiamų 2004-2006 m. programoje apžvalga, siekiant identifikuoti ir
atkreipti d÷mesį į tuos projektus, kuriuose buvo aptariamos horizontaliosios sritys.

•

Ypač didelį d÷mesį vienai ar kelioms horizontaliosioms sritims skyrę paramos gav÷jai tur÷tų būti
pakviesti pristatyti konkrečius pavyzdžius būsimiems paraiškų pateik÷jams, siekiant paskatinti ir
kitus atsižvelgti į šias sritis dar rengiant projektą bei pateikti praktinius pavyzdžius, to, ką galima
pasiekti.

•

Reik÷tų apsvarstyti galimybę pavesti išor÷s organizacijai parengti projektų pareišk÷jams praktines
gaires, kaip nagrin÷ti skersines sritis tiek paraiškos padavimo, tiek ir projekto įgyvendinimo
etapuose. Ypač reiktų pabr÷žti praktinę horizontaliųjų sričių integracijos į Struktūrinius fondus
naudą

•

2007−2013 m. kyla būtinyb÷ atspind÷ti išpl÷stą teisinę bazę, susijusią su nediskriminavimo ir lygių
galimybių principo skatinimu. Reikia įtraukti ne vien tik lyčių lygybę, bet ir platesnį lygyb÷s
spektrą, numatyta 13 Sutarties straipsnyje: rasinę ar etninę kilmę, religiją ar įsitikinimus, negalią,
amžių bei seksualinę orientaciją.
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Toliau pateikiamas 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos išankstinio vertinimo
pagrindinių išvadų apibendrinimas. Taip pat tam tikrais atvejais pateikiamos ir galutin÷s
rekomendacijos. Prieduose išsamiau išd÷stomos įvairios išankstinio vertinimo ekspertų atliktos
užduotys ir peržiūrima, kiek buvo atsižvelgta į ankstesnes rekomendacijas.
2.1

Pradin÷s situacijos vertinimas ir SSGG analiz÷

1.

Dabartin÷s situacijos įvertinime yra visi pagrindiniai elementai, kurių reikalauja Komisija,
įskaitant pagrindines darbo rinkos tendencijas penkerių metų laikotarpiui ir platesnius žmogiškųjų
išteklių pl÷tros klausimus. Pateiktas socialinių grupių, kaip antai neįgaliųjų, pagyvenusiųjų, moterų
pagrindinių netolygumų darbo rinkoje bei pagrindinių regioninių užimtumo tendencijų netolygumų
įvertinimas.

2.

Dabartin÷s situacijos įvertinime nagrin÷jami ir kiti ESF 2007-2013 metais aktualūs klausimai:
mokymasis visą gyvenimą, kokiu mastu Lietuvos darbdaviai taiko lanksčias darbo praktikas ir
lygių galimybių (būtent lyčių lygyb÷s) darbo rinkoje klausimai.

3.

Dabartin÷s situacijos vertinime taip pat apžvelgiamos problemos, susijusios su mokslininkų ir
tyr÷jų kokybe bei skaičiumi, įvertinamas viešojo sektoriaus administracinių geb÷jimų lygis. Šis
klausimas bus naujas 2007-2013 m. Lietuvos ESF.

4.

Kiekviena nauja dabartin÷s situacijos vertinimo skyriaus dalis pradedama pagrindinių teiginių
lentele. Tokia apžvalga yra labai naudinga.

5.

Lyčių lygyb÷s Lietuvos darbo rinkoje situacijos klausimu dabartin÷s situacijos vaizdas n÷ra
vienodas. Nors moterų ir pagyvenusiųjų (vyresnių nei 55 metų amžiaus) užimtumas lyginant su
ES vidurkiu yra santykinai aukštas, darbo rinkos rodikliai rodo, kad yra darbo užmokesčio dydžio
nelygyb÷s bei vertikaliosios ir horizontaliosios atskirties darbo rinkoje požymių.

6.

Kiti su lygiomis galimyb÷mis susiję aspektai nagrin÷jami dalyje „Socialin÷ atskirtis ir skurdas“.
Joje vertinama kitų socialinių grupių, įskaitant vyresnio amžiaus dirbančiuosius, neįgaliuosius,
Romus, t.t., pad÷tis darbo rinkoje ir platesn÷je visuomen÷je.

7.

Esamos situacijos vertinimo silpnoji vieta – turbūt nepakankamai apibūdinta Lietuvos
nacionalinių mažumų pradin÷ situacija darbo rinkoje. Nacionalin÷s mažumos (daugiausia lenkai,
rusai ir baltarusiai) sudaro apie 15% visų gyventojų. Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje
atliktame pasirengimo narystei tyrime, kuriame buvo remiamasi akademikų tyrimu šioje srityje,
buvo nustatyta, kad kai kurių mažumų – ypač rusų – nedarbo lygis yra paprastai aukštesnis už
vidurkį. Nedarant prielaidos, kad Lietuvai būdinga diskriminacijos problema, gali reik÷ti
konkrečios pagalbos sudarant sąlygas skirtingų socialinių grupių integracijai į darbo rinką.

1 rekomendacija: Socialin÷s atskirties ir skurdo dalis tur÷tų būti papildyta kokiu nors trumpu tekstu
apie esamą nacionalinių mažumų situaciją darbo rinkoje net ir tuo atveju, jei n÷ra išsamių šios srities
tyrimų.
Peržiūr÷sime kai kuriuos pagrindinius teiginius, išryškintus ŽIP VP dabartin÷s situacijos vertinime.
•

Per pastaruosius penkerius metus užimtumo lygis Lietuvoje žymiai išaugo – nuo 57,5 proc.
2001 m. iki 61,2 proc. 2004 m. Tačiau ekonomiškai neaktyvių gyventojų, kurių dalis 2001-2004
nekito, problema išliko nepaisant aukšto BVP ir užimtumo did÷jimo.

•

Per pastaruosius penkerius metus nedarbo lygis žymiai sumaž÷jo, tačiau išliko kai kurių
grupių, pvz., neįgaliųjų, jaunimo ir gyvenančiųjų kaime, ilgalaikio nedarbo ir socialin÷s atskirties
problema.

•

Nors darbuotojų išsilavinimas, palyginus su ES vidurkiu, yra labai aukštas, yra su darbo
našumu susijusių problemų. Vilčių teikia tai, kad darbo j÷gos našumas sparčiai auga, nors ir nuo
žemos baz÷s.
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•

Būtina geriau pritaikyti įgūdžius ir kvalifikacijas prie darbo rinkos poreikių.

•

2004-2013 m. Lietuvai kyla dvejopi demografiniai sunkumai: didel÷ darbo j÷gos emigracija ir
gyventojų sen÷jimas. Užsienyje dirbančių lietuvių, ypač aukštos kvalifikacijos, o tai pat ir žemos
kvalifikacijos darbuotojų bei darbininkų pritraukimas atgal į Lietuvą, - pagrindinis strateginis
prioritetas.

•

Lietuvos mokymosi visą gyvenimą rodikliai vieni žemiausių ES (apytiksliai du kartus žemesni
už ES vidurkį).

•

Būtina skatinti plačiau taikyti lanksčias darbo formas. Šiuo metu darbas ne pilną dieną dažnai
apmokamas mažiau ir yra prastesnis.

•

Lietuvoje žymiai išaugo kvalifikuotų darbuotojų paklausa. Kvalifikacijos reikalavimai sparčiai
kinta visos šalies ūkyje.

•

Žmogiškieji ištekliai mokslo ir tyrimų srityje nepakankamai atitinka darbo rinkos poreikius
(nedidelis tyr÷jų skaičius, senstantys mokslininkai ir tyr÷jai, maža privačiojo sektoriaus tyrimuose
dirbančių dalis).

•

Gerinant viešojo administravimo geb÷jimus būtina spręsti įvairias problemas. Taip pat išliko
viešojo sektoriaus reformos būtinyb÷.

8.

Išankstinio vertinimo ekspertai daug pad÷jo patobulinti esamos situacijos įvertinimą. Pavyzdžiui,
rekomendavo naudoti naujesnius statistinius duomenis greitai besikeičiančiam Lietuvos darbo
rinkos pobūdžiui atspind÷ti. Pavyzdžiui, nors išlieka jaunimo nedarbo problema, jos paplitimas d÷l
spartaus ekonomikos augimo ir ribotos darbo j÷gos pasiūlos yra mažesnis, nei tik÷tasi. Taip pat
pasiūl÷me įtraukti išsamesnę kvalifikacijų, kurių reikia darbdaviams, analizę, remiantis darbdavių
apklausomis d÷l kvalifikacijų ir kitais esamais tyrimais.

9.

SSGG analiz÷ išryškina stiprybes, silpnybes, galimybes ir gr÷smes, susijusias su Lietuvos
žmogiškųjų išteklių pl÷tra ir darbo rinka 2007-2013 metais. Mūsų nuomone, joje tinkamai
atsispindi pagrindiniai klausimai, akcentuoti pirmiau einančiame pradin÷s situacijos įvertinime.

10. Atsižvelgdami į SSGG apimamas sritis, išankstinio vertinimo ekspertai pasiūl÷ alternatyvų metodą
– atlikti SSGG analizę pagal prioritetus, atspindint tai, kad kiekvienas prioritetas skirtas gana
skirtingoms – nors kai kuriais atvejais tarpusavyje susijusioms - žmogiškųjų išteklių pl÷tros
sritims. Tačiau buvo pritarta, kad integruotas SSGG analiz÷s metodas leidžia sutrumpinti
programos dokumentą.
2.2

Vizija, loginis pagrindas,uždaviniai ir vidinis suderinamumas

11. Veiksmų programos vizija – stiprinti žmogiškųjų išteklių pl÷trą, ypatingą d÷mesį skiriant darbo
našumui ir siekiant sudaryti sąlygas ekonomikos raidai, užimtumui ir per÷jimui prie žinių
visuomen÷s. Išankstinio vertinimo ekspertams vizija atrodo tinkama. Turint omenyje darbo j÷gos
pasiūlos stygių, pagrindinį d÷mesį skirti darbo našumui didinti ir žmogiškųjų išteklių pl÷trai
stiprinti ir taip pagerinti darbo vietų kokybę, o ne kurti naujas darbo vietas, yra tinkama
atsižvelgiant į žemą nedarbo lygį ir aukštą emigruojančių darbuotojų skaičių.
12. ŽIP VP paremta kiekybiniais tikslais, pvz., darbo j÷gos aktyvumo didinimas ir vyresniojo amžiaus
dirbančiųjų iš÷jimo iš darbo rinkos amžiaus vidurkio didinimas. Tačiau struktūriškai būtų
naudinga, jei būtų aiškiau, kad ŽIP VP vizija ir bendrieji tikslai paremti kiekybiniais uždaviniais,
kuriais siekiama pad÷ti įgyvendinti (o kai kuriais atvejais ir dar daugiau) Lisabonos strategijos
užimtumo tikslus.
2 rekomendacija: lentelę su kiekybiniais uždaviniais įd÷ti iš karto po ŽIP VP vizijos ir bendrųjų
tikslų.
13. Prioritetai, nustatyti ŽIP VP, suderinti su bendraisiais su žmogiškųjų išteklių pl÷tra susijusiais
tikslais, išd÷stytais Lietuvos nacionaliniame strateginių gairių dokumente. Žmogiškųjų išteklių
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pl÷tra – viena iš trijų Lietuvos nacionalinių prioritetinių sričių 2007-20013 m. (kartu su tyrimais,
technologijų pl÷tra bei inovacijomis).
14. Atliekant išankstinį vertinimą, taip pat išnagrin÷ta Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos
„intervencijos logika“ ir „vidinis suderinamumas“: peržiūr÷ti skirtingų prioritetų ryšiai, įskaitant
galimą kiekvieno prioriteto ind÷lį į pagrindinių tikslų uždavinių programos lygmenyje.
15. Matyti aiški „tikslų hierarchija“ tarp bendrųjų programos tikslų ir uždavinių bei uždavinių,
nustatytų paties prioriteto lygmenyje. Pagrindin÷s šio vertinimo išvados išd÷stytos B priede
(vidinis suderinamumas išnagrin÷tas 2 darbo dokumente).
D÷l konkrečių intervencijos sričių, kurios ŽIP VP išskirtos kaip prioritetin÷s:
16. ŽIP VP akcentuojama žmogiškųjų išteklių „našumo“ pl÷tra įrodo tvirtą logiką. Nors darbo
našumo lygis Lietuvoje auga, jis daug žemesnis už ES vidurkį.
17. 1 prioritete „kokybiškas užimtumas“ akcentuojamas tinkamai, kadangi situacija darbo rinkoje
žymiai pasikeit÷ nuo to laiko, kai Lietuva pareng÷ ankstesnę 1 tikslo 2004-2006 m. programą.
D÷mesys užimtumo kokybei atspindi politikos prioritetą – veiklos nukreipimą aukštyn vert÷s
grandin÷je link žiniomis paremtos veiklos, kaip numatytą Lisabonos strategijoje, kurioje
akcentuojamos „geresn÷s“, o tai pat „daugiau“ darbo vietų. Tai atspindi ir realybę – Lietuvoje
sumaž÷jusią darbo j÷gos pasiūlą d÷l darbo j÷gos emigracijos, aukšto ekonomikos augimo ir
demografijos (sen÷jimo).
18. Į „geb÷jimus prisitaikyti“ orientuotos priemon÷s sudarys naudos gav÷jams galimybes atnaujinti
savo įgūdžius ir kompetencijas bei sustiprins žmogiškųjų išteklių pl÷trą taip, kad darbuotojai
gal÷tų atlikti „geresn÷s kokyb÷s“ darbą. Tai tur÷tų pad÷ti sustiprinti ne tik Lietuvos žmogiškųjų
išteklių potencialą ir konkurencingumą, bet ir įmonių konkurencingumą.
19. „Užimtumo galimybių“ pobūdžio priemon÷s (įskaitant aktyvias darbo rinkos priemones),
kuriomis siekiama v÷l integruoti bedarbius į darbo rinką, yra tinkamos tiek sprendžiant socialin÷s
atskirties, tiek ir darbo j÷gos pasiūlos trūkumo problemas. Nors per pastaruosius penkerius metus
nedarbas, ir ypač jaunimo, Lietuvoje žymiai sumaž÷jo, ši darbo rinkos problema išlieka
ekonomiškai nepalankiose miesto ir kaimo vietov÷se bei socialiniai remtinose grup÷se.
20. 2007-2013 m. v÷l akcentuojamos aktyvios darbo rinkos priemon÷s, skirtos pad÷ti įsidarbinti
bedarbiams, ypač tokioms socialiai remtinoms grup÷ms, kaip ilgą laiką nedirbantys asmenys,
jaunimas ir vyresni nei 50 metų amžiaus bedarbiai. Pastangos, sutelktos į aktyvias darbo rinkos
priemones, tur÷tų padidinti užimtumą bei užkirsti kelią socialinei atskirčiai.
21. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros programoje tinkamai akcentuojamas mokymasis visą gyvenimą.
Pabr÷žiama būtinyb÷ padidinti poreikį mokytis visą gyvenimą, teikiant paramą neformaliajam ir
formaliajam švietimui (1 prioritetas), sprendžiant pasiūlos pus÷s paj÷gumų suvaržymus (2
prioritetas) ir taip skatinant formaliojo švietimo įstaigas pagerinti savo paj÷gumus siūlyti į klientus
orientuotas mokymosi galimybes. Tai apimtų užsakomuosius profesinio ir neprofesinio mokymo
bendrovių kursus bei platesnį orientavimą ir paramą, pritaikytą naudos gav÷jų ir tikslinių grupių
poreikiams.
22. Strategijoje pabr÷žiama ir lanksčių darbo organizavimo formų svarba pritraukiant ir darbe
išlaikant gabius darbuotojus. Naujos darbo organizavimo formos 2007-2013 m. Lietuvoje bus
ypač svarbios d÷l ribotos darbo j÷gos pasiūlos.
23. Tinkamas d÷mesys skiriamas ir tyr÷jų geb÷jimų stiprinimui (3 prioritetas). Esamos ir siūlomos
veiklos pagal šį prioritetą ryšys yra aiškus. Pagrindin÷ dabartin÷s situacijos vertinime nurodyta
problema – sunkumai išlaikant kvalifikuotus tyr÷jus ir mokslininkus Lietuvoje.
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24. Prioritetai gerai tarpusavyje suderinti. Atkreipiamas d÷mesys į ryšį tarp ŽIP VP 3 prioriteto ir
Ekonomikos augimo VP 2.1 prioriteto, kuriais bus remiamos investicijos į mokslinių tyrimų
infrastruktūros gerinimą, laboratorijas, mokslo institutus, t.t.
25. Tinkamai akcentuojamas viešojo sektoriaus administracinių geb÷jimų stiprinimas (4 prioritetas).
Nors pertvarkant viešąjį sektorių po Lietuvos nepriklausomyb÷s pasiekta žymios pažangos,
esamos situacijos vertinime nurodytos kelios sritys, kuriose būtina toliau dirbti pertvarkant ir
modernizuojant valstyb÷s tarnybą ir mokant valstyb÷s tarnautojus, kad jie būtų pasiruošę ateities
iššūkiams.
26. Suderinimo požiūriu susirūpinimą kelia tik tai, kad pagal šį prioritetą bus remiama gana daug
veiklos krypčių, ir jos žymiai skiriasi pagal savo pobūdį bei apimtį. Tai tur÷s pasekmių valdymui
ir tur÷s būti atidžiai sprendžiama (žr. rekomendaciją dalyje „Valdymo ir įgyvendinimo sistema“).
27. Bendros programavimo struktūros požiūriu pagrindinis išankstinio vertinimo ekspertų klausimas
d÷l ŽIP VP buvo, ar 1 prioritetas tur÷tų likti kaip vienas atskiras prioritetas, ar tur÷tų būti
padalintas į du atskirus prioritetus. Jis apima labai įvairias intervencijas nuo „užimtumo
galimybių“ priemonių bedarbiams ir „geb÷jimų prisitaikyti“ priemonių dirbantiems įmon÷se iki
priemonių socialinei apr÷pčiai didinti.
28. Tačiau Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija nusprend÷, kad vieną prioritetą su trim
sudedamaisiais prioritetais, pirmiausia, bus paprasčiau įgyvendinti ir, antra, bus vadovaujamasi
intervencijos logika, kad visos remiamos priemon÷s sudaro ištisinę „užimtumo aplinką“. Taip pat
buvo manoma, kad ši struktūra bus lanksčiausia reaguojant į greitai kintančias aplinkybes ir
užtikrins dinamiškesnį modelį.
29. Nagrin÷dami „vidinio suderinamumo“ klausimą, išankstinio vertinimo ekspertai išanalizavimo
ryšius tarp ŽIP VP ir kitų VP. Svarbu, kad kiekviename prioritete būtų atsižvelgiama į kitų VP
prioritetų tikslus ir uždavinius, kad jie stiprintų strateginius ryšius, taip sudarant galimybę visa
ESF veikla didinti ERPF intervencijų vertę. Daugumoje atvejų ryšiai ir sinergijos įvertinti
tinkamai, tačiau kai kur tai dar būtų galima patobulinti.
30. Prioritetų, kuriuose būtinos glaudžios sąsajos ir sinergija, pavyzdžiai:
•

Turizmo infrastruktūros pl÷tra pagal Sanglaudos VP 1 prioritetą tur÷tų būti remiama ŽIP
VP specialiomis mokymo intervencijomis (tiek užimtumo galimybių, tiek ir geb÷jimų
prisitaikyti veiksmų grup÷se), siekiant sustiprinti šio sektoriaus pl÷trą.

•

Viešojo sektoriaus infrastruktūros pl÷tra, numatyta Sanglaudos skatinimo VP (2
prioritetas), bus sustiprinta parama viešojo sektoriaus tarnautojų administracinių geb÷jimų
stiprinimui pagal ŽIP VP 4 prioritetą.

•

Mokymosi infrastruktūros projektai, remiami pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų
programą, sudarys galimybę stiprinti papildomus paj÷gumus pagal Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos 2 prioritetą.

3 rekomendacija: sekančiame etape planuojant veiklų prioritetų ir sudedamųjų prioritetų detales,
būtina išsamiau numatyti, kaip sąsajos bus konkrečiai užtikrintos. Pavyzdžiui, ar gal÷tų būti ruošiami
specialūs mokymo planai turizmo sektoriaus pl÷trai remti užtikrinant sinergiją su turizmo
infrastruktūros veikla pagal Sanglaudos skatinimo VP 1 prioritetą?
2.3

L÷šų paskirstymas

31. ESF skirtos l÷šos – 16 proc. - mažesn÷s, nei iš pradžių siūlyta, tačiau iš esm÷s panašios į
procentą, skitą kitose naujosiose valstyb÷se nar÷se, iš kurių išankstinio vertinimo ekspertai gal÷jo
gauti palyginamus duomenis. L÷šų paskirstymo veiksmų programoms įgyvendinti įvertinimas
pateiktas išankstinio vertinimo 2 darbo dokumente. Mūsų tyrimo duomenimis, Lietuvoje ESF
skirtų l÷šų procentas yra vidutinis pagal palyginamuosius duomenis, gautus iš kitų naujųjų
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valstybių narių. Estijoje žmogiškųjų išteklių pl÷trai bus skirta 13,0 proc., o Čekijos Respublikoje
l÷šų dalis sudarys 17,5 proc.
4 rekomendacija: Lietuvos valdžios institucijos tur÷tų Komisijai aiškiai pagrįsti, kod÷l buvo
sumažintos ESF skirtos l÷šos.
Pagrindžiant reik÷tų išd÷styti argumentus, kod÷l šiame etape prioritetas teikiamas investicijoms į
infrastruktūrą (ypač siekiant užtikrinti, kad Lietuva būtų paj÷gi sustabdyti darbo j÷gos srautą į kitas
valstybes nares). Taip pat tur÷tų būti aiškiai pareikšta, kad ilgainiui investicijos į žmogiškųjų išteklių
pl÷trą augs, siekiant didesn÷s šių investicijų vert÷s ir ilgalaikio darnumo.
2.4

Išorinis suderinamumas

32. 3 darbo dokumente nagrin÷jamas „išorinis suderinamumas“, t.y. kokia apimtimi veiklos, siūlomos
pagal kiekvieną prioritetą, yra suderintos su nacionaliniais ir ES politikos prioritetais. Atlikus
išankstinį vertinimą nustatyta, kad ŽIP VP suderinta ES ir nacionalin÷s politikos sistemomis.
33. Kiekvieno ŽIP VP prioriteto pabaigoje yra trumpa dalis, skirta atitikimui ES remiamoms
priemon÷ms. Joje paaiškinama, kaip kiekvienas prioritetas yra suderintas su pagrindin÷mis ES
politikomis.
34. Pagrindiniai prioritetai, nustatyti ŽIP VP, glaudžiai dera su užimtumo politikos tikslais,
išd÷stytais šiuose pagrindiniuose ES politikos dokumentuose: 2007-2013 m. Bendrijos
strategin÷se gair÷se ir 2005-2008 m. Integruotose užimtumo gair÷se.
35. ŽIP VP prioritetų aprašymai taip pat aiškiai suderinti su nacionaliniais užimtumo politikos
prioritetais ir strategijomis žmogiškųjų išteklių pl÷trai stiprinti. Pavyzdžiui, aiškus ryšys tarp
Lietuvos Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos, kurioje palaikomos
investicijos į žmogiškąjį kapitalą, sprendžiamos struktūrinio nedarbo problemos ir būtinyb÷
padidinti dalyvavimo darbo rinkoje lygį, ir prioritetinių intervencijų pagal Žmogiškųjų išteklių VP
1 prioritetą.
36. Prioritetų aprašymuose yra pakankamos nuorodos į nacionalines strategijas ir politikos
prioritetus. Pavyzdžiui, 1 prioritete (būtent socialin÷s apr÷pties veiksmų grup÷je) remiamasi
daugeliu atitinkamų nacionalinių strategijų, įskaitant Nacionalinę antidiskriminacinę 2006-2008
m. programą, 2005-2007 m. Nacionalinę demografin÷s politikos strategiją ir Vaiko gerov÷s
valstyb÷s politikos strategiją.
2.5

Steb÷sena ir rodikliai

37. 4 Steb÷sena ir rodikliai, o taip pat ir uždavinių nustatymas (žr. sekančią dalį), narin÷jami 4 darbo
dokumente. Jame, remiantis Jungtin÷s Karalyst÷s struktūrinių fondų programomis, pateiktos ESF
„pagrindinių“ rodiklių gair÷s. Šiame dokumente taip pat vertinamas siūlomų rodiklių ir
uždavinių išraiškos skaičiais tinkamumas. Galutin÷s išankstinio vertinimo ekspertų pastabos d÷l
siūlomų ESF rodiklių ir uždavinių išd÷stytos D priede.
38. Pagrindin÷s išankstinio vertinimo išvados atlikus pradinę rodiklių peržiūrą: būtina apibr÷žti
pagrindinius rodiklius, bendras rodiklių skaičius tur÷tų būti sumažintas, ir tur÷tų būti renkami
ESF stažuotojų charakteristikų duomenų pogrupiai, siekiant pagerinti ESF duomenų steb÷senos
kokybę. Taip pat pateikiamos gair÷s, kaip užtikrinti, kad rodiklių sistema apimtų ir horizontaliąsias
sritis, ypač lygias galimybes.
39. Tinkamą pagrindinių rodiklių rinkinį ir bendrus apibr÷žimus būtina parengti prieš užbaigiant
rodiklių sistemą. Nors dabar pagrindiniai ESF rodikliai yra apibr÷žti, labai svarbu parengti
bendrus apibr÷žimus, kadangi 2004-2006 m. buvo problemų skaičiais išreiškiant pagrindinių
rodiklių rezultatus ir juos subendrinant. Bus pateikti atitinkami Jungtin÷s Karalyst÷s pavyzdžiai.
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5 rekomendacija: labai svarbu, kad į rodiklių sistemą būtų įtraukti pagrindiniai rodikliai.
Taip pat būtina parengti trumpus bendrus visų rodiklių apibr÷žimus, užtikrinant, kad galutiniams
gav÷jams ir steb÷senos duomenų rinkime dalyvaujantiems asmenims būtų aišku, kaip vertinti projekto
rezultatus. Tai pad÷s išvengti problemų, susijusių su steb÷senos duomenų kokybe ir palyginamumu.
40. 2007-2013 metais taip pat be abejon÷s tur÷tų būti vertinami kiekybiniai ESF intervencijoms
priskiriami rezultatai – ir vadinamieji „minkštieji rezultatai“, ir tokie „fiziniai rezultatai“, kaip
ESF stažuotojų skaičius, įgytų kvalifikacijų skaičius. Nors „minkštieji“ rezultatai n÷ra
„kiekybin÷s“ steb÷senos sistemos dalis, jie gali būti svarbūs Lietuvai 2007-2013 m., ypač
socialin÷s apr÷pties veiksmų grupei.
41. Šiuo požiūriu nor÷tume atkreipti d÷mesį į ESF mokymo nepabaigusių asmenų skaičių 2004-2006
m. programoje (t.y. į tuos, kurie užsiregistravo, tačiau kursų nepabaig÷). Tai neabejotinai reiškia,
kad, neatsižvelgus į „minkštuosius“ ir „kietuosius“ rezultatus, ESF intervencijų poveikis gali būti
nepakankamai įvertintas.
6 rekomendacija: naujojoje programoje tur÷tų būti nustatyti tikslai, kuriuose būtų atsižvelgiama į tai,
kad dalis ESF mokymo gav÷jų iškris, ESF projektams tobulinant dalyvių išlaikymo metodus. Kol kas
vert÷tų į tikslus įtraukti didesnį naudos gav÷jų skaičių ir kursų nebaigsiančių (arba pereisiančių į kitus,
tinkamesnius paramos projektus) dalyvių koeficientą.
7 rekomendacija: reik÷tų apsvarstyti, ar su ESF intervencijomis susiję „minkštieji rezultatai“ 20072013 m. gal÷tų būti įvertinti kiekybiškai, atsižvelgiant į tai, kad ESF mokymų gav÷jų „pasiekimai“,
kaip rezultatas, gali būti ne mažiau svarbus nei fiziniai rezultatai, ypač socialin÷s apr÷pties pobūdžio
veiklose. Laikui b÷gant gal÷tų būti parengtos bandomosios iniciatyvos išbandant skirtingas metodikas
tikslams patobulinti. 7
42. Atlikta ir skaičiais išreikštų tikslų tinkamumo peržiūra. Atlikdami šį vertinimą, išankstinio
vertinimo ekspertai aiškinosi, ar gal÷tų būti remiamas toks didelis ESF mokymo gav÷jų skaičius, o
taip pat ar realu, kad profesinio orientavimo ir konsultavimo paramą gautų didelis asmenų
skaičius.
43. Tačiau Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija užtikrino, kad šie skaičiai yra realūs, ypač turint
omenyje, kad vienas asmuo gali gauti kelių rūšių mokymo paramą, pavyzdžiui, pereinant iš
mokymų pagal socialin÷s apr÷pties veiksmų grup÷s į mokymus pagal užimtumo galimybių
priemonę. Mokymo gav÷jų skaičius rezultato lygmenyje turbūt taip pat gali būti pateisinamas, jei
yra pakankamai aukštas iškrentančiųjų iš kai kurių mokymo kursų lygis.
2.6

Kiekybinis tikslų įvertinimas

44. Išankstinio vertinimo ekspertai peržiūr÷jo veiksmų programų projektų kiekybinius tikslus.
Kiekybin÷ uždavinių išraiška skaičiais naudojant „stambinamąjį“ metodą bus išsamiau išnagrin÷ta
galutin÷s išankstinio vertinimo ataskaitos „bendrojoje dalyje“.
45. Remiantis stambinamaisiais skaičiavimais galima daryti prielaidą, kad ESF finansuojamos veiklos
gali duoti šių rezultatų:

7

Tačiau nesiūlytume tokių rodiklių įtraukti į oficialiąją steb÷senos sistemą, kadangi
programos lygmenyje „minkštuosius“ rezultatus sunku vienodai išmatuoti. Su
„minkštaisiais“ rezultatais susiję tikslai gal÷tų būti nustatyti kiekvienos priemon÷s
kontekste ir naudojami kaip gair÷s pareišk÷jams d÷l paraiškų struktūros ir turinio.
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•

Gali būti apie 385 000 ESF mokymo paramos gav÷jų. Jie bus suskirstyti į formaliojo
profesinio mokymo (56 000), neformaliojo švietimo (218 500) ir aktyvių darbo rinkos
priemonių (65 000) grupes.

•

Iš šių ESF mokymo gav÷jų iki 45 000 įgys formaliojo profesinio mokymo kvalifikacijas
ir apie 200 000 s÷kmingai užbaigs neformaliojo švietimo kursus.

•

ESF mokymo paramą gaus apytiksliai 2 000 bendrovių.

•

ESF parama taip pat pasinaudos 10 000 studentų, tyr÷jų ir mokslininkų.

46. Šiuo metu išankstinio vertinimo ekspertai tikrina šiuos tikslus, naudodami palyginamuosius
duomenis iš ankstesnių 2004-2006 m. programų ir kitų programų. Ši informacija bus išd÷styta
galutin÷je 4 darbo dokumento redakcijoje.
47. Atlikdami išankstinį vertinimą, mes k÷l÷me klausimą, ar šie tikslai realūs. „Neformaliajam“
švietimui pasiūlyti skaičiai labai aukšti – vien tai savaime n÷ra problema, tačiau būtų naudinga šį
skaičių papildomai išskaidyti, kadangi bendrą ESF mokymo gav÷jų skaičių sudarys ne tik
konkrečioms bendrov÷ms pritaikyti ir užsakomieji mokymai aukštos kvalifikacijos darbuotojams,
bet ir ankstyvos intervencijos socialin÷je atskirtyje esantiems asmenims.
48. Būtų geriau šiuos skaičius išskaidyti, aiškiai parodant, kokio lygio mokymas bus taikomas
skirtingoms grup÷ms. Ypač svarbu parodyti, kad neformaliuoju švietimu bus sukurta prid÷tin÷
vert÷, atitinkanti darbo rinkos ir bendrovių poreikius, tačiau netur÷tų būti pernelyg daug rodiklių –
neišskaidžius duomenų pagal ESF naudos gav÷jus, rezultatai gali atrodyti panašūs į trumpalaikes
masines, ne ypač aukštos kokyb÷s mokymo iniciatyvas.
49. ŽIP VP įgyvendinimas tur÷tų duoti įvairių teigiamų kokybinių rezultatų:
•

P1 – geb÷jimų prisitaikyti priemon÷s tur÷tų pad÷ti sustiprinti žmogiškųjų išteklių pl÷trą
ir pagerinti darbo j÷gos kokybę. Akcentuojant „geresnį užimtumą“, bus prisidedama prie
konkurencingumo stiprinimo ir užtikrinama atitiktis Lisabonos strategijai, kurioje
pabr÷žiama žinioms imlių darbo vietų skatinimo svarba.

•

P1 – priemon÷s, remiamos pagal socialin÷s apr÷pties veiksmų grupę, tur÷tų pad÷ti
sumažinti socialinę atskirtį, vadovaujantis ES socialin÷s politikos darbotvarke, bei
skatinti dalyvavimą darbo rinkoje. Tai ypač svarbu turint omenyje ribotą darbo j÷gos
pasiūlą ir demografines sen÷jimo tendencijas.

•

P1 – užimtumo galimybių priemon÷s tur÷tų pad÷ti bedarbiams įsidarbinti ir skatinti
didesnį dalyvavimą darbo rinkoje.

•

P2 – mokymuisi visą gyvenimą skiriamas d÷mesys tur÷tų padidinti Lietuvos darbo j÷gos
konkurencingumą ir lankstumą, geb÷jimus geriau prisitaikyti prie ekonominių pokyčių.

•

P3 – tyr÷jų geb÷jimų stiprinimui skiriamas d÷mesys tur÷tų pad÷ti Lietuvai sustiprinti
savo tyr÷jų potencialą ir pereiti prie labiau žiniomis paremtos ekonomikos. Tai taip pat
tur÷tų pad÷ti realizuoti ambicingą Lisabonos strategijos tikslą – MTTP skirti 3 proc.
BVP (Lietuvoje 2 proc., tačiau nuo žemesnio pradinio taško).

•

P4 – parama administracinių geb÷jimų stiprinimui sudarytų Lietuvos valstyb÷s tarnybai
galimybes prad÷ti reformas, būtinas jos geb÷jimams sustiprinti.

•

Visos priemon÷s prisid÷s prie žmogiškųjų išteklių stiprinimo. 1 prioritetas tur÷tų pad÷ti
užtikrinti lygias galimybes, nukreipiant veiksmus į grupes, kurioms kyla socialin÷s
atskirties darbo rinkoje gr÷sm÷.
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2.7

Programos valdymas ir įgyvendinimas

50. Programos valdymo ir įgyvendinimo sistemos išsamiai išankstinio vertinimo ekspertų aptartos 5
darbo dokumente. Jame pateikiamos 2004-2006 m. 1 tikslo programos patirties pamokos ir šios
politikos pasekmių 2007-2013 m. analiz÷. Daugelis pateiktų pastabų taikomos visoms trims VP, o
ne vien tik ŽIP VP. Jos bus išd÷stytos galutin÷s vertinimo ataskaitos bendrojoje dalyje.
51. ŽIP VP pirmųjų trijų prioritetų programų valdymo sistema nesikeis. Strateginę atsakomybę už 1-3
prioritetus ir toliau dalinsis dvi institucijos (Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija bei Švietimo
ir mokslo ministerija), kasdien÷s veiklos valdymą pavedant ESF agentūrai, kaip žmogiškųjų
išteklių pl÷tros intervencijų įgyvendinimo agentūrai.
52. Tačiau 4 prioriteto (administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas) įgyvendinimą vykdys nauja tarpin÷ institucija – Vidaus reikalų ministerija. Ji bus
atsakinga už ŽIP VP 4 prioriteto bei Sanglaudos skatinimo VP 1 prioriteto dalių įgyvendinimą.
53. Įgyvendinant ŽIP VP 4 prioritetą, bus būtinas platus skitingų ministerijų bendradarbiavimas.
Parama bus teikiama daugeliui įvairių veiklų – nuo valstyb÷s tarnautojų mokymo iki projektų,
skirtų administravimo efektyvumui didinti vadovaujantis „geresnio reguliavimo principais“.
Neaišku, ar Vidaus reikalų ministerija, kaip naujoji tarpin÷ institucija, tur÷s paj÷gumų tokiam
sud÷tingam prioritetui įgyvendinti be paramos jos paj÷gumams stiprinti.
8 rekomendacija: Vidaus reikalų ministerijai tur÷tų būti teikiama technin÷ pagalba ir skirta
papildomų žmogiškųjų išteklių, užtikrinant, kad ji gal÷tų efektyviai vykdyti savo, kaip tarpin÷s
institucijos, vaidmenį 2007-2013 metais.
54. Vykdant išankstinį vertinimą atlikus 2004-2006 m. 1 tikslo programavimo patirties peržiūrą,
daroma prielaida, kad tikrinimo procedūros administravimo požiūriu pernelyg sud÷tingos ir
tur÷tų būti supaprastintos, ypač jas taikant ESF. Grynųjų pinigų ir kiekvienos sąskaitos tikrinimas
taikant „keturių akių“ principą bei pagal ESF 4 straipsnio reikalavimus turi esminių pasekmių
žmogiškiesiems ištekliams.
55. Būtina pripažinti, kad ESF projektų audito seka iš esm÷s skiriasi nuo taikomos Europos
regioninio pl÷tros fondo projektuose, ir projektų tikrinimo procedūra turi būti tokia, kad tai
atspind÷tų. ERPF patikrinimai netur÷tų būti neįmanomi ESF, bet būtų geriau parengti ESF
procedūras, kuriose būtų atsižvelgiama į ankstesn÷s patirties pamokas, ypač susijusias su išlaidų
paskirstymu ir sąnaudomis personalui.
56. Nežiūrint to, jog yra būtina užkirsti kelią sukčiavimui ir užtikrinti patikimą finansinį valdymą, d÷l
dabartinių administracinių procedūrų gali būti apsunkinti 2007-2013 m. l÷šų įsisavinimo
uždaviniai. Be to, d÷l jų per didel÷ žmogiškųjų išteklių laiko dalis skiriama patikrinimams ir
kontrolei, o ne projektų kokyb÷s vertinimui.
9 rekomendacija: finansin÷s kontrol÷s sistemos tur÷tų būti peržiūr÷tos ir įdiegtos racionalesn÷s
sistemos, užtikrinant ir atitiktį ES reglamentams bei patikimą finansinį valdymą, ir l÷šų įsisavinimo
efektyvumą bei pareišk÷jų patenkinimą.
Rekomendacijos tur÷tų būti peržiūr÷tos ir pakeistos, užtikrinant, kad į sritis, kurios buvo problemin÷s
2004-2006 m. programavimo laikotarpiu, būtų atkreiptas d÷mesys ir jos būtų sprendžiamos geriau
konsultuojant pareišk÷jus.
Supaprastinant gali būti apriboti mok÷jimo prašymų tikrinimo reikalavimai ir pereita nuo privalomų
atitikties viešiesiems pirkimams patikrinimų tvirtinant projektus prie reguliarių pasirinktinių
patikrinimų priežiūros apsilankymuose.

57. Šiuo metu visi (100 proc.) ESF projektai yra tikrinami vietoje. Tai neleido laiku panaudoti
planuotų išlaidų, numatytų pagal N+2 taisykles. Administravimo efektyvumui pagerinti būtina
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sumažinti patikrinimų vietoje skaičių. Pavyzdžiui, Škotijoje ne visi projektai tikrinami vietoje. Jie
atrenkami „pasirinktinai“ (naudojant rizikos vertinimo sistemą ir tuo užtikrinti, kad būtų patikrinti
rizikingiausi projektai). Taigi, visus projektus galima patikrinti bet kuriuo metu ir galimo
patikrinimo vietoje tikimyb÷ dažniausiai yra pakankama, kad dotacijų gav÷jai veiktų pagal
taisykles. Toks pats metodas gal÷tų būti taikomas ir Lietuvoje8.
10 rekomendacija: mok÷jimo prašymų tikrinimo ir patikrinimų vietoje procedūros tur÷tų būti
supaprastintos, siekiant daugiau laiko skirti projektų kokyb÷s užtikrinimui, o ne auditui ir atitikčiai.
Patikrinimai tur÷tų būti aiškiai atskirti ir, pateikiant kiekvieną prašymą, kartu būtų pateikiamas
sandorių, kuriuos prašoma apmok÷ti pagal tą prašymą, sąrašas. Pirmasis tikrinimo procedūros etapas
būtų patikrinti sandorių sąrašui tipiškų sąskaitų pavyzdžius. Antrajame patikrinimo proceso etape ESF
agentūros darbuotojai gal÷tų atlikti patikrinimus vietoje. Visus projektus tur÷tų būti galima papildomai
patikrinti lankantis vietoje. Tokie patikrinimai būtų numatomi taikant rizikos vertinimo procedūrą9.
58. Kalbant apie „valstyb÷s pagalbą“, pagal ŽIP VP nenumatomos jokios valstyb÷s pagalbos
programos. Išankstinio vertinimo ekspertai laukia, kol bus pateiktas siūlomų valstyb÷s pagalbos
programų sąrašas. Manome, kad tai šiuo metu yra rengiama.

Atkreipiamas d÷mesys į tai, kad gali iškilti problemų, jei dotacijų gav÷jai nebus išsamiai susipažinę su
taisykl÷mis ir jų aiškinimu. Jie gali manyti, kad veikia pagal taisykles, nors iš esm÷s taip nebus.
Škotijos sistemoje atsakomyb÷ už atitikties taisykl÷ms užtikrinimą tenka dotacijų gav÷jams.
8

9 ESF agentūra rizikos vertinimo patirties įgijo 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu. 2007-2013
m. ji tur÷tų būti paj÷gesn÷ peržiūr÷ti rizikos vertinimą taip, kad jo administravimas nebūtų pernelyg
sud÷tingas: Agentūra žinos, kuris organizacijos priklauso aukštos arba žemos rizikos grup÷ms, ir gal÷s
į šiuo veiksnius atsižvelgti procedūroje.
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Toliau tekste pateikiamos pagrindin÷s Ekonomikos augimo veiksmų programos 2007–2013 m.
išankstinio vertinimo išvados ir galutin÷s rekomendacijos.
3.1

Socialin÷-ekonomin÷ situacija ir SSGG analiz÷

1.

Būkl÷s analiz÷ išsamiai atlikta. Dabartin÷ socialin÷s ir ekonomin÷s būkl÷s Lietuvoje ir pl÷tros
perspektyvų analiz÷ yra padalinta pagal siūlomus prioritetus: moksliniai tyrimai ir
technologin÷ pl÷tra bei inovacijos, informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, transporto tinklas,
energijos tiekimo tinklai.

2.

Teisingai atkreiptas d÷mesys, kad Lietuvos augimas iki šiol daugiausia buvo naudojamas
pigių resursų pagalba bei išnaudojant atsiv÷rusias ES rinkas.

Rekomendacija 1: Manytume, kad socialin÷s ir ekonomin÷s būkl÷s analiz÷je reikia pažym÷ti, kad
Lietuvos ekonominis augimas ikšiol buvo pasiektas ne tik d÷l pigių resursų ir rinkų
perstruktūrizavimo. Suvaldžius makroekonominę situaciją, ekonominį augimą stipriai sąlygojo
padid÷jęs vidinis vartojimas šalyje bei išaugęs skolinimasis. Šios priežastys tik dar labiau sustiprina
nuomonę, kad norint išlaikyti spartų augimą, reikia skatinti įmones būti labiau konkurencingesn÷mis,
visų pirma didinant darbo našumą.
3.

Reikiamai akcentuojama, kad Lietuvoje dominuoja žemų technologijų verslas, reikalaujantis
mažai kvalifikuotos darbo j÷gos. Silpna MTTP baz÷, mažas tyr÷jų pritaikomumas versle,
bendrai labai mažos išlaidos MTTP veiklai.

Rekomendacija 2: Svarbu atkreipti d÷mesį, kad šalia žemų technologijų dominavimo Lietuvoje ir
prastos inovacijų bei MTTP situacijos, būtų atkreiptas d÷mesys į tai, kad „tradiciniais ūkio sektoriais“
(medienos pramon÷, maistas) vadinami verslai stipriai atsilieka darbo našumo atžvilgiu nuo kitų šalių.
Norint pagerinti Lietuvos darbo našumo rodiklius ir pasiekti kai kurių senųjų ES šalių lygį (kas
numatoma kaip strateginis Lietuvos ekonominis tikslas), turime suprasti, kad pirmiausia turime gerinti
situaciją našumo srityje tuose ūkio sektoriuose, kurie turi didelę įtaką bendrojo vidaus produkto
struktūroje.
4.

Ex-ante ekspertai nurod÷, kad analizuojant ekonominę būklę Lietuvoje, pirmiausia reikia
išskirti žemą Lietuvos verslo produktyvumą. Atitinkamai nedidel÷s investicijos į pagrindinį
kapitalą, ypač modernią įrangą, žemas šiuolaikinių vadybos metodų taikymas. Į šias pastabas
darbo proceso metu buvo atsižvelgta ir papildyta ūkio produktyvumo situacijos aprašymu ir
palyginimu su kitų šalių situacija.

5.

Naudingai pažym÷ta, kad finansinių priemonių paramos sistema Lietuvoje silpnai išvystyta.
Rizikos kapitalo investicijos yra labai nedidel÷s, lyginant su kitomis šalimis.

6.

Be abejon÷s Lietuvai, neturinčiai savų gamtinių išteklių, ypatingai aktuali techniškai ir
morališkai pasenusi energetikos tinklų būkl÷ ir didel÷ jos priklausomyb÷ nuo Rusijos.

Rekomendacija 3: SWOT analiz÷je siūlytume pažym÷ti, kad Lietuvoje silpn÷ja viešasis sektorius,
dalinai d÷l darbuotojų emigracijos, o taip pat ir d÷l silpnai įgyvendinamų reformų šioje srityje, ypač
sveikatos apsaugos ir švietimo sistemoje.
7.

Reikiamai aktualizuojama Lietuvos situacija tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo
srityje, kur Lietuva užima vieną paskutinių vietų Europoje.

Rekomendacija 4: Šalia to, kad Lietuva pralaimi konkurencinę kovą d÷l užsienio kapitalo
pritraukimo, pažym÷tume, kad pastaraisiais metais pastebimas ir kitas reiškinys – kapitalo nutek÷jimas
iš Lietuvos, kai įmonininkai vietoj investicijų ir reinvesticijų Lietuvoje pasirenka kitas ES šalis, tame
tarpe kaimynines šalis bei naująsias ES nares Bulgariją, Rumuniją.
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3.2 Vizija, tikslai, intervencijos logika ir vidinis suderinamumas
8.

Veiksmų programos vizija – pasiekti iki 2015 metų kai kurių senųjų ES šalių išsivystymo lygį
yra pakankamai ambicinga ir suderinta su ES reikalavimais mažinti išsivystymo netolygumus
tarp šalių.

9.

Augimo viziją planuojama įgyvendinti pereinant nuo konkuravimo “pigiais resursais” prie
konkuravimo “našesniu darbu, žiniomis ir naujov÷mis”. Atitinkamai numatyti tikslai didinti
verslo produktyvumą bei pl÷toti MTTP, atitinkamai gerinant verslo aplinką ir mokslo
tiriamosios veiklos infrastruktūrą.

Rekomendacija 5: Ex ante ekspertai rekomendavo sukeisti prioritetus į pirmą ekonomikos prioritetą
iškeliant verslo produktyvumo uždavinius, kurie pad÷tų gerinti darbo našumo rodiklius trumpuoju
periodu, o antroje vietoje akcentuoti MTTP ir verslų orientavimą aukštų technologijų srityje, kas
pad÷tų gerinti našumo rodiklius ilguoju laikotarpiu. Prioritetai nebuvo sukeisti, tačiau antrame
ekonominio augimo prioritete buvo reikiamai akcentuota žemo verslo produktyvumo problema ir
numatytas skatinimas šį produktyvumą didinti.
10.

Vidin÷ intervencijos priemonių logika suderinta tokiu būdu, kad, norint pasiekti didesnį
produktyvumą, reikia investuoti į aukštesnes technologijas, įskaitant ir informacines
technologijas bei taikyti naujoves. Šiam tikslui neišvengiamai turi būti pagerinta esmin÷
šalies infrastruktūra, sukurta “kritin÷ mokslo tiriamoji mas÷” bei reikalingi kvalifikuoti darbo
ištekliai (ryšys su I-ąja VP).

11.

Prioritetų klasifikavimo logika aiški: pirmas prioritetas skirtas MTTP, antrasis – verslo
produktyvumui ir verslo aplinkai, trečias – informacinei visuomenei ir likę – infrastruktūros
priemon÷ms, išskiriant transporto ir energetikos sritis.

Tai yra susiję su konkrečiomis intervencijos sritimis, kurioms teikiama pirmenyb÷ Ekonomikos augimo
VP.
12.

Antrame prioritete išlieka tiesiogin÷ parama įmon÷ms, ketinančioms modernizuoti savo
kapitalą, kad pasiektų geresnių darbo našumo rodiklių.

Rekomendacija 6: Skatintume maksimaliai mažinti tiesioginę paramą verslo įmon÷ms, siekiant
konkurencinių iškraipymų, tuo pačiu suprantant, kad valstybinis įsikišimas turi būti vykdomas per
verslo aplinkos priemones, bet ne tiesiogiai paskirstant biudžetines l÷šas konkretiems verslo
subjektams. Skirstant tiesioginę paramą įmon÷ms, rekomenduotume šią paramą susieti su įmonių
paj÷gumais, skirtais eksporto rinkoms, taip išvengiant galimų konkurencinių iškraipymų vidaus
rinkoje. Tuo pačiu tai pad÷tų gerinti Lietuvos eksporto rodiklius, kurie tokio dydžio šaliai kaip
Lietuva, gal÷tų būti geresni.
13.

Šiame prioritete teisingai numatyta, kad būtina skatinti investijas Lietuvoje, t.y. pertvarkyti
užterštas ir mažai naudojamas teritorijas ir paruošti jų infrastruktūrą.

14.

Taip pat atkreiptas d÷mesys į finansin÷s inžinerijos priemones, kurios tur÷tų pad÷ti atsirasti
ir pl÷stis rizikos kapitalo fondams, tuo pačiu ir kurtis inovatyvioms įmon÷ms, kurios gali
paveikti esamą ūkio struktūrą, daugiau pasikliauti aukštų technologijų verslais.

15.

MTTP pl÷trai skirtame prioritete numatyta tiek MTTP infrastruktūros intervencijos
priemon÷s, tiek veiklos skatinimo priemon÷s.
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Rekomendacija 7: Pritariame nuomonei, kad norint kad verslo organizacijos prad÷tų taikyti inovacijas
savo veikloje, pirmiausia reikia sustiprinti MTTP infrastruktūrą. Tai būtų išeities baz÷ mokslo
tiriamajai ir taikomajai veiklai pl÷stis. Tuo pačiu rekomenduotume, kad MTTP infrastruktūriniai
objektai būtų jungtiniai, bet ne atskirai žinybiniai, priklausantys tik vienai organizacijai. Jungtiniai
mokslo tiriamieji centrai, kuriuose gal÷tų būti vykdomas specializuotas specialistų ruošimas, vykdomi
tiriamieji taikomojo pobūdžio darbai, rezultatus naudojant bent kelių verslo sektorių pl÷trai, būtų
efektyvesni ir tuo pačiu išsilaikytų ilgalaik÷je perspektyvoje, pasibaigus ES paramai.
16.

Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros prioritete numatyta didesnį d÷mesį šiame periode suteikti
elektroninių paslaugų ir turinio pl÷trai. Tai taip pat tur÷tų netiesiogiai pad÷ti didinti veiklos
produktyvumą.

3.3 L÷šų paskirstymas
17.

Išankstinio vertinimo grup÷s 2 darbo dokumente pateiktas l÷šų paskirstymo veiksmų
programoms įgyvendinti įvertinimas. Paskutiniame finansinių lentelių variante pagrindinis
l÷šų, skirtų 2.1 prioritetui, padidinimas atspindi tą faktą, kad ištekliai, skirti investicijoms į
viešąją mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tros infrastruktūrą skatinti, buvo pervesti iš
Sanglaudos Skatinimo VP į Ekonomikos augimo VP.

18.

Mūsų manymu, šių l÷šų pervedimas vienam prioritetui, kuris yra susijęs su investicijomis į
tyrimus ir pl÷trą, yra logiškas, remiantis tuo pagrindu, kad Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷
išskyr÷ mokslinius tyrimus ir technologijų pl÷trą kaip pagrindinį prioritetą 2007–2013 m.
laikotarpiu. Vertinant daugeliu aspektų, investicijos, skirtos mokslinių tyrimų ir pl÷tros
infrastruktūrai gerinti, labiau tinka Ekonomikos augimo VP, negu Sanglaudos Skatinimo VP.

19.

Tačiau reik÷s atidžiai apsvarstyti l÷šų įsisavinimo klausimus, susijusius su naujov÷mis,
moksliniais tyrimais ir technologijų pl÷tra bei technologijų perdavimu. Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷ pri÷m÷ strateginį sprendimą padidinti struktūrinių fondų dalį, skiriamą
moksliniams tyrimams ir technologijų pl÷trai, naujov÷ms, žinių perdavimui ir t.t., iki 10%
visų skiriamų l÷šų, vykdydama savo politikoje nustatytą įsipareigojimą siekti per÷jimo prie
žinių ekonomikos Lietuvoje.

Rekomendacija 8: Pritardami šių sričių akcentavimui VP, rekomenduotume atkreipti d÷mesį d÷l
padid÷jusios kylančių l÷šų įsisavinimo rizikos. Šiuo metu mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tros
veikla Lietuvoje yra nepakankamai išpl÷tota, ypač privačiajame sektoriuje, atsižvelgiant į labai ribotą
firmų, investuojančių į mokslinius tyrimus ir pl÷trą bei pagrindinius prioritetinius sektorius, tokius
kaip biotechnologijų ir lazerių, skaičių bei palyginti ribotą įmonių, kurios specializuotųsi šiose srityse,
skaičių šalies mastu. Be to, šalies investicijų į mokslinius tyrimus ir pl÷trą prioritetai dar n÷ra apibr÷žti,
nors jau atlikti kai kurie parengiamieji darbai, skirti šalies mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tros
programoms sukurti.
20.

Tačiau mūsų diskusijos su Ūkio ministerija rodo, kad didel÷ dalis papildomų išteklių, skirtų
Ekonomikos augimo VP, bus investuoti į mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tros
infrastruktūrą (mokslo ir tyrimų institucijas). Turint omenyje, kad daug lengviau padengti
infrastruktūrai negu „minkštosioms“ priemon÷ms skirtas išlaidas, tai sumažina pradinį
išankstinio vertinimo grup÷s susirūpinimą. Tačiau lieka neaišku d÷l geb÷jimų įsisavinti
„minkštosioms“ mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tros priemon÷ms skirtas l÷šas, ypač tas,
kurios yra skirtos bendrov÷ms, atsižvelgiant į žemą pradinį privataus sektoriaus mokslinių
tyrimų ir pl÷trai skiriamų investicijų lygį.

21.

Taip pat neaišku ir d÷l „minkštosioms“ mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tros priemon÷ms
skirtų l÷šų. Pirmiausia, gerokai padaug÷jo l÷šų, skirtų investicijoms, tiesiogiai paremiančių
mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tros srityje veikiančias bendroves, nuo 200 mln. litų iki
442 mln. litų. 2004–2006 m. laikotarpiu privačios įmon÷s, ketinančios investuoti į mokslinių
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tyrimų ir technologijų pl÷tros sritį, pateik÷ prašymus paramai gauti – 60 mln. Lt. sumai per
metus.
Rekomendacija 9: Turint omenyje septynerių metų programavimo laikotarpį, reik÷tų papildomai
argumentuoti, kaip tikimasi įsisavinti padid÷jusius 442 mln LTL investicijoms į bendroves MTTP
srityje, kai pra÷jusiame periode buvo poreikis 60 mln LTL sumai.
22.

Lyginant su ankstesniuoju laikotarpiu, pagrindinis skirtumas – darant išvadą iš l÷šų
įsisavinimo perspektyvos – yra tas, kad l÷šos, paskirtos pagal 4 kategoriją „Mokslinių tyrimų
ir technologijų pl÷tros veikla“ gali būti panaudotos 2007–2013 m. laikotarpiu bendriems
valstybinio ir privačiojo sektorių MTTP projektams. 2004–2006 m. laikotarpiu valstybinio
sektoriaus partneriams nebuvo leista pateikti paraiškų d÷l finansavimo pagal panašią
priemonę. Vis d÷lto tai tur÷tų būti naudinga įsisavinimo atžvilgiu.

3.4 Išorinis suderinamumas
23.

3 darbo dokumente aptartas „išorinio suderinamumo“ klausimas. Išankstinio vertinimo
grup÷ nustat÷, kad Ekonomikos augimo VP pasižymi suderinamumu su ES ir šalies politikos
sistemomis. Pirmiausia glaudžiai suderinti Ekonomikos augimo VP nustatyti prioritetai ir
užimtumo politikos uždaviniai, numatyti Bendrijos strategin÷se gair÷se „Ekonomikos augimą
ir darbo vietas remianti sanglaudos politika” (2007–2013 m.), Integruotos užimtumo gair÷s
2005–2008 m. ir Lietuvos nacionalin÷ Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa.

24.

Kiekvieno Ekonomikos augimo VP prioriteto aprašymo pabaigoje pateikiama trumpas
poskirsnis apie suderinamumą su ES remiamomis priemon÷mis. Taip įvertinamas prioriteto
išorinis suderinamumas su pagrindiniais ES politikos prioritetais.

3.5 Priežiūra ir rodikliai
25.

Kaip ir kitose VP-se, ex-ante ekspertai patar÷ ženkliai sumažinti poveikio, rezultatų ir
pasiekimų rodiklių skaičių ir išskirti pagrindinius rodiklius.

Rekomendacija 10: Svarbiausiais strateginio konteksto rodikliais įvardintume šiuos: eksporto, darbo
našumo, investicijų, viešųjų elektroninių paslaugų lygio, bendrų išlaidų MTTP, tyr÷jų skaičiaus versle
rodikliai.

Rekomendacija 11: Specifiniai programos įgyvendinimo rodikliai būtų: sukurtų arba išpl÷totų
pramoninių parkų/zonų skaičius, pritrauktų privačių investicijų, sukurtų technologinių integruotų
verslo, mokslo ir studijų sąveikos centrų (polių, sl÷nių ar pan.) skaičius, sukurtų ir veikiančių
mokslinių tyrimų centrų skaičius bei kiti specifin÷ms veiklų grup÷ms būdingi rodikliai.
3.6 Programos valdymas ir įgyvendinimas
26.

Programos valdymo ir įgyvendinimo sistemos detaliai aptartos 5 darbo dokumente. Jame
pateikta dalykų, išmoktų iš ankstesn÷s patirties, t.y. 2004–2006 m. Pirmojo tikslo programos,
apžvalga ir 2007–2013 m. politikos išvadų analiz÷. Daugelis išsakytų pastabų tinka visoms
trims VP, o ne vien tik Ekonomikos augimo VP. D÷l šios priežasties jie bus detaliau aptarti
galutin÷s vertinimo ataskaitos „bendrojoje dalyje“.

27.

Atsižvelgiant į Ekonomikos augimo VP įgyvendinimą, atsakingos už jos įvykdymą bus kelios
Tarpin÷s institucijos. Ūkio ministerija bus pagrindin÷ Tarpin÷ institucija, prisiimanti visą
atsakomybę už 2 prioriteto įgyvendinimą ir pasidalinanti atsakomybe už 1 ir 4 prioritetų
įgyvendinimą su Švietimo ir mokslo ministerija bei Susisiekimo ministerija.
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28.

Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto tenka visa atsakomyb÷ už 3 prioriteto
įgyvendinimą, tuo tarpu visą atsakomybę už 5 prioriteto įgyvendinimą prisiima Susisiekimo
ministerija.

29.

Apskritai, šie susitarimai atrodo tinkami. Kalbant apie 1 prioritetą, svarbu yra tai, kad glaudūs
ryšiai būtų palaikomi tarp Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ūkio ministerijos, kurios
prisiims atsakomybę už mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tros priemones.
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Toliau pateikiame svarbiausių rezultatų, gautų iš 2007-2013 m. Sanglaudos veiksmų programos
išankstinio vertinimo, apibendrinimą. Taip pat pateikiamos ir galutin÷s rekomendacijos. Prieduose yra
detaliau išd÷stytos įvairios užduotys, kurių ÷m÷si išankstinio vertinimo komanda, bei apžvelgiama, kiek
buvo atsižvelgta į ankstesnes rekomendacijas.
4.1

Pradinis įvertinimas ir SSGG

1.

Sanglaudos veiksmų programa pateikia išsamų pradin÷s situacijos įvertinimą, turint omenyje
socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą Lietuvoje. Pradinis įvertinimas apima socialin÷s ir
ekonomin÷s situacijos apžvalgą regioniniu lygiu bei kaimo vietov÷se, be to, įvertinami
tarpregioniniai skirtumai ir pagrindžiami statistiniais duomenimis.

2.

Kiti svarbūs klausimai, išanalizuoti pradinio įvertinimo metu – tai viešųjų paslaugų sveikatos,
švietimo ir socialinių paslaugų sferose kokyb÷ ir prieinamumas bei aplinkos kokyb÷.

3.

Pradiniame įvertinime d÷mesys atkreipiamas į visus svarbiausius prioritetus, kuriuos apima
Sanglaudos VP. Mūsų manymu, žymesnių trūkumų pradinis įvertinimas neturi.
Štai keletas svarbių dalykų, išryšk÷jusių pradiniame įvertinime:
Nors Lietuvos ekonomika nuo 2000 m. sparčiai išaugo, paaštr÷jo regionin÷s pl÷tros skirtumai.
Nors yra keletas „augimo polių“ – sparčiai besiplečiančių urbanistinių centrų – Vilnius, Kaunas,
Klaip÷da (ir šiek tiek mažiau – Šiauliai bei Panev÷žys), kitose zonose pastebima kur kas l÷tesn÷
ekonomin÷ pl÷tra, ypač regioniniuose ekonomikos augimo centruose, „problemin÷se teritorijose“
ir kaimo vietov÷se.
Keletas Lietuvos zonų pagal Regionin÷s pl÷tros įstatymą yra priskiriamos „problemin÷ms
teritorijoms“. Šios teritorijos pasižymi dideliu nedarbo lygiu, čia mažai investuojama, maž÷ja
gyventojų skaičius, nes daug darbo j÷gos migruoja į didesnius Lietuvos miestus bei užsienį.
Regioniniuose ekonomikos augimo centruose trūksta verslo infrastruktūros: komercinių centrų,
verslo inkubatorių ir pan. Jie reikalingi spręsti problemą, susijusią su mažu naujų įmonių kūrimo
lygiu bei nedideliu mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaičiumi regioniniuose ekonomikos augimo
centruose (taip pat kaimo vietov÷se).
Tarp Lietuvos kaimo ir miesto vietovių egzistuoja dideli skirtumai, turint omenyje viešosios
infrastruktūros bei paslaugų kokybę ir prieinamumą. Viešųjų paslaugų prieinamumą pablogino
neigiamos demografin÷s tendencijos, d÷l kurių paslaugų teikimas kaimo ir retai apgyvendintose
vietov÷se tapo mažiau ekonomiškas.
Regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir kaimo vietov÷se yra svarbių problemų, susijusių
su aprūpinimo būstu (ypač butais) kokybe. Tai reikalauja nemažų investicijų tiek bendros
priežiūros, tiek energijos nuostolių minimizavimo prasme.
Kalbant apie socialinę ir ekonominę situaciją kaime, nors žem÷s ūkyje dirbančių žmonių
procentas ir sumaž÷jo, užimtumo lygis čia vis dar didelis. Kaimo vietov÷se reikalinga atlikti
diversifikavimą į alternatyvias ūkin÷s veiklos sritis, kad sumaž÷tų priklausomumas nuo
tradicin÷s žemdirbyst÷s. Šis procesas jau vyksta – plečiasi naujos pelningesn÷s žem÷s ūkio sritys,
kaimo turizmas, namų amatai.
Kaimo vietovių problema yra gyventojų sen÷jimas, nes daug jaunų žmonių išvyksta dirbti į šalies
miestus arba emigruoja į užsienį, ieškodami geriau apmokamo darbo.

4.

Pradinę situaciją išankstinio vertinimo ekspertai siūl÷ gerinti keliais būdais, pavyzdžiui,
rekomendavo išanalizuoti papildomas ekonominio diversifikavimo kaimo vietov÷se priemones,
neskaitant turizmo ir namų amatų, pasiūl÷ kaimo zonose ir regionuose rinkti statistinius duomenis
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apie turistų skaičių bei iš kokių šalių jie atvyksta ir ištirti, kiek yra svarbios tiesiogin÷s užsienio
investicijos kaip s÷km÷s veiksnys Lietuvos turizmo pramonei.
5.

SSGG analiz÷ atskleid÷ stiprybes, silpnybes, galimybes ir gr÷smes siekiant socialin÷s, ekonomin÷s
ir teritorin÷s sanglaudos 2007-2013 metais. SSGG analiz÷ atspindi pagrindines tendencijas,
nustatytas pradinio įvertinimo metu.

6.

1 darbo dokumente teig÷me, kad reik÷tų gerinti SSGG suderinamumą. Kadangi sanglaudos siekti
pad÷s visi prioritetai ir subprioritetai, veiksmų programa apima gana skirtingas intervencines
priemones, pradedant priemon÷mis gerinti ekonominę pl÷trą ir ekonominį diversifikavimą,
baigiant infrastruktūros kūrimu viešajame sektoriuje ir investicijomis į aplinkos infrastruktūros
gerinimą. Nors identifikuotos stipryb÷s, silpnyb÷s, galimyb÷s ir gr÷sm÷s iš esm÷s yra tinkamos,
SSGG neatrodo gerai integruota.

7.

Galima būtų sudaryti tris atskiras SSGG lenteles, iš kurių pirmojoje d÷mesys būtų sutelktas į
vietinę ir regioninę pl÷trą (įskaitant kaimo ir miesto pl÷trą, kultūros paveldą bei turizmą),
antrojoje – į viešųjų paslaugų kokybę (ir prieinamumą), o ketvirtojoje – į aplinkos kokybę.

8.

Kitas būdas būtų sudaryti vieną integruotą SSGG, bet kiekvieną antraštę, pavyzdžiui, „galimyb÷s“
suskirstyti į keletą paantraščių, kad būtų aiškiau, kuris pradinio įvertinimo aspektas siejasi,
pavyzdžiui, su vietine ir ekonomine pl÷tra, aplinkos situacija ir kt.

1 rekomendacija. Pagerinti SSGG suderinamumą, sudarant atskiras SSGG lenteles arba bent jau
įterpiant paantraštes, kad būtų aiškiau, su kuria sritimi siejasi atskiri SSGG aspektai.
Nors tai padaryti buvo pasiūlyta, į tai dar neatsižvelgta.
4.2
9.

Vizija, loginis pagrindas, tikslai ir vidinis suderinamumas
Sanglaudos veiksmų programos vizija yra skatinti sanglaudą ir užtikrinti, kad visi Lietuvos
gyventojai gal÷tų džiaugtis panašiu gyvenimo lygiu, gyvenimo ir aplinkos kokybe, nepriklausomai
nuo to, kur jie gyvena. Išankstinio vertinimo ekspertai pritaria vizijos teiginiui, kuris atspindi
prioritetines sritis iš prioritetų apibr÷žimo Sanglaudos veiksmų programos dokumente.

10. Kalbant apie suderinamumą tarp vizijos teiginio ir visaapimančios strategijos sistemos, išd÷stytos
Nacionalin÷je Bendrojoje Strategijoje (angl. National Strategic Reference Framework, NSRF),
trečiasis NBS tikslas yra sustiprinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą bei pagerinti
Lietuvos piliečių gyvenimo kokybę. Tai aiškiai atitinka tikslus ir siekius, išd÷stytus Nacionalin÷je
Bendrojoje Strategijoje, kurios trečiajame pl÷tros uždavinyje prioritetas teikiamas trims su
sanglauda susijusiems siekiams: i) išnaudoti vietin÷s ir regionin÷s ekonomin÷s pl÷tros potencialą
(įskaitant kaimo vietoves), ii) teikti kokybiškas viešąsias paslaugas ir gerinti jų prieinamumą ir iii)
gerinti aplinkos kokybę. Taigi Sanglaudos VP vizija atitinka Nacionaliniame strateginių gairių
dokumente išd÷stytus prioritetus.
11. Atliekant išankstinį vertinimą, buvo išanalizuotas ir Sanglaudos VP vidinis suderinamumas. Buvo
išnagrin÷tas ryšys tarp įvairių prioritetų, įskaitant potencialų kiekvieno prioriteto ind÷lį siekiant
pagrindinių programos tikslų.
12. Tarp aukšto lygio programos tikslų ir prioritetinių siekių bei tikslų galima nustatyti aiškią „tikslų
hierarchiją“. Svarbiausi šio įvertinimo rezultatai pateikti B priede (bei 2 darbo dokumente,
kuriame smulkiau nagrin÷jamas vidinio suderinamumo klausimas).
Jei kalb÷tume apie kai kurių konkrečių intervencinių sričių, kurioms Sanglaudos veiksmų programoje
teikiamas prioritetas, loginį pagrindą ir tikslus:
13. Regioninių skirtumų mažinimo akcentavimas 1 prioritete demonstruoja pagrįstą intervencijos
logiką. Tai akivaizdžiai matyti iš pradin÷s situacijos įvertinimo, kuris rodo, kad tarpregioniniai
skirtumai ir skirtumai regionų viduje per pastaruosius penkerius metus išaugo. Tai tendencija, kuri
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paaštr÷jo nuo to laiko, kai Lietuva tapo ES nare. Šiuos skirtumus reikia šalinti, nes Lietuva
ekonomin÷s konvergencijos su Europos Sąjunga šalies lygiu negali siekti socialin÷s ir ekonomin÷s
sanglaudos regionuose kaina.
14. Pagal 1 prioritetą bus investuojama į kaimo vietovių infrastruktūrą, siekiant pagerinti aplinkos
produktyvumą, pavyzdžiui, kuriant verslo inkubatorius, kad būtų skatinamas verslumas ir
kuriamos naujos darbo vietos. Tai tinkama veikla, kadangi pradin÷s situacijos įvertinimas
atskleid÷, kad kaimuose, lyginant su miestais, mažai steigiama naujų verslo įmonių. Nors bendras
MVĮ skaičius kaimo vietov÷se auga, tai vyksta l÷tesniu tempu negu miestuose.
15. Čia prireiks užtikrinti glaudų ryšį su ekonominio diversifikavimo priemon÷mis, remiamomis iš
Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai (EŽŪFKP), ir tai vyks lygiagrečiai su struktūriniais
fondais kaimo vietov÷se.
16. Pritariama 1 prioritete akcentuojamam darniajam turizmui ir geresniam Lietuvos gamtos bei
kultūros paveldo panaudojimui, siekiant ekonomin÷s ir socialin÷s naudos. Čia laikomasi tvariosios
pl÷tros principų ir tai tur÷tų paskatinti ekonominį diversifikavimą kaimo vietov÷se bei regionuose,
remiantis pradin÷s situacijos įvertinime nurodytu kaimo turizmo augimu, vykusiu per pastaruosius
keletą metų.
17. Kalbant apie 2 prioritetą, pritiktų akcentuoti viešųjų paslaugų infrastruktūros modernizavimą.
Siekiant pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą, ypač regioniniuose ekonomikos
augimo centruose, taip vadinamose „problemin÷se teritorijose“ bei kaimo vietov÷se, būtina
nedelsiant atnaujinti ir modernizuoti infrastruktūrą sveikatos, švietimo ir socialių paslaugų
sektoriuose. Investavimas į infrastruktūrą tur÷tų pad÷ti sukurti sąlygas, kurios reikalingos, kad
būtų galima ilgainiui pagerinti žmogiškųjų išteklių pl÷trą ir į pagrindinių visuomeninių paslaugų
sferą pritraukti darbui atsidavusius darbuotojus bei juos čia išlaikyti.
18. Taip pat bus panaudotos intervencin÷s priemon÷s pagal 2 prioritetą, siekiant racionalizuoti ir
pagerinti viešųjų paslaugų veiksmingumą. Siekiant reaguoti į kintančias demografines tendencijas
(regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir kaimuose maž÷ja gyventojų skaičius), reikalinga
atlikti sveikatos priežiūros, švietimo, aukštesniojo mokslo bei profesinio mokymo paslaugų
teikimo racionalizaciją, taip pat racionalizuoti socialines paslaugas ir apskritai pagerinti viešųjų
paslaugų teikimo veiksmingumą.
19. Išankstinio vertinimo ekspertai pritaria keletui intervencinių priemonių, pasiūlytų 2 prioritete,
pavyzdžiui, teikti pagalbą steigiant nacionalinius sektoriui būdingus profesinio mokymo centrus,
ir id÷jai kurti regioninius švietimo centrus, kurie pagerins pri÷jimą prie švietimo paslaugų
(įskaitant ikimokyklinį ugdymą) žmon÷ms, gyvenantiems kaime bei mažiau apgyvendintose
vietov÷se. Šios priemon÷s pagerins viešųjų paslaugų teikimo veiksmingumą bei prieinamumą.
20. Atrodo, kad racionalu būtų imtis 3 prioritete akcentuojamo aplinkos infrastruktūros gerinimo,
ypač investuoti į pagrindinę kaimo vietovių infrastruktūrą. Nors per 2004-2006 metų laikotarpį
buvo padaryta pažanga pl÷tojant pagrindinę aplinkos infrastruktūrą (vandentiekis, veiksmingesn÷s
atliekų tvarkymo sistemos ir kt.), būtina ir toliau investuoti į retai apgyvendintų vietovių, kurios
dar turi gauti paramą iš SF, infrastruktūrą. Tai tur÷tų prisid÷ti prie ekonomin÷s pl÷tros tose
Lietuvos vietov÷se, kuriose iki šiol nebuvo pri÷jimo prie pagrindinių paslaugų.
21. Pagal 3 prioritetą d÷mesys sutelkiamas ir į energijos efektyvumo gerinimą bei investavimą į
atsinaujinančios energijos šaltinius. Tai, regis, yra tinkama, turint omenyje svarbią galimą naudą
aplinkai, gautą investavus į šias sritis, padedant Lietuvoje sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių
dujų emisiją. Šios intervencin÷s priemon÷s aiškiai atitinka tvariosios pl÷tros principus.
22. Grįžtant prie vidinio suderinamumo klausimo, prioritetų aprašyme yra įtrauktos aiškios nuorodos į
ryšį ir galimą sinergiją tarp Sanglaudos veiksmų programoje išd÷stytų prioritetų ir kitose veiksmų
programose nurodytų prioritetų. Pavyzdžiui, 1 prioritete yra teigiama, kad egzistuoja ryšys tarp šio
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prioriteto ir priemonių, numatytų Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programoje bei
Ekonomikos augimo veiksmų programoje, kurios pad÷s skatinti integruotą miestų pl÷trą.
23. Tačiau išankstinio vertinimo komanda pasteb÷jo, jog kitose Sanglaudos VP srityse reikalingas
aiškesnis ryšys, kad būtų maksimaliai pagerintas SF paramos veiksmingumas.
2 rekomendacija. Kai kur reikia nustatyti aiškesnį ryšį, siekiant parodyti vidinį suderinamumą,
pavyzdžiui, kaip Sanglaudos VP intervencin÷s priemon÷s prisid÷s prie veiklos, kurią remia kitos
veiksmų programos, ir atvirkščiai.
Pavyzdžiui, Sanglaudos VP 1 prioritete yra pritariama turizmo infrastruktūros pl÷tojimui. Būtina
užtikrinti, kad egzistuoja atitinkamas ryšys su pritaikomumo ir panaudojimo priemon÷mis, išd÷stytomis
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros VP 1 prioritete, siekiant palengvinti turizmo sektoriaus pl÷trą. Pavyzdžiui,
būtų galima organizuoti ESF finansuojamus turizmo valdymo kursus arba elementaresnius mokymus
vartotojų aptarnavimo įgūdžių srityje ir pan.
4.3

L÷šų paskirstymas

24. L÷šų skyrimas Sanglaudos VP sudaro 38,7%. Nors tai yra keliais procentais mažiau negu
ankstesn÷se finansin÷se lentel÷se, l÷šų sumažinimas yra nežymus. Svarbiausias pakeitimas –
investicijų į valstyb÷s finansuojamų tyrimų infrastruktūrą (mokslo ir tyrimo institucijas)
perk÷limas iš Sanglaudos VP į Ekonomikos augimo VP. Tai taip pat parodo Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s prioritetą investuoti struktūrinių fondų l÷šas į mokslinius tyrimus ir
technologijų pl÷trą.
25. Nors apskritai l÷šų skyrimas sanglaudos skatinimui atrodo tinkamas, kyla klausimas d÷l l÷šų
skyrimo aplinkos sektoriui. Po diskusijų su Aplinkos ministerija paaišk÷jo, kad, neskaitant to, kas
buvo paskirta, ministerija aplinkos infrastruktūros projektams gal÷tų įsisavinti papildomas l÷šas.
Būtina užtikrinti, kad l÷šų paskirstymas aplinkos bei kitiems sektoriams atitiktų identifikuotais
poreikiais pagrįstą pareikalavimą.
4.4

Išorinis suderinamumas

26. 3 darbo dokumentas apima išorinio suderinamumo klausimus, t.y. kiek pasiūlyti kiekvieno
prioriteto veiksmai derinasi su nacionalin÷s ir ES politikos prioritetais.
27. Mūsų nuomone, nors Sanglaudos veiksmų programoje yra daug nuorodų į nacionalinius
strateginius dokumentus, ypač Lietuvos tvariosios pl÷tros strategiją bei Nacionalinę Lisabonos
reformų programą, kai kuriuose prioritetų apibr÷žimuose gal÷tų būtų įtraukta daugiau nuorodų į
pagrindinius ES politikos dokumentus. Išankstinio vertinimo komanda dav÷ pastabą, kad,
pavyzdžiui, gal÷tų būti pateiktos nuorodos į Bendrą Europos paramą tvarioms investicijoms į
miestų teritorijas (angl. „Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas“,
JESSICA) – iniciatyvą, kurios paskirtis skatinti tvarias investicijas į miestų teritorijas, ir (aplinkos
sektoriaus atveju) į peržiūr÷tą Europos tvariosios pl÷tros strategiją. Naujausiuose veiksmų
programų variantuose į šiuos pasiūlymus, regis, buvo atsižvelgta.
28. Strategijos išorinis suderinamumas, ko gero, taip pat pager÷tų, jeigu suderinamumo su ES
politikos sistema analizavimas vyktų standartizuotu būdu. Pavyzdžiui, Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programoje kiekvieno prioriteto apibr÷žimo pabaigoje pateiktas trumpas poskyris
pavadinimu „Suderinamumas su ES priemon÷mis“. Šis būdas buvo taikomas ir Sanglaudos VP 2
prioriteto atveju, tačiau visų kitų – ne. Vietoj to tekste yra pateiktos nuorodos į pagrindinius ES ir
nacionalin÷s strategijos dokumentus.
3 rekomendacija. Išorinio suderinamumo klausimo sprendimą visuose prioritetuose reik÷tų
standartizuoti.
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4.5

Steb÷jimas ir rodikliai

29. 4 darbo dokumentas apima steb÷jimą ir rodiklius bei tikslų nustatymą (žr. kitą poskyrį). Jame
pateiktas pasiūlytų rodiklių tinkamumo įvertinimas. Galutin÷s išankstinio vertinimo ekspertų
pastabos apie Sanglaudos VP rodiklius pateiktos D priede.
30. Pagrindiniai rezultatai, gauti atlikus pradinę Sanglaudos VP rodiklių apžvalgą: reik÷tų d÷ti
papildomas pastangas, siekiant teisingai atskirti našumą, rezultatus ir poveikį, reik÷tų nustatyti
tikslus kol kas kiekybiškai neįvertintiems rodikliams ir skirti d÷mesį naujų darbo vietų bei verslo
įmonių, sukurtų pagal 1 prioritetą, skaičiaus nustatymui (ekonominio diversifikavimo aspektai),
kadangi tai yra pagrindiniai rodikliai, kuriuos galima sujungti programos lygiu.
31. Nors į kai kurias iš šių pastabų buvo atsižvelgta, pavyzdžiui, teisingai atskirti našumą, rezultatus
ir poveikį, kitos dar laukia savo eil÷s. Pavyzdžiui, reikia toliau apmąstyti svarbiausius rodiklius,
kurie gal÷tų būti įtraukti į Sanglaudos VP, ypač bendrą darbo vietų skaičių bei laikinų darbo vietų
sukūrimą (1, 2 prioritetai) ir naujos sukurtos verslo erdv÷s apimtį (1 prioritetas, 2 tikslas). Jeigu į
rodiklių sistemą nebus įtraukta pakankamai pagrindinių rodiklių, iškils sunkumų sujungiant
prioritetų rezultatus.
32. Atlikdami naujausią rodiklių apžvalgą akcentavome, kad sveikatos sektoriuje poveikio rodiklių
atveju netiko nurodyti, ar numatomas padid÷jimas, ar sumaž÷jimas. Geriau, kad poveikio rodikliai
būtų neutralūs. Pavyzdžiui, užuot įvertinęs vidutin÷s gyvenimo trukm÷s pailg÷jimą, rodiklis
paprasčiausiai tur÷tų būti „vidutin÷ gyvenimo trukm÷“. Be to, išankstinio vertinimo komanda
nurod÷, kad būtina surinkti tam tikrą trūkstamą pradinę informaciją.
33. Kalbant apie 2 prioritetą, sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų sektoriuose pasiūl÷me
naudoti rezultatų rodiklį „naujos ir modernizuotos infrastruktūros vartotojų skaičius“, kadangi
tai atitinka Komisijos gaires. Buvo nesutariama, kiek ši informacija bus naudinga, ypač tod÷l, kad
finansavimas bus naudojamas ir infrastruktūros racionalizavimui, t.y. infrastruktūros vartotojų
skaičius kai kuriais atvejais gali faktiškai sumaž÷ti. Tačiau iškilo sunkumų surasti tinkamus
alternatyvius rezultatų rodiklius.
34. 2006 m. spalį ir lapkritį buvo surengti dvišaliai susitikimai, kuriuose m÷ginta patobulinti ir
užbaigti rodiklių sistemą. Galutinį rodiklių sistemos variantą trumpai peržiūr÷s išankstinio
vertinimo ekspertai ir jį taip pat reik÷s patikrinti.
35. Norint užbaigti rodiklių sistemos kūrimą, būtina tur÷ti sudarius tinkamą pagrindinių rodiklių
grupę. Nors kai kuriuose prioritetuose ir subprioritetuose svarbiausi rodikliai buvo apibr÷žti,
būtina užtikrinti, kad jie būtų apibr÷žti ir kituose prioritetuose.
36. Taip pat labai svarbu, kad būtų sudaryti trumpi visų rodiklių apibr÷žimai. 2004-2006 metais kilo
problemų, atliekant kiekybinį kai kurių priemonių duotų rezultatų įvertinimą, kadangi programa
netur÷jo aiškių apibr÷žimų bei įvertinimo metodikos. Labai svarbu, kad tai būtų sudaryta
programos pradžioje, antraip asmenys, kurie projekto lygyje bus atsakingi už steb÷jimo duomenų
pateikimą, susidurs su sunkumais, atliekant kiekybinį rezultatų įvertinimą.
4 rekomendacija. Sanglaudos veiksmų programoje dalyvaujančios šakin÷s ministerijos turi užtikrinti,
kad į rodiklių sistemą būtų įtraukti pagrindiniai rodikliai, kitaip bus sunku atlikti kiekybinį įvertinimą
„iš apačios į viršų“ arba į metines ir galutines įgyvendinimo ataskaitas įtraukti bendrus duomenis.
5 rekomendacija. Be to, būtina sudaryti visų rodiklių trumpus bendrus apibr÷žimus, siekiant
užtikrinti, kad galutiniams naudos gav÷jams bei asmenims, dalyvaujantiems kaupiant steb÷jimo
duomenis, būtų aišku, kaip tur÷tų būti vertinami projekto rezultatai. Tai pad÷s išvengti problemų,
susijusių su steb÷jimo duomenų kokybe ir palyginamumu.
37. Pripažįstant, kad Lietuvoje prioritetas yra gerinti darbo vietų kokybę, o ne kurti naujas darbo
vietas (ribotos darbo pasiūlos kontekste), išankstinio vertinimo komandos nuomone, yra svarbu
sujungti į vieną visumą informaciją apie struktūrinių fondų poveikį užimtumui. Poveikis
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užimtumui (tiek ilgalaikis, tiek laikinas) paprastai yra laikomas struktūrinių fondų intervencin÷mis
priemon÷mis pasiektų rezultatų steb÷jimo dalimi, galinčia pakeisti platesnių rezultatų įvertinimą.
6 rekomendacija. Nepaisant metodinių ir praktinių sunkumų, patirtų 2004-2006 m. sujungiant į vieną
visumą duomenis, jei išlaidos infrastruktūrai pagal Sanglaudos veiksmų programą yra didel÷s,
manome, kad duomenis apie laikinas darbo vietas (daugiausia statybų sektoriuje, susijusiame su
infrastruktūros projektais) reik÷tų sujungti.
Priešingu atveju yra rizika, kad bus nepakankamai įvertinti struktūrinių fondų intervencinių priemonių
rezultatai – ne tik darbo vietos, bet ir platesnis makroekonominis poveikis, atsirandantis d÷l didesnių
išlaidų vietos ekonomikai vykdant infrastruktūros projektus (d÷l netiesioginio ir daugiklio efekto).
4.6

Kiekybinis tikslų įvertinimas

38. Išankstinio vertinimo komanda peržvelg÷ kiekybiškai įvertintus uždavinius, išd÷stytus veiksmų
programų projekte. „Iš apačios į viršų“ kiekybinis tikslų įvertinimas detaliau aptariamas galutin÷s
integruoto išankstinio vertinimo ataskaitos bendrojoje dalyje. Toliau yra apibendrinami mūsų
gauti rezultatai.
39. Į Sanglaudos VP buvo įtrauktas ribotas pagrindinių rodiklių skaičius, tod÷l buvo sud÷tinga
apibendrinti tikslus „iš apačios į viršų“. Nepaisant to, rodiklių lentel÷s rodo, kad tikimasi pasiekti
tokių rezultatų:
Bus sukurta 500 visos darbo dienos ekvivalento darbo vietų (išskyrus laikinas darbo vietas,
sukurtas infrastruktūros projektų vykdymo metu, kurios į skaičiavimus neįtrauktos).
Bus pritraukta 50 mln. eurų privačiojo sektoriaus investicijų.
40. Rodiklių trūkumas, kurį galima pasteb÷ti prioritetuose, kliud÷ atlikti kiekybinį įvertinimą „iš
apačios į viršų“. Prieš baigiant sudaryti rodiklių ir užduočių lenteles, išankstinio vertinimo
ekspertai tur÷s svarbią užduotį paraginti šakines ministerijas į rodiklių sistemą įtraukti papildomus
svarbius rodiklius.
41. Be to, mes ÷m÷m÷s galimo kokybinio poveikio įvertinimo. Ekonomikos augimo VP įgyvendinimas
tur÷tų tur÷ti didel÷s teigiamos kokybin÷s įtakos (žr. toliau).
1 prioritetas. Pirmasis tikslas (vietin÷ ir regionin÷ ekonomin÷ pl÷tra): geresnis regioninių
urbanistinių centrų bei kaimo vietovių konkurencingumas, pager÷jusi aprūpinimo būstu kokyb÷
regioniniuose urbanistikos centruose, daugiau verslą pradedančių įmonių kaime d÷l investavimo į
verslo inkubatorius ir verslo centrus.
1 prioritetas. Antrasis tikslas (kultūros paveldas): didesnis kaimo vietovių bei silpniau
ekonomiškai išsivysčiusių miesto zonų patrauklumas, ypač kalbant apie turizmą ir laisvalaikį,
padid÷jęs paj÷gumas apsaugoti kultūros paveldo vietas.
1 prioritetas. Trečiasis tikslas (turizmo skatinimas): didesnis turistų, apsilankančių Lietuvos
regionuose ir kaimuose, skaičius, pager÷jęs turizmo sektoriaus konkurencingumas.
1 prioritetas. Ketvirtasis tikslas (gamtos išteklių išsaugojimas): poveikis bus daugiaaspektis,
numatoma vykdyti tam tikrą skaičių įvairių veiklų. Bendras poveikis bus geresnis Lietuvos
gamtinių išteklių naudojimas, biologin÷s įvairov÷s išsaugojimas, aplinkosaugos sistemų
įgyvendinimas, lemiantis geresnius ilgalaikius aplinkosaugos vadybos paj÷gumus.
2 prioritetas. Investavimas į sveikatos, švietimo bei socialinių paslaugų sektorių modernizavimą
ir racionalizavimą tur÷tų tur÷ti ilgalaik÷s teigiamos įtakos ir teikti paramą ilgalaik÷ms
investicijoms į žmogiškųjų išteklių pl÷trą.
3 prioritetas. Pager÷jusi aplinkos infrastruktūros kokyb÷, ypač kaimuose (pavyzdžiui, bus
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įgyvendintos modernios atliekų tvarkymo sistemos, vandentiekio bei nuotekų apdorojimo
sistemos). Tai tur÷tų pad÷ti sustiprinti ilgalaikį ekonominį kaimo bendruomenių tvarumą bei
skatinti pl÷trą. Kitos intervencin÷s priemon÷s tur÷tų pagerinti oro kokybę ir, plačiau naudojant
atsinaujinančios energijos šaltinius, pagerinti energijos vartojimo efektyvumą.
4.7

Programos valdymas ir įgyvendinimas

42. Programos valdymo ir įgyvendinimo sistemos aprašomos 5 darbo dokumente. Čia apžvelgiami
dalykai, kurių buvo pasimokyta iš ankstesn÷s patirties (2004-2006 m. programos 1 tikslo), ir
analizuojamos politikos išvados 2007-2013 metų laikotarpiui. Daugelis išsakytų pastabų tinka
visoms trims VP, o ne vien tik Sanglaudos VP. D÷l šios priežasties jos bus detaliau aptartos
galutin÷s vertinimo ataskaitos bendrojoje dalyje.
43. Atsižvelgiant į Sanglaudos VP įgyvendinimą, už šios programos įvykdymą bus atsakingos kelios
tarpin÷s institucijos. Vidaus reikalų ministerija (nauja tarpin÷ institucija 2007-2013 m.) prisiims
atsakomybę už kai kurių 1 prioriteto aspektų įgyvendinimą, įskaitant vietinę ir kaimo vietovių
ekonominę pl÷trą bei investicijas į aprūpinimą būstu. Turizmo departamentas prie Ūkio
ministerijos prisiims atsakomybę už 1 prioriteto turizmo bei kultūros paveldo aspektus.
44. Aplinkos ministerija bus atsakinga už 1 prioriteto gamtos paveldo aspektus bei 3 prioritetą.
Atsakomyb÷ už 2 prioritetą atiteks Sveikatos ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai bei
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai, priklausomai nuo infrastruktūros tipo. Energetikos
departamentas prie Ūkio ministerijos prisiims atsakomybę už 3 prioriteto atsinaujinančios
energijos aspektą.
45. Ši sistema tur÷tų veikti gerai, jeigu visu 2007-2013 m. laikotarpiu bus laikomasi tęstinumo
principo. Tačiau, kaip apibr÷žta 5 darbo dokumente, galbūt veiksmingiau būtų kiekvienai veiksmų
programai įsteigti atskirus sekretoriatus, įkuriant nepriklausomus programų sekretoriatus arba
įsteigiant vyriausybinę agentūrą, globojamą Finansų ministerijos.
46. Kalbant apie 1 prioritetą, svarbu, kad tarp Vidaus reikalų ministerijos ir Žem÷s ūkio ministerijos
būtų palaikomi glaudūs ryšiai. Pirmoji iš jų bus atsakinga už vietinę ir regioninę pl÷trą bei
aprūpinimą būstu, o antroji prisiims atsakomybę už ūkin÷s veiklos diversifikavimo priemones
kaimo vietov÷se, finansuojamas iš Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai (EŽŪFKP).
47. Akivaizdu, kad tarp abiejų fondų galima sinergija. Pavyzdžiui, vykdant Sanglaudos VP bus
remiamas našus investavimas, siekiant finansuoti inkubatorių steigimą, kurių paskirtis skatinti
verslumą kaimo vietov÷se. Tai pagelb÷s ūkin÷s veiklos diversifikavimo priemon÷ms, remiamoms
iš EŽŪFKP. Tai pripažįstama Sanglaudos veiksmų programoje, kuri teigia, kad šia veikla pagal 1
prioritetą siekiama „papildyti priemones, išd÷stytas Kaimo pl÷tros plane, turint tikslą palengvinti
darbo vietų kūrimą kaimo vietov÷se už žem÷s ūkio ribų“.
48. Čia taip pat bus būtinas ryšys tarp našaus investavimo, siekiant pagerinti verslo aplinką kaimuose
pagal Sanglaudos VP 1 prioritetą, ir Ekonomikos augimo VP 2 prioriteto, pagal kurį parama bus
teikiama verslo ir naujovių r÷mimo paslaugoms.
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Toliau tekste pateikiame 2007–2013 m. Technin÷s paramos veiksmų programos išankstinio vertinimo
pagrindinių išvadų santrauką. Kai tai yra būtina, pateikiamos ir rekomendacijas.
5.1

Institucijų pasirengimas struktūrinių fondų įgyvendinimui Lietuvoje ir SSGG analiz÷

2.

TP veiksmų programa apima struktūrinių fondų valdymo ir įgyvendinimo Lietuvoje
administracin÷s sistemos pradinį vertinimą. Jame d÷mesys sutelktas į 2004–2006 m. laikotarpį,
tačiau taip pat žvelgiama ir į ateitį – 2007–2013 metus.

3.

SSGG analiz÷s metu nustatytos kai kurios TP VP ir SF valdymo ir įgyvendinimo Lietuvoje 2007–
2013 metais stipriosios pus÷s, silpnosios pus÷s, galimyb÷s ir gr÷sm÷s. Pirmiausia akcentuojama
būtinyb÷ tęsti geb÷jimų ugdymą, siekiant įtvirtinti pažangą, pasiektą stiprinant SF valdymo
technines žinias (angl. know-how).

1 rekomendacija: Kai kurios Struktūrinių fondų administravimo problemos, nustatytos atliekant
SSGG analizę – ypač susijusios su darbuotojų kaita, – tur÷tų būti nagrin÷jamos išsamiau.
5.2

Vizija, uždaviniai ir prioritetai

4.

TP VP nustatyta vizija ir strateginiai uždaviniai yra tinkami ir tarpusavyje suderinti.

5.

TP VP bus vienas bendras prioritetas. Tai yra tinkama, atsižvelgiant į būtinybę išvengti pernelyg
sud÷tingos programavimo architektūros 2007–2013 m.

6.

Veiklos rūšys, kurioms parama bus teikiama pagal TP, yra suderintos su veiklomis, tinkamomis
finansuoti pagal Bendrųjų nuostatų d÷l struktūrinių fondų 2007–2013 m. 45 straipsnį.

5.3

Administracinių geb÷jimų stiprinimas

7.

SSGG nurodoma, kad buvo patirta sunkumų, susijusių su talentingų darbuotojų ir žinių kapitalo
išlaikymu Įgyvendinančiosiose ir Tarpin÷se institucijose. Tai l÷m÷ įvairūs veiksniai, įskaitant
lankstumo stoką tarnautojų darbo užmokesčio skal÷se ir patrauklesnes darbo galimybes
privačiajame sektoriuje.

8.

Atsižvelgiant į tai, daugiau d÷mesio turi būti sutelkiama į darbuotojų išlaikymą, siekiant užtikrinti,
kad ir toliau vystytųsi SF valdymo administraciniai geb÷jimai.

9.

TP finansavimas pagal Technin÷s paramos VP bus teikiamas geb÷jimų, susijusių su struktūrinių
fondų valdymu ir įgyvendinimu, pl÷trai.

10. Parama taip pat bus teikiama geb÷jimų ugdymui viešajame sektoriuje pagal ŽIP VP 4-ąjį
prioritetą.
2 rekomendacija: Reik÷s užtikrinti, kad ESF parama geb÷jimų stiprinimui papildytų, o ne
dubliuotųsi su parama geb÷jimų ugdymui, skiriama pagal TP (taip pat žr. 3 rekomendaciją)
11. Geb÷jimų ugdymas taip pat bus būtinas regioniniu lygmeniu, atsižvelgiant į didesnį regionų
vaidmenį kitame laikotarpyje prioritetizuojant finansavimą ir atrenkant projektus tam tikriems
prioritetams (ypač Sanglaudos VP).
8 rekomendacija: Geb÷jimų ugdymas regionin÷se tarybose ir šalies lygmens administracijose
tur÷tų prasid÷ti kaip galima anksčiau naujuoju programavimo laikotarpiu.
Šalies lygmeniu iškils būtinyb÷ nuspręsti, kokios rūšies geb÷jimų ugdymui regioniniu lygmeniu
bus skiriama parama pagal TP VP, o kokių geb÷jimų ugdymui – ESF parama, skirta
administracinių geb÷jimų ugdymui.
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5.4

Administracin÷ sistema, valdymas ir kontrol÷

12. Siūloma 2007–2013 m. struktūrinių fondų valdymo ir įgyvendinimo administravimo sistema didele
dalimi yra tokia pati, kaip ir 2004–2006 metais.
13. Tai yra tinkama, atsižvelgiant į trumpą 2004–2006 m. laikotarpį, esamus sunkumus, susijusius su
administracinių geb÷jimų stiprinimu, ir būtinybę leisti administracin÷ms struktūroms ir sistemoms
labiau subręsti, prieš pradedant svarstyti alternatyvius metodus.
14. Pasiūlymas įsteigti vieną bendrą Programos priežiūros komitetą (PPK) vietoj 3 kiekvienai atskirai
veiksmų programai skirtų PPK yra racionalus. Tai tur÷tų užtikrinti efektyvesnį VP įgyvendinimo
priežiūros koordinavimą.
4 rekomendacija: Šalia bendro PPK tur÷tų būti įsteigti kiekvienai VP skirti PPK pogrupiai,
finansuojami pagal TP VP, siekiant užtikrinti, kad būtų efektyviai prižiūrima išsamesn÷ VP
rezultatų priežiūra, įgyvendinant programas. Jų darbo rezultatai tur÷s būti reguliariai
pateikiami ir aptariami PPK.
15. Atsižvelgiant į regioninę dimensiją, institucijų geb÷jimas valdyti fondus sparčiai did÷jo šalies
lygmeniu. Tad 2007–2013 metai yra puiki proga užtikrinti, kad regionai atliktų aktyvesnį vaidmenį
fondų paramos programavimo procese ir įgyvendinime.
16. Regionin÷s tarybos (glaudžiai bendradarbiaujančios su šalies administracijomis) bus pagrindinis
struktūrinių fondų paramos įgyvendinimo koordinavimo mechanizmas regioniniu lygmeniu. Jos
tur÷s dirbti glaudžiai bendradarbiaudamos su Vidaus reikalų ministerija, nustatant projektų
pirmumą ir skatinant regionines partnerystes.
17. Regionin÷ms taryboms tur÷tų būti suteikti reikalingi ištekliai (žmogiškieji / finansiniai), ir joms
nacionalinių institucijų pareigūnai tur÷tų organizuoti mokymus, siekiant užtikrinti, kad tur÷tų
pakankamus geb÷jimus atlikti šias funkcijas.
5 rekomendacija: TP biudžete tur÷tų būti numatyta parama, skirta regioniniams paj÷gumams
ugdyti. Kaip jau min÷ta anksčiau, turi būti aiškiai atskirtos veiklos, kurios bus remiamos pagal
TP VP, ir tos, kurias rems ESF paramos programa pagal ŽIP VP 4 prioritetą (kuria taip pat
siekiama stiprinti viešojo sektoriaus administracinius geb÷jimus).
18. D÷l partneryst÷s principo yra būtina pateikti išsamesnį paaiškinimą apie tai, kaip partneryst÷ bus
įgyvendinama ne tiktai programos priežiūros komiteto darbe, bet ir plačiau.
6 rekomendacija: Tur÷tų būti prid÷tas tekstas apie partneryst÷s principo svarbą ir paaiškinta,
kaip jo turi būti paisoma įgyvendinant fondų paramą.
19. 2004–2006 metais kilo keletas l÷šų įsisavinimo problemų. Iš dalies tai l÷m÷ administracinių
procedūrų dubliavimasis, toks kaip du kartus atliekamas reikalavimų patikrinimas, dviejų lygių
institucijų įtraukimas į vertinimo procesą ir t. t.
20. 2007–2013 metais reik÷s atsižvelgti į tai, kaip galima supaprastinti administracines procedūras,
siekiant pagerinti struktūrinių fondų valdymo ir įgyvendinimo našumą ir efektyvumą.
7 rekomendacija: Reikia aiškiai atskirti Tarpinių institucijų ir Įgyvendinančiųjų institucijų
užduotis ir pareigas, siekiant išvengti galimo funkcijų dubliavimosi.
8 rekomendacija: Tur÷tų būti atsižvelgta į atsakomyb÷s už veiklos klausimus, įskaitant projektų
atranką (išskyrus labai stambius projektus), decentralizavimą ir rekomendacijų, skirtų
Įgyvendinančiosioms institucijoms paraiškas pateikiantiems pareišk÷jams, parengimą.
21. Nenumatyta jokių esminių audito ir kontrol÷s sistemų pakeitimų. 2007–2013 m. bus taikoma
panaši sistema, kaip ir 2004–2006 m. – Finansų ministerija ir toliau atliks savo kaip
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Sertifikuojančios ir Audito institucijos funkcijas. Įgyvendinančiosios institucijos v÷l bus atsakingos
už išlaidų patikrinimą projekto lygmeniu.
10 rekomendacija: Tur÷tų būti peržiūr÷tos ir, kai tai yra įmanoma, supaprastintos finansin÷s
kontrol÷s sistemos, kad administraciniu požiūriu būtų lengviau pagerinti našumą ir l÷šų
įsisavinimą.
22. Supaprastinimas gal÷tų apimti audito reikalavimų finansiniams reikalavimams apribojimus bei
per÷jimą nuo privalomų viešųjų pirkimų reikalavimų laikymosi patikrinimų visiems projekto
pritarimams prie atsitiktinių patikrinimų priežiūros vizitų metu. Baudos už viešųjų pirkimų ir
audito reikalavimų nesilaikymą išliktų, tačiau atsakomyb÷ už projektų atitiktį reikalavimams
pereitų subsidijų gav÷jams, o ne SF personalui. Tai atspindi gerą praktiką ES 15 ir reikštų per÷jimą
nuo biurokratin÷s kontrol÷s kultūros prie projektu pagrįstos audito kultūros.
5.5

Vertinimas ir priežiūra (įskaitant valdymo ir informacines sistemas)

23. Lietuva pareng÷ Nacionalinį vertinimo planą pagal Bendrąsias nuostatas d÷l struktūrinių fondų.
Čia pateikiama strategin÷ vertinimo veiklos 2007–2013 m. planavimo struktūra bei išd÷styti
atliekami teminiai vertinimai.
24. Tačiau būtų naudinga, jei pačioje TP VP būtų pateikiama daugiau detalių apie Nacionalinį
vertinimo planą. Šiuo metu vertinimo veiksmų aprašymuose veiksmų programoje didesnis d÷mesys
skiriamas kontrol÷s reikalavimams ir vertinimo valdymo procesams, o ne vertinimo veiksmams.
11 rekomendacija: Nacionalinio vertinimo plano skyriai apie konkrečius vertinimo veiksmus
gal÷tų būti išpl÷sti ir plačiau paaiškinti. Čia taip pat galima būtų pateikti lentelę, kurioje būtų
išvardinti vertinimai ir nurodyti terminai.
25. Siekiant įvertinti progresą, PPK tur÷tų reguliariai kruopščiai patikrinti priežiūros duomenis 2007–
2013 metais.
12 rekomendacija: Reikia numatyti tinkamą sistemą, siekiant užtikrinti, kad apie priežiūros
duomenis būtų reguliariai teikiami atsiliepimai kiekvienos VP lygmeniu bei visų programų
lygmeniu. Finansų ministerija tur÷tų išlaikyti savo vaidmenį vertinant priežiūros duomenis.
13 rekomendacija: Nacionaliniame vertinimo plane taip pat tur÷tų būti nustatyti mechanizmai,
siekiant užtikrinti, kad nepakankamai pasiekti finansiniai ar fiziniai rezultatai – nustatyti per
priežiūros sistemas – lemtų specialaus vertinimo darbą. Tokių vertinimų tikslas – nustatyti, kur
yra problemos, ir pasiūlyti tinkamus koreguojamuosius veiksmus.
26. Pradin÷s situacijos vertinime nurodyta, kad Lietuva jau įsteig÷ valdymo informacinę sistemą –
Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, –
per kurią sulyginami priežiūros duomenys. Atrodo, kad ši sistema funkcionuoja gana efektyviai.
27. Pagrindinis klausimas 2007–2013 metais – kiek 2004–2006 metais naudota valdymo informacin÷
sistema gali būti pritaikyta naujiems informavimo reikalavimams. Pirmiausia reik÷s sutvarkyti
per÷jimą tarp programavimo laikotarpių nuo nacionalinio BPD prie 3 teminių VP.
28. Kitas svarbus klausimas – kiek IT sistemos yra suderinamos tarpusavyje. Išankstinio vertinimo
grup÷s manymu, bendra integruota priežiūros sistema, sutikrinanti duomenis iš visų trijų VP, būtų
daug efektyvesn÷ negu atskiros IT sistemos kiekvienai VP.
14 rekomendacija: Vietoj to, kad būtų iš naujo išradin÷jamas dviratis, esama Europos Sąjungos
sanglaudos fondo kompiuterin÷ informacin÷ valdymo ir priežiūros sistema tur÷tų būti pritaikyta
3 VP poreikiams naujuoju programavimo laikotarpiu patenkinti.
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15 rekomendacija: Valdymo informacin÷ sistema turi užtikrinti priežiūros duomenų surinkimą iš
visų 3 VP tam, kad būtų lengviau įvertinti rezultatus kiekvienos VP lygmeniu ir pagal visas
programas.
5.6.

Informavimo ir viešinimo strategija

29. Strategija yra tinkama ir apima tikslines grupes, įskaitant visuomenę, žiniasklaidą, socialinius–
ekonominius partnerius ir tuos, kurie dirba tiesiogiai su SF valdymu.
30. Mūsų manymu, jeigu strategija bus įgyvendinta efektyviai, ji tur÷tų užtikrinti, kad ES SF būtų gerai
matomi Lietuvoje 2007–2013 metais.
16 rekomendacija: Į strategiją taip pat tur÷tų būti įtraukti regioniniai dalyviai kaip aiški
Informavimo ir komunikacijos strategijos tikslin÷ grup÷. Kyla būtinyb÷ užtikrinti, kad regionai
būtų gerai informuoti apie ES struktūrinius fondus, atsižvelgiant į jų svarbesnį vaidmenį 2007–
2013 metais.
5.7

Horizontaliosios sritys

31. Pateikiamas horizontaliųjų sričių (lygios galimyb÷s, informacin÷ visuomen÷, darnus vystymasis ir
regionin÷ dimensija) aprašymas. Tačiau tur÷tų būti geriau ištirtas TP VP vaidmuo, atkreipiant
d÷mesį į tai, kaip šios tarpusavyje susijusios problemos bus integruotos į programas.
17 rekomendacija: TP VP tur÷tų būti numatyta institucin÷ sistema, skirta horizontaliųjų sričių
įgyvendinimo 2007–2013 m. programose priežiūrai.
Ypač svarbu sudaryti tris darbo grupes horizontaliosioms sritims. Jų pagrindinis uždavinys būtų
horizontaliųjų sričių integravimas į veiksmų programas:
Lygių galimybių darbo grup÷, kurią koordinuos Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija. Į šią grupę
tur÷tų įeiti tokie atstovai, kad būtų atspind÷ta platesn÷ lygių galimybių tikslų apimtis negu
ankstesniuoju programavimo laikotarpiu, pvz., ne vien tik lyties atžvilgiu.
Darbo grup÷, kuri d÷mesį sutelktų į informacinę visuomenę ir Lietuvos per÷jimą prie žinių
ekonomikos. Ją tur÷tų koordinuoti Lietuvos informacin÷s visuomen÷s komitetas, ir joje tur÷tų
dalyvauti platesnio pobūdžio dalyviai, tokie kaip Žinių ekonomikos forumas. Šis programų aspektas
yra labai svarbus, turint galvoje, jo reikšmę, vertinant iš Lisabonos darbotvark÷s perspektyvos.
Darbo grup÷ aplinkosaugos ir darnaus vystymosi klausimams, kurios veiklą koordinuotų Aplinkos
ministerija.
32. Šių darbo grupių vaidmuo:
•

užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į horizontaliąsias sritis, įgyvendinant,
prižiūrint ir vertinant programas;

•

atlikti praktinį vaidmenį rengiant ir platinant patarimus ir rekomendacijas d÷l
horizontaliųjų sričių integravimo į programų ir projektų planavimą ir įgyvendinimą.
Rekomendacijos tur÷s būti labai pragmatin÷s, pvz., „praktiniai būdai, kaip
inkorporuoti horizontaliąsias sritis į SF projektus“.

33. Tur÷tų būti dedamos pastangos, siekiant užtikrinti, kad šias darbo grupes sudarytų įvairūs
dalyviai. Taip pat ir atstovai iš įvairių šakinių ministerijų, taip pat į jas gal÷tų būti įtraukti
socialiniai partneriai, nevyriausybin÷s organizacijos, pilietin÷ visuomen÷ ir t. t.
34. Visų pirma šis metodas būtų susijęs su „partneryst÷s principo“ laikymusi, o antra, įvairesnių
dalyvių ind÷lis pad÷tų skleisti gerą praktiką, kaip imtis praktinių veiksmų bendrų tendencijų
atžvilgiu.
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35. Turi būti pateikta informacija apie tai, kaip TP VP skatins kiekvienos iš trijų veiksmų programų
horizontalių prioritetų įgyvendinimą, priežiūrą ir vertinimą. Šiuo metu ji n÷ra pateikiama.
Dabartiniame tekste didesnis d÷mesys skiriamas tam, kaip TP VP užtikrins horizontalių sričių
principų suderinamumą.
5.8

Įgyvendinimo taisykl÷s

Administracin÷s sistemos ir kontrol÷
36. Išsamesn÷ Struktūrinių fondų Lietuvoje valdymo ir kontrol÷s administracinių sistemų apžvalga
pateikiama Priede, kur išd÷stomos įgyvendinimo taisykl÷s.
18 rekomendacija: Administracin÷s sistemos paaiškinime apie Struktūrinių fondų Lietuvoje
valdymą ir įgyvendinimą turi būti nurodyta, kaip Finansų ministerija užtikrins funkcijų
atskyrimą tarp Vadovaujančios, Sertifikuojančios ir Audito institucijų. Turi būti aiškiai nurodyti
skirtingi departamentai, vaidinantys kokį nors vaidmenį kiekvieno iš šių užduočių vykdyme.
37. Taip pat tur÷tų būti smulkiau apibūdintos institucijos, kurios vykdys sisteminius ir tiriamuosius
auditus. Ypač daug d÷mesio tur÷tų būti skiriama funkcijoms, kurias delegavo Audito institucija
prie Finansų ministerijos.
Sinergija ir derinimas su kitomis VP
38. Siekiant užtikrinti sinergiją ir efektyvumą su kitomis trimis temin÷mis VP, būtinas didesnis
aiškumas. Ypač svarbu apibr÷žti tas sritis, kurios yra bendros visoms VP ir gali būti paremtos
pagal TP VP, ypač tokiose srityse kaip vertinimas ir kompiuterizuotos priežiūros sistemos.
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In this section, we provide a review of the main recommendations made during the ex-ante evaluation
of the Lithuanian Operational Programmes 2007-13.

Ex-ante recommendations of relevance to all 3 thematic OPs
In the tables below we set out recommendations of relevance across all 3 operational
programmes. These summarise what recommendations have been made by the exante team and any actions taken as a result. We have categorised actions taken using
the following key:
Key:
Yes
Yes, to some extent
No
Don’t know
Recommendation will need
to be considered later on
during programming
process

Symbol
√√
√
N
?
→

Management and implementation arrangements
Eil.
Nr.

Rekomendacijos

Atsižvelgta?

1

The Ministry of Finance should remain as
Managing Authority of Structural Funds in
Lithuania with strategic responsibility for coordinating the implementation of the 3 Operational
Programmes in 2007-13.

2

Consideration should be given medium term to
delegating some of the Ministry of Finance’s
technical responsibilities for Structural Funds
management and implementation either to a new
government agency having dedicated secretariats
for each OP, or to an independent programme
secretariat.

3

Management and implementation arrangements
for Structural Funds in 2007-13 should be
simplified wherever possible.

4

Responsibility for operational matters should be
decentralised to Implementing Agencies.

√√

Recommendation accepted

→

SVARSTOMA

→

→

Examples of activities that could be decentralised
include the project selection process (perhaps with
the exception of very large sized projects) and the
preparation of guidance for applicants
5

Regional Councils should be equipped with the
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necessary resources (human / financial) - and
receive training from officials from national
institutions - to ensure that they have sufficient
capacity to carry out these functions.
6

A single Programme Monitoring Committee
(PMC) should be established and PMC sub-groups
should be set up for each of the three Operational
Programmes

building will be used to
support partnership

√√

This approach is advocated
in the TA OP

3 PMC sub-groups should also be set up to ensure
sufficient attention is paid to monitoring the
implementation of each OP.
7

Working groups on the horizontal themes should
be set up to monitor the integration of the crosscutting themes into the operational programmes.

8

Institutions involved in Structural Funds
implementation should try and simplify the
application process wherever possible.

9

The evaluation process should be streamlined into
a two tier system differentiating between smaller
and large projects to improve its efficiency and
effectiveness.

10

The maximum timeframe of 6 months for the
project selection process set during the current
2004-06 period should be adhered to.

11

Expert evaluation panels should be established to
replace the current system in most IAs whereby
two evaluators score projects to improve the
quality of the evaluation process and to enhance
decision-making transparency.

→

→

SVARSTOMA

This will need to be
considered at the detailed
planning stage and in
drawing up ‘guidance for
applicants’

√

SVARSTOMA

→

SVARSTOMA

→

SVARSTOMA

Recommendations – financial absorption
Eil.
Nr.

Rekomendacijos

12

Each OP should have a dedicated N+3 Strategy. As an integral
part of this strategy, the Managing Authority should produce a
quarterly financial absorption plan for each Priority (and subPriority) in each OP

13

Absorption Action Groups could be established comprising
representatives from each OP and chaired by the Managing
Authority

Centre for

Strategy & Evaluation Services
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→

SVARSTOMA

→

SVARSTOMA
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14

There should be a clearer delineation of tasks and
responsibilities
between
Intermediate
Bodies
and
Implementing Agencies. In particular, steps should be taken to
eliminate duplication

15

Consideration should be given to placing greater emphasis on
non-competitive tendering procedures in 2007-13.

16

Strict expenditure milestones and decommitment conditions
should be included in grant awards to ensure that projects
proceed as proposed

17

Financial control systems should be reviewed with more
streamlined systems being tested to assess compliance with EU
regulations, applicant satisfaction and absorption efficiency.

→

SVARSTOMA

→

SVARSTOMA

→

SVARSTOMA

→

SVARSTOMA

Recommendations – quantification of objectives
Eil.
Nr.

Rekomendacijos

Atsižvelgta?

Veiksmas

18

Employment effects should be quantified much
more extensively across the operational
programmes than is currently the case

?

NöRA INFORMACIJOS at
this stage – only postnegotiations

19

Temporary employment effects should be collated
or at the least, provision made to estimate the
multiplier effects of these using ‘top-down’
econometric modelling

?

NöRA INFORMACIJOS at
this stage – only postnegotiations

20

Other ‘core indicators’ – such as the amount of
new business space created – should also be
quantified where appropriate

?

NöRA INFORMACIJOS at
this stage – only postnegotiations

Recommendations – evaluation and monitoring
Eil.
Nr.

Rekomendacijos

21

A mid-term evaluation should be undertaken
reporting back on the implementation of the 3
operational programmes to the Managing
Authority and PMC

→

SVARSTOMA

22

The role of key actors (besides the Evaluation
Unit and the Evaluation Management Group) in
Structural Funds evaluation could be explored
in more detail

→

SVARSTOMA

Centre for
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23

Appropriate performance criteria should be set
out in the National Evaluation Plan to identify
under-performance in respect of financial or
physical indicators against targets which in turn
would trigger an ad hoc evaluation

→

SVARSTOMA

24

Linked to this, appropriate arrangements need
to be put in place to ensure that monitoring data
is regularly scrutinised by the PMC and
Evaluation Management Group to assess
instances of under-performance

→

SVARSTOMA

25

Monitoring arrangements should be finalised in
detail as soon as possible. The proposed
approach should then be commented on by exante

→

SVARSTOMA

26

Due consideration will need to be given to the
implications of making a transition from a
Single Programming Document to three
national thematic operational programmes from
the perspective of i) monitoring data collation
and ii) management information systems
needed to capture this data

→

SVARSTOMA, monitoring
arrangements need finalising

27

Consideration should be given to developing a
more comprehensive Management Information
System in Lithuania

→

SVARSTOMA

Centre for
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Ex-ante ekspertų rekomendacijos – Žmogiškųjų išteklių pl÷tros Veiksmų Programa
Toliau lentel÷je apibendriname galutines Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos 2007–2013 m. išankstinio vertinimo išvadas. Jos nurodo, kaip veiksmų
programa dar gali būti patobulinta.
Galutin÷s rekomendacijos
Eil.Nr.

Rekomendacijos

1

Socialin÷s atskirties ir skurdo dalis tur÷tų
būti papildyta kokiu nors trumpu tekstu apie
esamą nacionalinių mažumų situaciją darbo
rinkoje
lentelę su kiekybiniais uždaviniais įd÷ti iš
karto po ŽIP VP vizijos ir bendrųjų tikslų to
make clear that key strategic goals are
supported by quantified targets
sekančiame
etape
planuojant
veiklų
prioritetų ir sudedamųjų prioritetų detales,
būtina išsamiau numatyti, kaip sąsajos bus
konkrečiai užtikrintos. Pavyzdžiui, ar gal÷tų
būti ruošiami specialūs mokymo planai
turizmo sektoriaus pl÷trai remti užtikrinant
sinergiją su turizmo infrastruktūros veikla
pagal Sanglaudos skatinimo VP 1 prioritetą?
Lietuvos
valdžios
institucijos
tur÷tų
Komisijai aiškiai pagrįsti, kod÷l buvo
sumažintos ESF skirtos l÷šos.
Bendri visų rodiklių apibr÷žimai turi būti
parengti, užtikrinant, kad galutiniams
gav÷jams ir steb÷senos duomenų rinkime
dalyvaujantiems asmenims būtų aišku, kaip
vertinti projekto rezultatus.
naujojoje programoje tur÷tų būti nustatyti
tikslai, kuriuose būtų atsižvelgiama į tai, kad
dalis ESF mokymo gav÷jų iškris, ESF
projektams tobulinant dalyvių išlaikymo
metodus.
reik÷tų
apsvarstyti,
ar
su
ESF
intervencijomis susiję „minkštieji rezultatai“
2007-2013 m. gal÷tų būti įvertinti
kiekybiškai, atsižvelgiant į tai, kad ESF
mokymų
gav÷jų
„pasiekimai“,
kaip
rezultatas, gali būti ne mažiau svarbus nei
fiziniai rezultatai, ypač socialin÷s apr÷pties
pobūdžio veiklose. Laikui b÷gant gal÷tų būti
parengtos bandomosios iniciatyvos išbandant
skirtingas metodikas tikslams patobulinti.
Vidaus reikalų ministerijai tur÷tų būti
teikiama technin÷ pagalba ir skirta

2

3

4

5

6

7

8

Centre for
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Atsižvelgta?
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Veiksmas

??

NöRA INFORMACIJOS

??

NöRA INFORMACIJOS

√

This will need to be addressed
at detailed programme
planning stage

√

Justification will be provided
during the negotiation process

??

NöRA INFORMACIJOS

√√

ATSIŽVELGTA

√

MoSSL agreed with ex-ante
that this issue will be
considered during
programming process

This will need to be
considered by the Ministry of
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papildomų žmogiškųjų išteklių, užtikrinant,
kad ji gal÷tų efektyviai vykdyti savo, kaip
tarpin÷s institucijos, vaidmenį 2007-2013
metais.

9

10

11

12

13

Finance in planning TA
support

finansin÷s kontrol÷s sistemos tur÷tų būti
peržiūr÷tos
ir
įdiegtos
racionalesn÷s
sistemos, užtikrinant ir atitiktį ES
reglamentams bei patikimą finansinį
valdymą, ir l÷šų įsisavinimo efektyvumą bei
pareišk÷jų patenkinimą.
mok÷jimo prašymų tikrinimo ir patikrinimų
vietoje procedūros tur÷tų būti supaprastintos,
siekiant daugiau laiko skirti projektų
kokyb÷s užtikrinimui, o ne auditui ir
atitikčiai
tur÷tų būti sudarytos horizontaliųjų sričių
darbo
grup÷s
horizontaliųjų
temų
integravimui į 2007-2013 m. veiksmų
programų planus ir įgyvendinimą.

??

This will need to be
considered by Line Ministries

This will need to be
considered by Implementing
Agencies and by the Ministry
of Finance
Management &
implementation arrangements
still being developed.
Institutional arrangements
should be summarised in the
TA OP
Thematic evaluation on
horizontal themes envisaged in
National Evaluation Plan

tur÷tų būti atlikta projektų, remtų 2004-2006
m. programavimo laikotarpiu, peržiūra ir
akcentuoti tie projektai, kuriais buvo
prisid÷ta prie horizontaliųjų sričių tikslų.
reik÷tų apsvarstyti galimybę pavesti išor÷s
organizacijai parengti projektų pareišk÷jams
praktines gaires, kaip horizontaliąsias temas
nagrin÷ti

Thematic evaluation on
horizontal themes envisaged in
National Evaluation Plan

In the following tables, we highlight recommendations made by ex-ante during the
process of evaluating the HRD OP and then provide an assessment of whether or not
these have been taken into account or not to date. It should be noted that only the
main recommendations are included since ex-ante has made large numbers of
recommendations during the ex-ante process as programme documentation has
evolved.
Rekomendacijos – pradin÷s situacijos vertinimas
Eil.
Nr.

Rekomendacijos

14

Tur÷tų būti atlikta peržiūra, užtikrinat, kad
statistiniai duomenys būtų kuo aktualesni.
Pavyzdžiui, pagal statistiką gali paaišk÷ti,
kad jaunimo nedarbas n÷ra tokia reikšminga
problema, kaip prieš metus ir daugiau
Centre for

Strategy & Evaluation Services

Atsižvelgta?
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√√

Veiksmas
ATSIŽVELGTA
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15

Net jeigu 2007-2013 m. veiksmų programų
metodas yra teminis, o ne sektorinis, ten, kur
įmanoma, tur÷tų būti pateikta kokybin÷
analiz÷, nurodant, įgūdžių sritis ir sektorius,
kuriuose šiuo metu jaučiamas šis trūkumas

atsižvelgta tiek, kiek yra
duomenų

16

Jei įmanoma, tur÷tų būti pateikta papildomos
informacijos
d÷l
kvalifikacijų,
kurių
pageidauja darbdaviai. Kokio pobūdžio yra
dabartiniai poreikiai priimant į darbą? Jei
tokių duomenų n÷ra, kaip būtų galima
užtikrinti tinkamą struktūrą informacijai apie
reikiamus įgūdžius apibendrinti ir palaikyti?

iš dalies atsižvelgta – dabartin÷s
situacijos vertinime įrašyta
nuoroda į su įgūdžiais susijusias
darbdavių apklausas

17

18

19

20

21

socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerija neturi informacijos
apie bendrųjų ir specifinių
įgūdžių poreikius. papildomi
šios srities tyrimai gal÷tų būti
vykdomi panaudojant techninę
pagalbą 2007-2013 m

Kur tinkama, tur÷tų būti pateiktos
perspektyvin÷s įgūdžių poreikių prognoz÷s.
Geriausia būtų, kad tokioje analiz÷je būtų
nagrin÷jami ir bendrųjų, ir specifinių įgūdžių
poreikiai (nerealu būtų pateikti ilgą mokymo
poreikių pagal kiekvieną atskirą sektorių
sąrašą, tačiau būtina įrodyti, kad apsvarstyti
specifiniai ir bendrieji mokymo poreikiai)
Tur÷tų būti įtraukta įgūdžių poreikių
skirtumų pagal atskirus regionus santrauka
(tiek, kiek galima gauti informacijos).
Intervencijos, susijusios su perkvalifikavimu
ir kvalifikacijos k÷limu, tur÷tų atitikti
vietinių ir regioninių darbo rinkų poreikius;
tam bus būtina išsamesn÷ regioninių darbo
rinkų dinamikos analiz÷. Gal÷tų būti
pateiktas kvalifikacijų lygio regionuose
įvertinimas (žemos, vidutin÷s kvalifikacijos
ir darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu dalis)
Pradin÷s situacijos vertinime tur÷tų būti
išsamiau nagrin÷jami viešojo sektoriaus
politikos rengimo ir strateginio planavimo
paj÷gumų trūkumai.
SSGG analiz÷ būtų nuoseklesn÷ sugrupavus
konkrečias SSGG sritis.

Nors po pagrindin÷s SSGG ir pateikiama
pagrindžianti analiz÷, nepaaiškinti
„geb÷jimai prisitaikyti“. Tai svarbu,
atsižvelgiant į tai, kad vienas iš pagrindinių
tikslų – skatinti „geresn÷s kokyb÷s
užimtumą“.
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aptarta su socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos technin÷s
pagalbos patar÷jais. įgūdžių
poreikių skirtumai regionuose
gana nedideli

DALINAI ATSIŽVELGTA

N

tarpin÷ institucija laik÷si
kitokios nuomon÷s, nei
pasiūlyta išankstiniame
vertinime
ATSIŽVELGTA
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Rekomendacijos – pagerinti strategijos loginį pagrindą
Eil.
Nr.

Rekomendacijos

22

ŽIP programos struktūra turi būti labiau
pagrįsta, ypač 1 prioriteto atžvilgiu.

23

24

Veiksmas

aptarta su socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerija, tačiau buvo
pageidaujama 1 prioritetui
taikyti integruotą metodą

Kaip alternatyvą reik÷tų apsvarstyti 1
prioriteto suskaidymą į du atskirus prioritetus

aptarta su socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerija, tačiau buvo
pageidaujama 1 prioritetui
taikyti integruotą metodą

Apskritai, dokumentas tur÷tų būti labiau
išpl÷stas, užtikrinant geresnę sinergiją tarp
ESF ir ERPF intervencijų (remiantis
įrodymais, kokie buvo šio aspekto rezultatai,
įgyvendinant 2004-2006 m. programą).

Rekomendacijos
Eil.
Nr.

Atsižvelgta?

atsižvelgta iš dalies – prioritetų
aprašymuose
pateikiamos
nuorodos į sąsajas su kitais
prioritetais, nors konkretaus
sektoriaus aspektai, tokie kaip
mokymai,
skirti
turizmo
sektoriaus pl÷trai remti, gal÷tų
būti smulkiau paaiškinti

strategijos nuoseklumas

Rekomendacijos

Atsižvelgta?

Veiksmas

priority 1: rekomendacijos – geb÷jimas prisitaikyti
25

reik÷tų atskirti paramą, skirtą bendrosioms
kva;ifikacijoms, nuo paramos, skirtos
specialiosioms kvalifikacijoms.

26

reikia iki maksimumo padidinti galimą
sinergiją tarp ESF ir ERPF, tekste pateikiant
aiškias nuorodas į tokių sąsajų poreikį.
tur÷tų būti nustatyta daugiau sąsajų tarp
investicijų į žmogiškųjų išteklių pl÷trą ir
struktūrinių fondų programų ind÷lio į
Lisabonos strategiją padidinimo iki
maksimumo 2007-2013 m. laikotarpiu.
pradin÷s situacijos įvertinime turi būti
atliktas išsamesnis kvalifikacijų poreikio
vertinimas, įskaitant kruopščią darbdavių
poreikių, susijusių su kvalifikacijomis,
analizę.

27

28

Centre for

Strategy & Evaluation Services

NEATSIŽVELGTA. šiuo metu
tyrimai šia tema neatlikti, nors
juos būtų galima užsakyti 20072013 m. programų įgyvendinimo
pradžioje, panaudojant technin÷s
paramos pinigus

76

DALINAI ATSIŽVELGTA

ATSIŽVELGTA

papildyta nuorodomis į darbdavių
apklausas apie reikalingas
kvalifikacijas
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29

30

31

32

strategijoje reik÷tų išsamiau apsvarstyti
kriterijus, pagal kuriuos bus nustatoma,
kokiems prioritetams ESF finansavimas bus
skiriamas per kitą laikotarpį.
siekiant užtikrinti sinergiją tarp ESF ir
ERDF, aiškus žym÷jimas tur÷tų būti
nustatytas projekto lygmeniu tiems
asmenims, kurie gavo ERPF investicijas,
skirtas infrastruktūrai, verslo pl÷trai ar
paramai naujov÷ms 2004-2006 metais bei
naujuoju 2007-2013 metų laikotarpiu.
būtų naudinga, jeigu geb÷jimų prisitaikyti
subprioritetas būtų atnaujintas pagal esamą
situaciją d÷l Nacionalin÷s darbu pagrįstų
kvalifikacijų sistemos sukūrimo.
1 prioriteto aprašyme gal÷tų būti aiškiau
nurodyta, kaip struktūriniai fondai bus
panaudoti siekiant pritraukti žmones atgal į
Lietuvą.

rekomendacijos – užimtumo galimyb÷s
33.
aiški nuoroda tur÷tų būti pateikta į ESF
intervencijas, kurios bus strategiškai
susijusios su ERPF veikla ir regioninių
prioritetų projektais - parengti žmones
darbui, kad jie gal÷tų užimti prognozuojamas
laisvas darbo vietas. Pavyzdys – Sanglaudos
VP 1 prioritetas (turizmo infrastruktūra) ir
ŽIP VP 1 prioritetas.
34.

reikalingas mokymų vert÷s įvertinimas iš
darbo rinkos poreikių perspektyvos. Gal÷tų
būti nustatytas reikalavimas, pagal kurį
pareišk÷jai tur÷tų aiškiai parodyti, kaip bus
galima užtikrinti pinigus atitinkančią vertę.

tai bus aptarta programos
papildymo etape

tai bus aptarta programos
papildymo etape

pateiktas
atnaujinimas

informacijos

DALINAI ATSIŽVELGTA

šiame etape nenumatytos jokios
konkrečios mokymų priemon÷s

tai bus aptarta, nustatant atrankos
kriterijus

35.
reik÷tų apsvarstyti, ar gal÷tų būti sukurtos
patekimo į sektorius mokymų schemos
bedarbiams, tokiose srityse kaip turizmas,
statyba ir t.t., kuriose trūksta kvalifikacijų.

šiame etape nenumatytos jokios
konkrečiam sektoriui skirtos
mokymo priemon÷s

rekomendacijos – socialin÷ apr÷ptis
35.

36

tur÷tų būti konkrečiai nurodyta, kaip ESF
projektai bus susiję su ERPF veiklomis,
remiamomis pagal 2004-2006 m. programą.
Further,
detailed
information
on
disadvantaged groups at a Regional Level is

Centre for

Strategy & Evaluation Services
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DALINAI ATSIŽVELGTA

NöRA INFORMACIJOS
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required to justify the range of projects and
types of intervention.
2 prioritetas – rekomendacijos
37. tur÷tų būti nurodyti projektai 2004-2006 m.
periodu įgyvendinami projektai ir galimas
poveikis, kurį jie tur÷s veiklų, numatytų
pagal 2007-2013 m. programos mokymosi
visą gyvenimą prioritetą, įgyvendinimui.

ATSIŽVELGTA

4 prioritetas – rekomendacijos
38. reikalinga išsamesn÷ informacija apie
konkrečius šio prioriteto apimties klausimus.

DALINAI ATSIŽVELGTA

39.

DALINAI ATSIŽVELGTA

40.
41.

tur÷tų būti išsamiau aprašyta, kokių
geb÷jimų ugdymo iniciatyvų reik÷s vietos ir
regioniniu lygmenimis. Kokią paramą gaus
regionin÷s tarybos tolesniam jų geb÷jimų
pl÷tojimui, kad jos gal÷tų vaidinti teigiamą
vaidmenį dirbdamos su šalies vyriausybe,
padedant nustatyti vietinius ir regioninius
prioritetus ir atitinkamai prioritetizuoti
struktūrinių fondų projektus?
tur÷tų būti aiškiau nurodytos paramos rūšys,
skirtos valdymo struktūroms tobulinti.
tur÷tų būti aktyviai svarstomi kolegų
įgūdžiais pagrįsti mokymai, pasitelkiant
instruktorius iš organizacijų, kurios jau įgijo
praktin÷s ESF l÷šų naudojimo patirties 20042006 m. laikotarpiu

NöRA INFORMACIJOS
NöRA INFORMACIJOS

Horizontalios sritys
Eil.
Nr.
42.

43.

Rekomendacijos

Atsižvelgta?

Some introductory text could be added on
Equal opportunities to provide contextual
background e.g. ‘ESF interventions have
strong potential to help promote equal
opportunities both between women and men
and in respect of individuals from social
groups at risk of social inclusion in the labour
market’.
The EU policy context and relevant legislation
could be mentioned. For example, in respect
of equal opportunities, Article 13 of the EC
Treaty could be cited. This outlaws
discrimination on the grounds of gender, race,
ethnic origin, religion, disability, age or
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sexual orientation.
44.

Equal opportunities (ii) - while there is a good
explanation of how specific vertical measures
will help foster equal opportunities, it could
be made clearer how equal opportunities will
be promoted horizontally. The current text
simply states that no-one will be excluded
from applying for support. However, could a
more active approach be adopted to encourage
applications from particular social groups?

Not yet done – being
considered

Ryšiai su kitomis VP
45.

Pagal Sanglaudos skatinimo VP 1 prioritetą yra
numatytas investicijų į turizmo pl÷trą
subprioritetas. Reikia užtikrinti tinkamas sąsajas
su geb÷jimų prisitaikyti ir užimtumo galimybių
priemonių pagal ŽIP VP 1 prioritetą, kad
turizmo sektoriaus pl÷trai parama būtų teikiama
investuojant į turizmo valdymą ir panašias
įgūdžių grupes.

46.
Būtinos sąsajos ir tarp ŽIP VP „minkštosios“
paramos, skirtos mokymuisi visą gyvenimą (1
prioritetas – poreikių pus÷, 2 prioritetas –
pasiūlos pus÷), ir „kietosios“ paramos, skirtos
švietimo ir profesinio mokymo infrastruktūrai
pagal Sanglaudos VP 2 prioritetą modernizuoti.

dar neatsižvelgta – tačiau tai
galima atlikti v÷lesniame etape,
planuojant detalias priemones

dabar prioritetų aprašyme
pateiktos geros nuorodos į
sąsajas tarp šių prioritetų

Išorinis suderinamumas
Eil.
Nr.
47.

48

49.

Rekomendacijos

Atsižvelgta?

Veiksmas

2 prioritetas. Išorinio suderinamumo vertinimas
gal÷tų būti patobulintas. Jis gal÷tų būti papildytas
trumpu paaiškinimu, kod÷l yra svarbios pagal
Integruotą mokymosi visą gyvenimą programą
remiamos programos.

NöRA INFORMACIJOS

2 prioritetas. Tur÷tų būti tiksliai nurodytos 2
prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ ir darbo
programos „Švietimas ir mokymas 2010“ sąsajos.

NöRA INFORMACIJOS

3 prioritetas. Reik÷tų papildoma įrašyti du arba
tris sakinius, paaiškinančius Septintąją mokslinių
tyrimų ir technologijų pl÷tros programą ir jos
pagrindinius uždavinius. Tai pad÷tų pagrįsti
esamą tekstą.
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50

51

4 prioritetas. Atitinkamose vietose tur÷tų būti
įrašytos nuorodos į kitas ES strategijas ir
programas. Pavyzdžiui, susiję kai kurie pagal šį
prioritetą remiami veiksmai ir ES politikos
akcentuojamas geresnis politikos formavimas,
imantis geresnių reglamentavimo iniciatyvų ir jį
supaprastinant.
4 prioritetas. Gal÷tų būti įrašyta kontekstin÷
nuoroda, paaiškinanti, kad ESF parama
administracinių geb÷jimų stiprinimui pirmą kartą
įtvirtinta 2007-2013 ESF reglamentuose. Parama
administraciniams geb÷jimams stiprinti skirta (ir
prašyta) būtent toms naujosioms valstyb÷ms
nar÷ms, kurios viešojo sektoriaus administracinių
geb÷jimų stiprinimą įvardijo kaip atskirą 20072013 m. prioritetą.

NöRA INFORMACIJOS

NöRA INFORMACIJOS

Steb÷sena ir rodikliai
Eil.
Nr.

Rekomendacijos

52

Rodiklių skaičius gal÷tų būti sumažintas.

53

54

54

55

56
57

Atsižvelgta?

ATSIŽVELGTA.
Išankstinio
vertinimo ekspertai rekomendavo
rinkti ribotą esf rodiklių su
duomenų pogrupiais skaičių
ATSIŽVELGTA

Kur tinkama, kai kurie „rezultatų“ rodikliai
tur÷tų būti priskirti poveikio rodikliams

ATSIŽVELGTA

Tur÷tų būti nustatyti tinkamesni rezultatų
rodikliai
Nedidelis pagrindinių RSF rodiklių
skaičius tur÷tų būti įtrauktas į steb÷senos
sistemą
Kaip ir 2004-2006 metų laikotarpiu, v÷l
tur÷tų būti renkami ESF stažuotojų
charakteristikų duomenų pogrupiai
Į rodiklių sistemą reikia įtraukti
horizontaliąsias sritis
Gal÷tų būti parengti specifiniai lygių
galimybių rodikliai, kuriais būtų vertinama
ar atitinkamas projektas yra teigiamas,
neutralus ar neigiamas lygių galimybių
požiūriu
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Tarpin÷ institucija lygių galimybių
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nusprend÷ naudojant duomenų
pogrupius
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Ex-ante ekspertų rekomendacijos – Ekonomikos Augimo Veiksmų Programa
Toliau lentel÷je apibendriname galutines Ekonomikos augimo veiksmų programos
2007–2013 m. išankstinio vertinimo išvadas. Jos nurodo, kaip veiksmų programa dar
gali būti patobulinta.
Galutin÷s rekomendacijos
Eil.Nr.

Rekomendacijos

1

Socialin÷s ir ekonomin÷s būkl÷s analiz÷je reikia
pažym÷ti, kad Lietuvos ekonominis augimas iki šiol
buvo pasiektas ne tik d÷l pigių resursų ir rinkų
perstruktūrizavimo.
Suvaldžius
makroekonominę
situaciją, ekonominį augimą stipriai sąlygojo padid÷jęs
vidinis vartojimas šalyje bei išaugęs skolinimasis. Šios
priežastys tik dar labiau sustiprina nuomonę, kad norint
išlaikyti spartų augimą, reikia skatinti įmones būti
labiau konkurencingesn÷mis, visų pirma didinant darbo
našumą.

√√

ATSIŽVELGTA

2

Svarbu atkreipti d÷mesį, kad šalia žemų technologijų
dominavimo Lietuvoje ir prastos inovacijų bei MTTP
situacijos, būtų atkreiptas d÷mesys į tai, kad
„tradiciniais ūkio sektoriais“ (medienos pramon÷,
maistas) vadinami verslai stipriai atsilieka darbo
našumo atžvilgiu nuo kitų ES šalių. Norint pagerinti
Lietuvos darbo našumo rodiklius ir pasiekti kai kurių
senųjų ES šalių lygį, reikia gerinti situaciją našumo
srityje tuose ūkio sektoriuose, kurie turi didelę įtaką
BVP struktūroje.

√√

ATSIŽVELGTA

3

SWOT analiz÷je siūlytume pažym÷ti, kad Lietuvoje
silpn÷ja viešasis sektorius, dalinai d÷l darbuotojų
emigracijos, o taip pat ir d÷l silpnai įgyvendinamų
reformų šioje srityje, ypač sveikatos apsaugos ir
švietimo sistemoje.

N

NEATSIŽVELGTA

4

Šalia to, kad Lietuva pralaimi konkurencinę kovą d÷l
užsienio kapitalo pritraukimo, pažym÷tume, kad
pastaraisiais metais pastebimas ir kitas reiškinys –
kapitalo nutek÷jimas iš Lietuvos, kai įmonininkai
vietoj investicijų ir reinvesticijų Lietuvoje pasirenka
kitas ES šalis, tame tarpe kaimynines šalis bei
naująsias ES nares.

N

NEATSIŽVELGTA

5

Sukeisti prioritetus į pirmą ekonomikos prioritetą
iškeliant verslo produktyvumo uždavinius, kurie
pad÷tų gerinti darbo našumo rodiklius trumpuoju
periodu, o antroje vietoje akcentuoti MTTP ir verslų
orientavimą aukštų technologijų srityje, kas pad÷tų

√

DALINAI
ATSIŽVELGTA
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gerinti našumo rodiklius ilguoju laikotarpiu. Prioritetai
nebuvo sukeisti, tačiau antrame ekonominio augimo
prioritete buvo reikiamai akcentuota žemo verslo
produktyvumo problema ir numatytas skatinimas šį
produktyvumą didinti.
6

Maksimaliai mažinti tiesioginę paramą verslo
įmon÷ms, vengiant konkurencinių iškraipymų, tuo
pačiu suprantant, kad valstybin÷ intervencija turi būti
vykdoma per verslo aplinkos priemones, bet ne
tiesiogiai paskirstant biudžetines l÷šas konkretiems
verslo subjektams. Skirstant tiesioginę paramą
įmon÷ms, rekomenduotume šią paramą susieti su
įmonių paj÷gumais, skirtais eksporto rinkoms, taip
vengiant galimų konkurencinių iškraipymų vidaus
rinkoje. Tuo pačiu tai pad÷tų gerinti Lietuvos eksporto
rodiklius, kurie tokio dydžio šaliai kaip Lietuva, gal÷tų
būti geresni.

N

NEATSIŽVELGTA

7

Norint jog verslo įmon÷s prad÷tų taikyti inovacijas
savo veikloje, pirmiausia reikia sustiprinti MTTP
infrastruktūrą. Tai būtų išeities baz÷ mokslo tiriamajai
ir
taikomajai
veiklai
pl÷stis.
Tuo
pačiu
rekomenduotume, kad MTTP infrastruktūriniai
objektai būtų jungtiniai, bet ne atskirai žinybiniai,
priklausantys tik vienai organizacijai. Jungtiniai
mokslo tiriamieji centrai, kuriuose gal÷tų būti
vykdomas specializuotas specialistų ruošimas,
vykdomi tiriamieji taikomojo pobūdžio darbai,
rezultatus naudojant bent kelių verslo sektorių pl÷trai,
būtų efektyvesni ir tuo pačiu išsilaikytų ilgalaik÷je
perspektyvoje, pasibaigus ES paramai.

√√

ATSIŽVELGTA

8

Rekomenduotume atkreipti d÷mesį d÷l padid÷jusios
kylančių l÷šų įsisavinimo rizikos. Šiuo metu MTTP
veikla n÷ra pakankamai išpl÷tota, ypač privačiajame
sektoriuje, atsižvelgiant į labai ribotą firmų,
investuojančių į MTTP bei pagrindinius prioritetinius
sektorius, tokius kaip biotechnologijų ir lazerių, skaičių
bei palyginti ribotą įmonių, kurios specializuotųsi šiose
srityse, skaičių šalies mastu. Be to, šalies investicijų į
MTTP prioritetai dar n÷ra apibr÷žti, nors jau atlikti kai
kurie parengiamieji darbai, skirti šalies MTTP
programoms sukurti.

√

DALINAI
ATSIŽVELGTA

9

Turint omenyje septynerių metų programavimo
laikotarpį, reik÷tų papildomai argumentuoti, kaip
tikimasi įsisavinti padid÷jusius 442 mln. LTL
investicijoms į bendroves MTTP srityje, kai
pra÷jusiame periode buvo poreikis 60 mln. LTL sumai.

→

SVARSTOMA

10

Svarbiausiais

√√

ATSIŽVELGTA
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konteksto
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įvardintume šiuos: eksporto, darbo našumo, investicijų,
viešųjų elektroninių paslaugų lygio, bendrų išlaidų
MTTP, tyr÷jų skaičiaus versle rodikliai.
11

Specifiniai programos įgyvendinimo rodikliai būtų:
sukurtų arba išpl÷totų pramoninių parkų/zonų skaičius,
pritrauktų privačių investicijų, sukurtų technologinių
integruotų verslo, mokslo ir studijų sąveikos centrų
(polių, sl÷nių ar pan.) skaičius, sukurtų ir veikiančių
mokslinių tyrimų centrų skaičius bei kiti specifin÷ms
veiklų grup÷ms būdingi rodikliai.

√√

ATSIŽVELGTA

Pradin÷s situacijos įvertinimas ir SSGG analiz÷
Eil.Nr.

Rekomendacijos

1

Teiginiai, kurie pateikiami kaip pagrindiniai atskiruose
skyreliuose yra diskutuotini arba n÷ra tokie reikšmingi,
kad būtų įtraukti į pagrindinius teiginius.

→

SVARSTOMA

2

Kai kurie rodikliai gal÷tų būti papildomi arba keičiami į
kitus, kurie geriau atspindi komentuojamus reiškinius.
Kai kurios sakinių formuluot÷s yra perdaug paprastos ir
mažai atspindi situacijos ypatumus.

√

DALINAI
ATSIŽVELGTA

3

Išvados apie žemą verslumo lygį ir SVV vaidmenį
Lietuvoje gal÷tų būti papildomos statistika apie
individualia veikla užsiimančius asmenis bei asmenis,
dirbančius pagal patentą.

√√

ATSIŽVELGTA

4

Nepaisant to, kad mažos ir vidutin÷s įmon÷s Lietuvoje
sukuria apie 60% BVP, tačiau SVV darbo našumas yra
mažesnis nei didelių įmonių.

√√

ATSIŽVELGTA

5

SVV vystymo pagrindin÷ paskirtis yra nedarbo lygio
mažinimas ir užimtumo didinimas. Ilguoju laikotarpiu
siekiant Lietuvos ūkio pl÷tros bei geresn÷s konkurencin÷s
pozicijos pasaulin÷se rinkose, svarbūs produktyvumo
didinimo uždaviniai, kurie ženkliau pasiekiami ne per
SVV, bet per dideles įmones bei ūkio sektorių struktūros
kaitą. Verslumo skatinimo uždaviniai turi būti priskiriami
prie antraeilių uždavinių ir nesureikšminami

√√

ATSIŽVELGTA

6

Kai analizuojama paslaugų verslui viešoji infrastruktūra,
didžiausias d÷mesys telkiamas į MVĮ bei verslumo lygio
k÷limą. Grįžtant prie mūsų anksčiau išsakyto komentaro,
jeigu pagrindine Lietuvos ūkio problema įvardintume
žemą produktyvumo lygį, tai būkl÷s analiz÷je praktiškai
n÷ra apibūdinta paslaugų visam verslui viešoji
infrastruktūra. Jeigu SVV gali naudotis čia pamin÷ta

→

SVARSTOMA
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paslaugų viešąja infrastruktūra, tai kitas (likęs) verslas
praktiškai susiduria su labai ribota viešųjų paslaugų
infrastruktūra. Tokio pobūdžio viešosios įstaigos yra labai
menkos savo ištekliais bei vykdo siauras ir dažnai
besidubliuojančias funkcijas. Lyginant su kitomis ES
valstyb÷mis tokia viešųjų paslaugų infrastruktūros
Lietuvoje kokyb÷, mūsų manymu, yra labai žema.
7

Prie pagrindinių teiginių nepriskirtume ir šių: „Lietuvoje
mažai vietin÷s kilm÷s tarptautinių įmonių“, „Pramon÷ –
intensyviausiai naudojantis energiją šalies ūkio sektorius“.
Ko gero, dabartiniame globaliame verslo pasaulyje verslo
kilm÷ n÷ra tiek svarbi, kiek to verslo konkurencingumas ir
sugeb÷jimas greičiau nei konkurentai pritaikyti naujoves.
Taip pat natūralu ir akivaizdu, kad pramon÷ yra imliausia
energijai, nes jos prigimtis yra tokia.

→

SVARSTOMA

8

Mažai d÷mesio būkl÷s analiz÷je skiriama produktyvumo
situacijai Lietuvos versle bei eksporto pl÷trai. Nepaisant
to, kad Lietuvos ekonomika auga sparčiai, tačiau šį
augimą, kaip pasteb÷ta min÷toje analiz÷je, sąlygoja
palankios rinkos bei didelis vidin÷s rinkos vartojimas. Šie
veiksniai, mūsų manymu, n÷ra tvarūs ilguoju laikotarpiu
ir siekiant aukštesnio Lietuvos ūkio konkurencingumo
tarptautiniu mastu, svarbu atkreipti d÷mesį į verslo
produktyvumą. Be to, Lietuvos kaip mažos šalies
ekonomin÷ galia glaudžiai susijusi su verslo sugeb÷jimu
įsisavinti užsienio rinkas ir didinti eksportą.

√√

ATSIŽVELGTA

9

Pagal 2003 metų EUROSTAT duomenis, sukuriamos
prid÷tin÷s vert÷s santykis su darbuotojų skaičiumi
apdirbamojoje pramon÷je Lietuvoje yra apie 7 kartus
mažesnis nei ES-25 vidurkis. Medienos pramon÷je šis
rodiklis yra 8-10 kartų žemesnis nei Didžiosios Britanijos,
Danijos ar Vokietijos ir 2 kartus mažesnis nei Latvijos,
Estijos, Čekijos, Lenkijos.

√√

ATSIŽVELGTA

10

Eksporto santykis su BVP Lietuvoje 2005 metais siek÷
58%, tuo tarpu santykinai panašaus dydžio valstybių –
Slovakijos, Čekijos, Olandijos, Maltos šis rodiklis yra 6584%.

√√

ATSIŽVELGTA

11

Darbo užmokesčio ir jo augimo tempus rekomenduotume
lyginti su produktyvumu ar BVP, skaičiuojant
veikusiomis kainomis. Atitinkamai diskutuotinas teiginys,
kad darbo užmokestis augo sparčiau nei produktyvumas.
Be to, siūlytume patikslinti produktyvumo matavimą,
kuris dabar išreikštas PGS/h – gal÷tų būti matuojama
EUR/h. Komentuojant energijos intensyvumą bei taršos
lygį, rekomenduotume patikslinti matavimo vienetus –
BVP veikiančiomis ar palyginamosiomis kainomis. Ar tai
lyginama 2000 metų veikusiomis kainomis?

→

SVARSTOMA
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12

Esamos būkl÷s analiz÷je problemos (kurioms spręsti bus
nukreiptos prioriteto „Informacin÷ visuomen÷ visiems“
intervencine priemon÷s) n÷ra suklasifikuotos, tod÷l sunku
susigaudyti, kurios yra svarbiausios ir turi būti
sprendžiamos pirmiausia, kurios reikalauja paskesnių
veiksmų.

√√

ATSIŽVELGTA

13

Pateikta SSGG analiz÷ yra pakankamai išsami ir susieta
su tekste išpl÷totais teiginiais ir analize, tačiau pagrindinis
mūsų komentaras būtų šiek tiek giliau apsvarstyti
teiginius ir atskirti pagrindinius teiginius nuo antraeilių,
mažiau svarbesnių, kurių galima būtų ir neįtraukti į SSGG
analizę. Taip pat teiginių vardinimą prad÷ti nuo pačių
svarbiausių ir toliau vardinti svarbos maž÷jimo tvarka.

√

DALINAI
ATSIŽVELGTA

14

Pagrindin÷s Lietuvos ekonomikos stipryb÷s būtų
pamin÷ta stabili makroekonomin÷ situacija, tuo pačiu
spartus ekonomikos augimas pastaraisiais metais,
did÷jantis gyventojų vartojimas, įmonių atnaujinimas ir
pl÷tra, eksporto augimas, naujų ekonominių santykių su
ES valstyb÷mis išpl÷tojimas ir pl÷tra, pastoviai
atnaujinama infrastruktūra, tame tarpe geriau nei kitose
šalyse išpl÷totas viešojo judriojo telefono ryšys;

√√

ATSIŽVELGTA

15

Tokie pamin÷ti teiginiai, kaip „santykinai didel÷ dalis
gyventojų turinčių aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą,
dalis...“, „sukauptas mokslinis potencialas...“ mūsų
manymu, greičiau gali būti priskiriami prie galimybių nei
prie stiprybių, kadangi jie n÷ra arba yra labai silpnai
išnaudojami ūkyje, tod÷l n÷ra stipryb÷s.

→

SVARSTOMA

16

Teiginys „savivaldybių šilumos ūkio planavimas,
sukuriantis prielaidas centralizuoto šilumos tiekimo
sistemų išsaugojimui ir šių sistemų modernizavimui...“
yra, mūsų manymu, per daug smulkmeniškas, kad jį
įtraukti į Lietuvos ūkio SSGG analizę.

→

SVARSTOMA

17

Silpnybių sąrašą rekomenduotume sumažinti (kai kurias
apjungti) ir taip pat klasifikuoti pradedant nuo
svarbiausių:

→

SVARSTOMA

→

SVARSTOMA

žemas ūkio produktyvumas, nepakankama eksporto
dinamika, nepakankamos investicijos į technologinį
atnaujinimą įmon÷se, žemas inovacijų ir tyrimų diegimo
įmon÷se lygis, nesugeb÷jimas pritraukti investicijų į
AVAT sektorius, didel÷ darbo j÷gos emigracija,
sąlygojanti darbo j÷gos trūkumą ūkyje ir viešojo
sektoriaus nusilpimą, energetinio ūkio priklausomyb÷ nuo
vieno tiek÷jo iš Rusijos bei jungčių su ES sistemos
nebuvimas ir t.t.
18

Siūlytume apjungti tokius teiginius kaip „žemi Lietuvos
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verslo įmonių inovatyvumo rodikliai“, „Labai žemas
verslo investicijų į MTTP...“, „Verslo ir mokslo
bendradarbiavimo stoka...“, „Nepakankamai išpl÷tota
žinių ir mokslo rezultatų skleidimo terp÷...“. Panašiai
gal÷tume apjungti ir teiginius apie kelių, ITR, energetikos
infrastruktūrą. Visiškai atsisakytume tokių teiginių kaip
„blogas susisiekimas per Lenkiją su kitomis ES šalimis“
(nes tai ne Lietuvos įtakos objektas). Teiginiai apie
energetinę priklausomybę nuo Rusijos pamin÷ti du kartus:
„Didel÷ priklausomyb÷ nuo Rusijos energijos ir kitų
bazinių išteklių. Gamtin÷s dujos tiekiamos iš vienintelio
tiek÷jo...“ ir „Gamtin÷s dujos Lietuvai tiekiamos iš
vienintelio tiek÷jo – Rusijos...“
19

Atitinkamai rekomenduotume koreguoti galimybių bei
gr÷smių teiginius. Pamin÷tume kapitalo nutek÷jimą iš
Lietuvos ir reinvesticijų Lietuvoje maž÷jimą, viešojo
sektoriaus silpimą d÷l emigracijos reiškinių.

→

SVARSTOMA

Logika, uždaviniai ir vidinis suderinamumas
Eil.Nr.

Rekomendacijos

1

Formuluojant Lietuvos viziją iki 2015 metų yra
atkreipiamas d÷mesys į pagrindžiančius argumentus, kad
pastaraisiais metais Lietuvos ūkio augimas daugiausia
priklaus÷ nuo augančio vidaus vartojimo. Tačiau spartus
ūkio augimas ilguoju laikotarpiu priklauso nuo
ekonomikos tarptautinio konkurencingumo, kuris, savo
ruožtu, remiasi visų pirma aukštu ūkio sektorių
produktyvumu bei atitinkama ūkio sektorių struktūra, kai
joje didesnę dalį sudaro aukštas ir vidutiniškai aukštas
technologijas naudojantys verslai. Šie teiginiai yra
reikiamai pamin÷ti ir akcentuoti šioje programoje, tačiau
mūsų manymu, akcentai gali būti keičiami.
Vert÷tų sukeisti akcentus tarp „ūkio sektorių struktūros
keitimo“ ir „bendrai visų arba egzistuojančių sektorių
produktyvumo didinimo“.
Aktualus bendras ūkio modernizavimas numatant kelti
produktyvumo lygį pradedant nuo tradicinių sektorių bei
numatant, kad svarbu keisti ir ūkio sektorių struktūrą,
pereinant nuo žemų prie aukštų technologijų sektorių.
Tiesioginę paramą mokslo technologiniams parkams bei
inkubatoriams, mokslo tiriamiesiems ir inovaciniams
centrams, mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklams ir
technologin÷ms platformoms rekomenduotume nukreipti
skatinant produktyvumą didinančių technologijų diegimą
į eksportą orientuotose įmon÷se bei remiant inovatyvių
technologijų diegimą.

2

3

4

Centre for

Strategy & Evaluation Services

Atsižvelgta?

86

Veiksmas

√
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5

6

7

8

9

10

Kadangi Lietuvoje inovatyvumo lygis dar pakankamai
žemas, sveikintina parama nukreipta į žinomumo
didinimą inovacijų srityje, taip pat geros praktikos
per÷mimą iš kitų Europos šalių.
Pagrindinis Lietuvos ekonomikos uždavinys yra ne tiek
nedarbo mažinimas ar darbo vietų kūrimas, bet
atvirkščiai produktyvumo didinimas bei kvalifikuotų
darbo vietų kūrimas. Šie tikslai labiau pasiekiami per
pramoninio tipo verslus nei per mažas įmones. Verslumą
skatinančios priemon÷s gal÷tų būti mažinamos ir
konkrečiai pirmame prioritete.
Svarbios produktyvumo prielaidos ir tuo pačiu skatinama
verslo aplinkos priemon÷, mūsų nuomone, yra bendro
vadybos lygio k÷limas įmon÷se ir tuo pačių pažangių
vadybos metodų kaip kokyb÷s vadybos metodai,
lanksčios gamybos, darbo našumo didinimo ir procesų
optimizavimo, pažangių valdymo sistemų taikymas. Kaip
rodo įvairūs mūsų įmonių vadybos lygio palyginimai su
analogiška situacija kitose šalyse, šioje srityje vyrauja
siauras ir vienadienis matymas, kurio pačios įmon÷s dar
nesugeba įveikti savo paj÷gomis. Tod÷l atskirų
priemonių numatymas šiose srityje gal÷tų užpildyti šią
spragą ir tuo pačiu sudaryti prielaidas didesniam
siektinam produktyvumui.
Pirmo prioriteto uždavinių siekimo s÷kmę reik÷tų
matuoti ne verslumo lygio rodikliu (įmonių skaičius
tūkst. gyv.), o produktyvumo rodikliu ir kitais šalutiniais
rodikliais. TUI 1 gyv. yra geras rodiklis, kai turime
omenyje pramonines zonas, tačiau labiau konkretūs
rodikliai kaip investicijų pramonin÷se zonose rodiklis
gal÷tų mums pad÷ti išvengti investicijų skirstymo į
užsienio ir vietines bei išvengti polemikos, kad tokiu
būdu atitraukiame investicijas iš kitų Europos šalių.
Siūlomos intervencin÷s priemon÷s yra nukreiptos į
MTTP infrastruktūrą ir veiklą, kaip suprantame
finansuojant mokslinių tiriamųjų institucijų bazę bei
stiprinant jų teikiamas paslaugas. Apibendrintai mums
susidaro nuomon÷, kad vienas iš prioriteto loginių ryšių
yra toks: „sustiprinti mokslinius institutus ir kai jie tur÷s
ką pasiūlyti, verslo įmon÷s ims taikyti inovacijas bei
technologijas ir atitinkamai padid÷s tradicinių sektorių
pridedamoji vert÷ bei atsiras daugiau verslo įmonių,
naudojančių aukštas technologijas, taip pat ir
susikurs/sustipr÷s tokie sektoriai, kaip vaistų pramon÷s,
tiksliųjų optinių prietaisų gamyba ar radijo, televizijos ir
ryšių įrangos gamyba. Pritardami šiam teiginiui, drįstame
manyti, kad MTTP infrastruktūros ir veiklos stiprinimas
daugiausia tur÷tų pagerinti tradicinių sektorių
inovatyvumą, kas yra mūsų manymu svarbus prioritetas.
Iš kitos pus÷s, ūkio sektorių struktūros keitimas nuo
mažų prie aukštų technologijų ir atitinkamai naujos
gamybos aukštų ir vidutiniškai aukštų sektorių srityje
atsiradimas neįmanomas be specialistų ruošimo šioje
Centre for
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ATSIŽVELGTA

√

DALINAI
ATSIŽVELGTA

√√

ATSIŽVELGTA

√√

ATSIŽVELGTA

√

DALINAI
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11

12

13

14

15

srityje (suderinamumas su 1.1 ir 1.3. prioritetais) bei
gerai išvystytos MTTP infrastruktūros. Tačiau didžiausią
įtaką ūkio struktūros pokyčiams turi tarptautin÷s
korporacijos ir jų sprendimai pl÷toti verslus tam tikrose
pasaulio teritorijose priklausomai nuo ekonominių sąlygų
ir tarptautin÷s konjunktūros. Tod÷l suderinamumas su 2.2
prioritete numatytomis priemon÷mis kaip infrastruktūros
pramoniniams
parkams
išpl÷tojimas,
mokslo
technologinių parkų ir inovacinių centrų pl÷tra tik÷tina,
kad sudarys sąlygas tarptautin÷ms korporacijoms pl÷toti
aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų verslus
Lietuvoje.
Iš tikrųjų skatintume daugiau paramos nukreipti aukščiau
išnagrin÷toms priemon÷ms, kurios mūsų manymu yra
„verslo aplinkos“ arba „netiesiogin÷s“ priemon÷s,
kadangi parama skiriama ne tiesiogiai įmon÷ms, bet
mokslin÷ms įstaigoms arba įmon÷s mokslo-tiriamajai
veiklai. Dabartin÷s pirmo Ekonomikos augimo VP
prioriteto kryptys yra daugiausia nukreiptos tiesioginei
įmonių paramai, tame tarpe paramai, tiesiogiai susijusiai
su MTTP ir inovacijomis. Kaip parod÷ ankstesnio
laikotarpio ES paramos įsisavinimas, tiesiogin÷s paramos
metu nebuvo išvengta rinkos iškraipymų bei neigiamų
padarinių
konkurencijai.
Taip
pat
paramos
administravimas buvo ypatingai sud÷tingas ir l÷tas laiko
atžvilgiu.
Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų vietin÷je
rinkoje, technologijų įsigijimas gali būti filtruojamas
eksporto kriterijumi, t.y. remiamos technologijos, kurios
leis kurti prekes ir paslaugas eksporto rinkai. Bendroje
analiz÷je mes atkreip÷me d÷mesį, kad Lietuvos ūkio
pl÷tra priklauso nuo eksporto didinimo, kuris yra
nepakankamas dabartiniu metu.
Čia reik÷tų taip pat prisiminti, kad Lietuvos nacionalin÷je
bendrojoje strategijoje, jos analitin÷je dalyje yra
atkreiptas d÷mesys, kad tokia maža šalis kaip Lietuva,
nepasižyminti turtingais gamtos ištekliais, ypatingą
d÷mesį kuriant konkurencingą ekonomiką, turi kreipti į
žmonių kvalifikacija ir žiniomis bei informacija pagrįstus
verslus. Atitinkamai informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
pagrindu keliami tikslai gal÷tų būti gerokai didesni nei
ES šalių vidurkis arba didesnių Europos šalių pasiekti
rezultatai šioje srityje, kaip kad, pavyzdžiui, Lietuvos
dabartin÷ situacija viešojo judriojo telefono ryšio srityje.
Logiškai išskiriamos dvi veiksmų grup÷s – elektroninių
paslaugų ir turinio pl÷tra bei infrastruktūros pl÷tra,
atsižvelgiant į pasaulinę praktiką. Taip pat atkreipiamas
d÷mesys į lietuviško turinio apimtis, kas tur÷tų padidinti
galimybes Lietuvos vartotojams naudotis IRT bei tuo
pačiu užtikrinti lietuvių kalbos išsaugojimą.
Logiškai su keliamais ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategijos tikslais bei konkurencingos
ekonomikos uždaviniais, pirmutinis prioriteto uždavinys
Centre for
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16

gal÷tų būti elektroninių paslaugų ir turinio pl÷tra, kuri
pad÷tų didinti ekonomikos produktyvumą. Sveikintinos
r÷mimo priemon÷s elektronin÷s valdžios paslaugų bei
elektronin÷s sveikatos paslaugų srityse. Panašu, kad
tikslinga būtų perskirstyti l÷šas taip, kad jų didžioji dalis
būtų skirta elektronin÷ms paslaugoms ir turinio pl÷trai ir
atitinkami mažesn÷ dalis IRT infrastruktūrai. Tuo pačiu
reikia pripažinti, kad informacin÷s visuomen÷s pl÷tra
paprastai vykdoma pakankamai kompleksiškai ir beveik
kartu įgyvendinant ir turinio, ir infrastruktūros
priemones, nes IRT sektorius vystosi ypatingai
dinamiškai ir priemon÷s keičiasi labai greitai.
Skiriant tiesioginę paramą mokslo įstaigoms, gali būti
sukurtos ir išpl÷totos pavien÷s mokslo tiriamosios baz÷s,
kurios v÷liau konkuruos tarpusavyje bei jų apkrovimo
lygis nebus pakankamas. Tod÷l geriau būtų finansuoti
jungtinius mokslo centrus, kurių baz÷ tarnautų kelių
mokslo įstaigų projektams vykdyti ir būtų orientuojamasi
į specifines, naujas ir inovatyvias sritis, kurios kaip rodo
kitų šalių praktika yra kelių tradicinių mokslo bei
praktikos kūrybin÷s sintez÷s pasekm÷.

√√

ATSIŽVELGTA

Priežiūra ir rodikliai
Eil.Nr.

Rekomendacijos

1

Rodiklių, mūsų nuomone, yra šiek tiek per
daug ir jų skaičius gali būti mažinamas.
Didelis rodiklių skaičius apsunkina analizę ir
tuo pačiu matavimo procesą;

2

Rodikliai gali būti reitinguojami pagal svarbą,
išskiriant pačius svarbiausius pagal numatytus
tikslus ir uždavinius ir antraeil÷s svarbos, kurie
paryškina situaciją specifin÷se srityse.
Svarbiausiais
ekonomikos
augimą
apibūdinančiais rodikliais pagal iškeltus tikslus
rekomenduotume tuos, kurie rodo situaciją
didinant produktyvumą versle, ilguoju
laikotarpiu pereinant prie aukštos prid÷tin÷s
vert÷s
verslų,
diegiant
inovacijas
ir
produktyvumą didinančias
technologijas,
kuriant aukštos kvalifikacijos darbo vietas;

3

Kai kurie rodikliai yra pasenę arba nepilnai
apibūdinantys situaciją d÷l to, kad savalaikis
arba išvis sunkiai įmanomas matavimas.
Pavyzdžiui, rodikliai apibūdinantys nedarbo
situaciją yra pasenę ir nedarbo problema mums
jau tapusi atvirkštine, tai yra darbo j÷gos
trūkumo problema. Praktiškai nepatikima yra
emigracijos statistika, taip pat verslumo lygio
Centre for

Strategy & Evaluation Services

Atsižvelgta?

89

√√

√√

√√

Veiksmas
ATSIŽVELGTA

ATSIŽVELGTA

ATSIŽVELGTA

Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis
(ex ante) vertinimas – Galutin÷ veiksmų programų išankstinio vertinimo ataskaita

Appendix

IŠANKSTINIO VERTINIMO
REKOMENDACIJOS – EKONOMIKOS
AUGIMO VP

C

statistika;
4

Lietuvai aktualus palyginimas su santykinai
panašaus dydžio ir išsivystymo šalimis kaip
kaimynin÷s Latvija, Estija, taip pat Čekija,
Slovakija, kažkuria prasme Lenkija;

5

Trūksta kai kurių kokybinio pobūdžio rodiklių.
Kadangi statistika negali išmatuoti kokybinių
procesų, o kartais matavimas yra gana
sud÷tingas, tod÷l galima pasikliauti ir
kokybinio pobūdžio duomenimis, gautais
įvairių apklausų būdu. Tokia informacija
pad÷tų geriau pažinti emigracijos procesus.
Rekomenduotume
paieškoti
verslo
pasitik÷jimą apibūdinančių rodiklių – jie
pakankamai svarbūs planuojant investicijų ir
vartojimo lygio srautus.

6

Reikalingi kai kurie specifiniai rodikliai,
paryškinantys situaciją siaurose ir aktualiose
srityse. Tokiais rodikliais gal÷tų būti tokie,
kurie apibūdina aukštos kvalifikacijos darbo
vietas, atskirų sektorių produktyvumo lygį,
lietuviškos kilm÷s eksporto dinamiką ir t.t.;

7

Rekomenduotume naudoti vienodą palyginimo
bazę tarp kelių rodiklių, pavyzdžiui kai
lyginama BVP ir atlyginimų augimo dinamika,
BVP ir energetinis imlumas, BVP ir taršos
dinamika. Šiuo atveju rekomenduotume imti
vienodą bazę, jei tarša matuojama fiziniais
vienetais, tada BVP skaičiuojama veikusiomis
kainomis. Atitinkamai, jei vertinamas realus
atlyginimų augimas, tai ir BVP tur÷tų būti
lyginama atitinkamomis kainomis;

8

Abejotume, ar tikrai reikalinga statistika (BVP,
tiesiogin÷s užsienio investicijos vienam
gyventojui) pagal atskiras Lietuvos apskritis,
jei Lietuva ES atžvilgiu traktuojama kaip
vienas regionas, be to jei antroje veiksmų
programoje nenumatyta atskirų tiesioginių
(netiesioginių galime rasti) veiksmų regionų
ekonomin÷ms disproporcijoms mažinti.

9

Rekomenduotume darbo našumo rodiklį iškelti
į pirmą vietą, nes programos tikslas yra didinti
produktyvumą. Bendrąjį ūkio darbo našumą
matuotume pardavimų prid÷tine verte, kurią
sukūr÷ vienas darbuotojas per darbo valandą,
matuojant perkamosios galios standartais arba
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procentais lyginant su EU-15 vidurkiu. Šalia
šito rodiklio aktualus, mūsų manymu, yra tas
pats darbo našumas, tačiau matuojamas
apdirbamojoje pramon÷je ir skaičiuojamas
eurais – pridedamosios vert÷s santykis su
darbuotojų skaičiumi 2003 metų pagal
EUROSTAT duomenis Lietuvoje buvo 7
kartus mažesnis nei ES-25. Siektina, kad šis
atotrūkis sumaž÷tų per pusę.
√√

10

Lietuvoje pagamintų prekių ir paslaugų
eksporto (išskyrus rafinuotus naftos produktus)
procentas nuo visos parduotos atitinkamos
produkcijos;

11

Investicijų į pagrindinį kapitalą procentas nuo
BVP. Rekomenduotume siekti apie 30% nuo
pasiekto 22,3% lygio 2005 metais;

12

Taip pat nor÷tume grįžti prie mūsų
ankstesniuose dokumentuose siūlomo bent
vieno kokybinio rodiklio. Jeigu šios programos
bendrasis tikslas yra pagerinti verslo aplinką,
kuri atitinkamai leistų padidinti Lietuvos
ekonomikos produktyvumą, tai tikslinga būtų
įvesti „verslo pasitik÷jimo“ indeksą, kuris būtų
matuojamas apklausų būdu ir akumuliuotų
įvairius verslininkų požiūrius į verslo aplinkos
pasikeitimus.

→

SVARSTOMA

13

Rekomenduotume verslumo rodiklį naudoti
kaip šalutinį rodiklį, turint omenyje kad
verslumo didinimas n÷ra pirmaeil÷s svarbos
uždavinys Lietuvos ūkyje.

√√

ATSIŽVELGTA

14

Tiesioginę paramą gavusių įmonių bendrųjų
pajamų vienam dirbančiajam augimas po 2
metų po projekto pabaigos (procentais,
lyginant su analogišku dydžiu paraiškos
teikimo momentu). Siūloma rodiklio išraiška
25% mums atrodo lengvai pasiekiama. Mes
vertiname, kad projekto įgyvendinimas nuo
paraiškos teikimo momento iki jo pabaigos,
trunka ne mažiau kaip 2 metus (tiesa pasakius,
kai kuriais atvejais praeitame programavimo
periode sprendimas teikti paramą užtrunka tiek
pat). Tod÷l per 3-4 metus pasiekti 25% pajamų
padid÷jimą vienam dirbančiajam tur÷tų būti
gan÷tinai lengva. Manytume, kad ambicingas
tikslas būtų skatinti siekti mažiausiai po 10%
kasmet, t.y. 30% po 3 metų. Šis skaičius tuo
pačiu mums atrodo artimas Jūsų siūlomam

→

SVARSTOMA
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√√

ATSIŽVELGTA

ATSIŽVELGTA
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darbo našumo padid÷jimo rodikliui, kuris
numatytas pakelti iš 42% iki 65% visoje šalyje,
kas yra taip pat šiek tiek daugiau nei 50%.
Taip pat manytume, kad matuoti vert÷tų nuo
paraiškos teikimo momento, kas skatintų
greičiau įgyvendinti projektą, nes iš tikrųjų
„pav÷lavęs“ projektas praktiškai mažai
naudingas konkurencijos sąlygomis.
15

Manytume, kad reik÷tų keisti rodiklį „Paramą
gavusių naujai įsikūrusių įmonių išlikimo lygis
po 2 metų po projekto pabaigos (proc.)“ į kitą,
kuris būtų labiau orientuotas į efektyvumą.
Dažnai
išlikimas,
ypač
mažose
ir
besivystančiose šalyse, yra pasiekiamas d÷l
įvairių priežasčių: smulki įmon÷ yra savęs
įdarbinimo forma, taip pat įmon÷ neuždaroma,
nes sud÷tinga jos uždarymo procedūra ir pan.
Kita vertus, mus domintų veiklos efektyvumo
rodiklis, ne stagnavimo. Investicin÷jefinansin÷je veikloje plačiausiai naudojami
metin÷s investicin÷s grąžos rodikliai, kurių
paprastai siekia bet koks investuotojas, tame
tarpe ir investuojantis į rizikos kapitalo fondus.
Tod÷l rekomenduotume siekti bendros
investicin÷s grąžos po 5 metų nuo atliktos
investicijos ne mažesn÷s kaip 50%, sakykime
po 10% kasmet.

16

Siūlomą
rezultatų
rodiklį
„pritraukta
investicijų“ mes jau ankstesniuose savo
dokumentuose rekomendavome labiau susieti
su tiesioginiais programos veiksmais, t.y. jei
bus pertvarkomos užterštos teritorijos ir
specialiais investuotojams paruošiamos, tai
rodiklis gal÷tų būti „pritraukta investicijų į
pertvarkytas teritorijas“.

17

Darbo vietų siūlomą rodiklį vert÷tų
modifikuoti, akcentuojant „kvalifikuotas darbo
vietas“, nes esant darbo j÷gos trūkumui, kuris
nemaž÷ja Lietuvoje, darbo vietų gali maž÷ti,
tačiau jos tur÷tų būti geriau apmokamos ir tuo
pačiu produktyvesn÷s. Vienas iš siūlomų
rodiklių būtų „sukurtų naujų kvalifikuoto
darbo vietų skaičius“, paaiškinant, kad
„kvalifikuota darbo vieta vertinama ta darbo
vieta, kurios darbo užmokesčio fondas yra 1,5
karto didesnis už tuo metu esantį vidutinį
statistinį Lietuvoje“.

→

SVARSTOMA

18

Kadangi šioje programoje numatomos l÷šos
mokslo technologiniams parkams ir kitoms

√√

ATSIŽVELGTA
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institucijoms, atliekančioms panašią paskirtį,
manytume, kad reik÷tų rodiklio, matuojančio
mokslo parkų ir šių organizacijų veiklą, kurių
paskirtis yra skatinti naujų inovacinio
pobūdžio įmonių atsiradimą ir jų pl÷trą. Tokią
veiklą matuotume naujai įkurtų įmonių,
vykdančių
savo
veiklą
mokslo
technologiniuose parkuose, skaičiumi bei
tyr÷jų ar mokslo darbuotojų, įdarbintų šiose
įmon÷se, skaičiumi.
19

Kadangi šios programos tikslas yra keisti ūkio
sektorių struktūrą, kad padid÷tų aukštų ir
vidutiniškai aukštų technologijų sektorių dalis,
tai mūsų nuomone, pirmutinis rodiklis ir tur÷tų
būti toks, kuris matuotų šios struktūros
atitinkamą pasikeitimą. Dabartinis lygis – 16%
aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų
sektorių dalis apdirbamojoje pramon÷je 2005
metais gal÷tų būti keičiamas į 22%, turint
omenyje, kad pačios apdirbamosios pramon÷s
metinis augimas sudaro apie 15% per metus.

→

SVARSTOMA

20

Rodiklis „Mokslin÷s publikacijos“ mūsų
manymu yra mažiau svarbus, kadangi
mokslin÷s
publikacijos
n÷ra
tiesiogiai
susijusios su aukštos prid÷tin÷s vert÷s verslo
dalies did÷jimu ir apskritai su verslo did÷jimu.
Taip pat reik÷tų aiškiau apibr÷žti, kas
vadinama moksline publikacija.

√√

ATSIŽVELGTA

21

Manytume, kad Europos patentų biurui
pateiktų paraiškų siektiną skaičių galima būtų
sumažinti iki 30 vnt., kadangi Lietuvoje n÷ra
tokios veiklos tradicijų.

22

Kiekybiniai rodikliai yra pakankamai aiškiai
apibr÷žti, tačiau nor÷tųsi bent vieno
efektyvumą skatinančio rodiklio, kuriuo
galima būtų pamatuoti, kad, pavyzdžiui,
mokslinių tyrimų centrai ne tik įkurti/pastatyti,
bet ir efektyviai veikia, generuoja pajamas,
teikia paslaugas verslui. Tokiu būdu,
pasiekimų tipizacijoje gal÷tų būti nurodomi
tokie rodikliai kaip centruose suteiktų paslaugų
verslui dalis nuo bendro biudžeto (pajamų),
versle įdiegtų projektų vert÷ ar pan.

23

3 prioriteto pagrindiniais uždaviniais yra
išpl÷sti elektroniniu būdu teikiamas paslaugas
ir padidinti jų naudojimąsi bei toliau pagerinti
IRT
infrastruktūrą,
siekiant
sumažinti
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AR ŠI REKOMENDACIJA
SVARSTOMA

Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis
(ex ante) vertinimas – Galutin÷ veiksmų programų išankstinio vertinimo ataskaita

Appendix

IŠANKSTINIO VERTINIMO
REKOMENDACIJOS – EKONOMIKOS
AUGIMO VP

C

skaitmeninę atskirtį, tačiau kartu su pirmąja
veiksmų programa tikslinga būtų pagerinti
visuomen÷s geb÷jimus naudotis elektronin÷mis
technologijomis.
24

3 prioritete, deja, n÷ra numatyti matavimo
rodikliai, tod÷l platesnį komentarą gal÷tume
pateikti v÷liau, kai šie rodikliai bus nustatyti

√√

ATSIŽVELGTA

25

Rodiklyje „pastatyta prieplauka mažiesiems
laivams“ kelia abejonių mato vienetas - „vietos
-500“, rekomenduotina apibr÷žti minimalų
vietų skaičių – nemažiau kaip ... vietų.

√√

ATSIŽVELGTA Į ŠIĄ
REKOMENDACIJĄ, BET
BUVO NUSPRĘSTA ŠIO
RODIKLIO VISIŠKAI
ATSISAKYTI

26

Keliami uždaviniai 4 prioritete diegti eismo
saugos inžinerines priemones ir 5 prioritete
mažinti transporto avaringumą. Šių priemonių
poveikio rezultatai tur÷tų būti situacijos eismo
įvykių statistikoje pasikeitimas, kuris gal÷tų
būti matuojamas ir lyginamas su kitomis ES
šalimis. Pvz. Eismo įvykių skaičiaus ar jų
pasekmių sunkumo pasikeitimas.

??

NöRA
INFORMACIJOS
AR ŠI REKOMENDACIJA
SVARSTOMA

27

Kelia abejonių Ro-Ro krovinių srauto
Klaip÷dos
uoste
padid÷jimo
rodiklio
naudojimas, kaip rodiklio visapusiškai
įvertinančio Klaip÷dos uosto potencialo
geresnio
panaudojimo.
Kaip
veiklos
rezultatyvumo rodiklis tikslingesnis būtų
bendras perkrautų krovinių tonažo ir
aptarnautų keleivių skaičiaus pokyčiai.

N

NEATSIŽVELGTA

28

Sunkiai suprantamas eismo intensyvumo
automobilių kelių TEN-T tinkle apribojimas
(iki 40%), jeigu tai tik÷tinas intervalas, tuomet
gal÷tų būti pvz.32-40%.

√√

ATSIŽVELGTA Į ŠIĄ
REKOMENDACIJĄ, BET
BUVO NUSPRĘSTA ŠIO
RODIKLIO VISIŠKAI
ATSISAKYTI

29

Šio prioriteto pagrindiniai uždaviniai apima
elektros sistemų, šilumos sistemų, dujų
sistemų ir transporto tinklo pl÷tojimo
veiksmus. Rodiklių sistema tur÷tų nuosekliai
apimti šias veiksmų sritis, o rodiklių kiekis
orientaciniai
tur÷tų
atspind÷ti
išlaidų
paskirstymą pagal prioritetines temas, t.y
didesnį jų skaičių skiriant transporto tinklo
veiksmų grupei.

30

Prioritete keliamas uždavinys didinti energijos
tiekimo patikimumą ir saugumą, tačiau n÷ra
numatyto rodiklio. Jis gal÷tų būti matuojamas
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vartotojų atjungimo dažnio ar vartotojų
atjungimo vidutin÷s trukm÷s rodikliu.
31

Įvertinant šį pasiūlymą Ūkio ministerija siūlo
įvesti vidutinio neplanuotų trumpų nutraukimų
vienam vartotojui per metus skirstomuosiuose
elektros tinkluose sumaž÷jimas (Momentary
Average Interruption Frequency index –
MAIFI) (procentais) ir energijos intensyvumo
rodiklius.

√√

ATSIŽVELGTA
Į
ŠIĄ
REKOMENDACIJĄ, BET
BUVO NUSPRĘSTA ŠIO
RODIKLIO
VISIŠKAI
ATSISAKYTI

Sunkiai priimtinas rodiklis modernizuota 100
vnt. elektros įrenginių perdavimo ir
paskirstymo tinkluose, nes neaiški elektros
įrenginių kategorija. Tikslinga būtų šį rodiklį
paskirstyti tarp perdavimo ir skirstomųjų
tinklų.
32

Neaiškus naujai prijungtų elektros vartotojų
rodiklio (300 vnt.) pagrįstumas. Šiuo metu
naujai prijungiamų vartotojų skaičius siekia
15-20 tūkst. per metus. Turimais duomenimis,
vartotojų, kurie ilgą laiko tarpą netur÷jo
galimybių prisijungti prie skirstomųjų tinklų
siekia 250 – 260 vartotojų.

33

Energijos intensyvumo sumaž÷jimo 10 proc.
2013 metais poveikio rodiklis yra per mažai
ambicingas, nes vystantis bendrajai šalies
ekonomikai,
tik÷tina,
kad
energijos
suvartojimas nedid÷s analogiškais tempais ir
tai bus pasiekta ne d÷l energijos gamybos ir
vartojimo efektyvumo, o d÷l bendrojo
ekonomikos augimo.
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√√

√√

ATSIŽVELGTA
Į
ŠIĄ
REKOMENDACIJĄ, BET
BUVO NUSPRĘSTA ŠIO
RODIKLIO
VISIŠKAI
ATSISAKYTI

ATSIŽVELGTA Į ŠIĄ
REKOMENDACIJĄ, BET
BUVO NUSPRĘSTA ŠIO
RODIKLIO
VISIŠKAI
ATSISAKYTI
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Ex-ante ekspertų rekomendacijos – Sanglaudos Skatinimo Veiksmų Programa
Toliau lentel÷je apibendriname galutines Sanglaudos Skatinimo veiksmų programos
2007–2013 m. išankstinio vertinimo išvadas. Jos nurodo, kaip veiksmų programa dar
gali būti patobulinta
Galutin÷s rekomendacijos
Eil.Nr.

Rekomendacijos

1

Pagerinti SSGG suderinamumą,
sudarant atskiras SSGG lenteles arba
bent jau įterpiant paantraštes, kad
būtų aiškiau, su kuria sritimi siejasi
atskiri SSGG aspektai
Kai kur reikia nustatyti aiškesnį ryšį,
siekiant
parodyti
vidinį
suderinamumą, pavyzdžiui, kaip
Sanglaudos
VP
intervencin÷s
priemon÷s prisid÷s prie veiklos, kurią
remia kitos veiksmų programos, ir
atvirkščiai
Sanglaudos veiksmų programoje
dalyvaujančios šakin÷s ministerijos
turi užtikrinti, kad į rodiklių sistemą
būtų įtraukti pagrindiniai rodikliai,
kitaip bus sunku atlikti kiekybinį
įvertinimą „iš apačios į viršų“ arba į
metines ir galutines įgyvendinimo
ataskaitas įtraukti bendrus duomenis
būtina sudaryti visų rodiklių trumpus
bendrus apibr÷žimus

2

3

4

5

Atsižvelgta?

Nepaisant metodinių ir praktinių
sunkumų, patirtų 2004-2006 m.
sujungiant į vieną visumą duomenis,
jei išlaidos infrastruktūrai pagal
Sanglaudos veiksmų programą yra
didel÷s, manome, kad duomenis apie
laikinas darbo vietas (daugiausia
statybų sektoriuje, susijusiame su
infrastruktūros projektais) reik÷tų
sujungti.
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Veiksmas

N

JOKIO VEIKSMO
NENUMATYTA

→

This will need to be
considered at detailed
programming stage

√

Some core indicators have
been included, however this
should be more systematic, for
example for jobs created

→

This will need to be
considered at detailed
programming stage
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In the following tables, we highlight recommendations made by ex-ante during the
process of evaluating the Cohesion OP and then provide an assessment of whether or
not these have been taken into account or not to date. It should be noted that only the
main recommendations are included since ex-ante has made large numbers of
recommendations during the ex-ante process as programme documentation has
evolved.
Pradin÷s situacijos įvertinimas ir SSGG analiz÷
Eil.Nr.

Rekomendacijos

6

Reik÷tų
pagilinti
ūkin÷s
veiklos
diversifikavimo į alternatyvias veiklos sritis
regionuose ir kaimuose analizę
Reik÷tų pateikti statistinius duomenis apie
turistų skaičių ir jų atvykimo šalį.
Būtų naudinga žinoti, kiek įvairūs regionai
gavo naudos iš išaugusio kaimo turizmo bei
ekoturizmo.
Nemanome, kad tarp konkurencingumo
turizmo sektoriuje ir tiesioginių užsienio
investicijų į viešbučių ir restoranų prekybą
lygio egzistuoja priežastinis ryšys. Šį teiginį
reik÷tų pašalinti

7
8

9

10

Yra
problemų
suderinamumo.

Atsižvelgta?

d÷l

SSGG

bendro

Veiksmas

√

Some further information
added

?

NöRA INFORMACIJOS

√√

Some further information
added

√√

TIESIOGINIŲ UŽSIENIO
INVESTICIJŲ
AKCENTAVIMAS
SUMAŽINTAS, LYGINANT
SU PRADINE PROGRAMOS
DOKUMENTACIJA
NEATLIKTA, SWOT could
still be made more coherent

N

Improving rationale of strategy
Eil.Nr.

Rekomendacijos

11

Ar yra id÷jų, kaip būtų galima geriausiai
pritaikyti ūkin÷s veiklos diversifikavimo
skatinimo
strategijas
vietiniams
ir
regioniniams poreikiams?
In relation to housing, reference to the
JESSICA programme being run by DG
Regio and the European Investment Bank
should be added
Reik÷tų giliau paanalizuoti galimą viešojo ir
privačiojo sektoriaus partnerysčių vaidmenį
finansuojant turizmo ir laisvalaikio projektus
pagal šį prioritetą

12

13

Atsižvelgta?

Logika, uždaviniai ir vidinis suderinamumas
Centre for

Strategy & Evaluation Services

97

Veiksmas

√

NUOMONEI PRITARTA

√√

VEIKSMŲ PROGRAMOJE
JAU ĮTRAUKTOS
NUORODOS Į JESSICA

√√

DABAR JAU NUMATYTOS
PRIVAČIOJO SEKTORIAUS
INVESTICIJOS –
PRITRAUKTOS
PRIVAČIOJO SEKTORIAUS
INVESTICIJOS YRA
ĮTRAUKTOS KAIP
REZULTATŲ RODIKLIS
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Eil.Nr.

Rekomendacijos

14

Pagal Sanglaudos VP 1 prioritetą teikiama
parama turizmo pl÷trai. Būtina užtikrinti, kad
ši priemon÷ būtų glaudžiai integruota su
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros VP.

→

This will need to be
considered at detailed
programming stage

15

reikia stiprinti ryšį tarp pastangų skatinti visą
gyvenimą trunkantį mokymąsi pagal
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros VP (1 prioritetas
– paklausos dalis, 2 prioritetas – pasiūlos
dalis) ir tikslų, susijusių su vietin÷s ir
ekonomin÷s pl÷tros potencialo stiprinimu bei
socialin÷s sanglaudos gerinimu pagal
Sanglaudos VP
Ar būtų tinkama sanglaudos požiūriu į šį
prioritetą įtraukti gamtos išteklių apsaugą –
galbūt šią veiklą būtų prasmingiau integruoti
į 3 prioritetą (aplinkos infrastruktūra)

√√

References are included to
linkages between the OPs in
this regard

N

Taip pat svarbu užtikrinti tinkamą ryšį tarp
pastangų stiprinti aplinkosaugos vadybą bei
apsaugos paj÷gumą pagal Sanglaudos
veiksmų programą ir Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros VP ketvirtojo prioriteto, kadangi tai
duos naudos administravimo geb÷jimo
formavimui įvairių viešųjų paslaugų srityje

?

JOKIŲ PAKEITIMŲ.
MANOMA, KAD ŠI VEIKLA
GERIAU TINKA
PIRMAJAM PRIORITETUI,
O NE TREČIAJAM
NöRA INFORMACIJOS

16

17

Atsižvelgta?

Veiksmas

Horizontal themes
Eil.Nr.

Rekomendacijos

18

Tačiau n÷ra nuorodų į Lietuvos nacionalinę
lygių galimybių strategiją ar teisinį pagrindą
diskriminacijos prevencijai. Be to, analiz÷je
n÷ra pamin÷ta n÷ vienas diskriminacijos
pagrindas pagal EB sutarties 13 straipsnį
Nors ir aišku, kaip kiekvienas prioritetas
prisid÷s prie informacin÷s visuomen÷s
kūrimo, naudinga būtų pateikti trumpas
nuorodas į pagrindines ES strategijas šioje
srityje. Pavyzdžiui, pagal 1 ir 2 prioritetus
gal÷tų būti pateikta nuoroda į Komisijos
e.integracijos strategiją ir Informacinę
visuomenę visiems

19

Atsižvelgta?

Veiksmas

N

DAR NEATLIKTA

√√

ATSIŽVELGTA

Išorinis suderinamumas
Eil.Nr.

Rekomendacijos
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20

Kur
tinkama,
Sanglaudos
veiksmų
programoje gal÷tų būti prid÷tos nuorodos į
pagrindines ES politikas

√√

ATSIŽVELGTA

21

Pavyzdžiui, į 1 prioritetą (1 ir 2 tikslus)
gal÷tų būti įtraukta nuoroda į ES Socialinio
įtraukimo darbotvarkę.
Additional information on coherence with
the national policy framework should be
added in respect of Priority 2 (4th objective) encouraging socially excluded people and
people at risk of exclusion integration into
the labour market and into society
Reik÷tų pateikti įrodymų, kaip Sanglaudos
VP prioritetai siejasi su priemon÷mis,
skirtomis įveikti skurdą bei socialinę atskirtį,
suplanuotomis
artimiausiam
penkeriųdešimties metų laikotarpiui, užuot pernelyg
didelį d÷mesį sutelkus į Nacionalinį veiksmų
planą kovai su skurdu ir socialine atskirtimi
2004-2006 m., kuris jau art÷ja į pabaigą

√√

ATSIŽVELGTA

22

23

?

NöRA INFORMACIJOS

?

NöRA INFORMACIJOS

Steb÷sena ir rodikliai
Eil.Nr.

Rekomendacijos

24

Reikia pasistengti teisingai atskirti našumo,
rezultatų ir poveikio rodiklius.
Trečiosios veiksmų programos rodikliams,
kurie dar n÷ra kiekybiškai įvertinti (ypač 1
prioriteto), reik÷tų apibr÷žti tikslus
Reik÷tų atsižvelgti į naujai sukurtų darbo
vietų bei naujai įkurtų įmonių skaičiaus
įvertinimą

25

26

27

The approach to core indicators needs to be
reviewed. Appropriate indicators, such as the
number of jobs created, amount of new
business space created should be added
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√√

ATLIKTA

√√

ATLIKTA

√

ATLIKTA IŠ DALIES.
REIKöTŲ TOLIAU
ATSIŽVELGTI Į LAIKINŲ
DARBO VIETŲ
ĮVERTINIMĄ

N

A thorough review of core
indicators
should
be
undertaken

Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis
(ex ante) vertinimas – Galutin÷ veiksmų programų išankstinio vertinimo ataskaita

Appendix

IŠANKSTINIO VERTINIMO
REKOMENDACIJOS – TECHNINöS
PARAMOS VP

E

Ex-ante ekspertų rekomendacijos – Technin÷s paramos Veiksmų Programa
Rekomendacijos
Kai kurios Struktūrinių fondų administravimo problemos,
nustatytos atliekant SSGG analizę – ypač susijusios su
darbuotojų kaita, – tur÷tų būti nagrin÷jamos išsamiau
Reik÷s užtikrinti, kad ESF parama geb÷jimų stiprinimui
papildytų, o ne dubliuotųsi su parama geb÷jimų ugdymui,
skiriama pagal TP
Geb÷jimų ugdymas regionin÷se tarybose ir šalies lygmens
administracijose tur÷tų prasid÷ti kaip galima anksčiau naujuoju
programavimo laikotarpiu
Šalies lygmeniu iškils būtinyb÷ nuspręsti, kokios rūšies
geb÷jimų ugdymui regioniniu lygmeniu bus skiriama parama
pagal TP VP, o kokių geb÷jimų ugdymui – ŽIP VP, skirta
administracinių geb÷jimų ugdymui
Šalia bendro PPK tur÷tų būti įsteigti kiekvienai VP skirti PPK
pogrupiai, finansuojami pagal TP VP, siekiant užtikrinti, kad
būtų efektyviai prižiūrima išsamesn÷ VP rezultatų priežiūra,
įgyvendinant programas. Jų darbo rezultatai tur÷s būti
reguliariai pateikiami ir aptariami PPK
TP biudžete tur÷tų būti numatyta parama, skirta regioniniams
paj÷gumams ugdyti. Kaip jau min÷ta anksčiau, turi būti aiškiai
atskirtos veiklos, kurios bus remiamos pagal TP VP, ir tos,
kurias rems ESF paramos programa pagal ŽIP VP 4 prioritetą
(kuria taip pat siekiama stiprinti viešojo sektoriaus
administracinius geb÷jimus).
Tur÷tų būti prid÷tas tekstas apie partneryst÷s principo svarbą ir
paaiškinta, kaip jo turi būti paisoma įgyvendinant fondų
paramą
Reikia aiškiai atskirti Tarpinių institucijų ir Įgyvendinančiųjų
institucijų užduotis ir pareigas, siekiant išvengti galimo
funkcijų dubliavimosi
Tur÷tų būti atsižvelgta į atsakomyb÷s už veiklos klausimus,
įskaitant projektų atranką (išskyrus labai stambius projektus),
decentralizavimą ir rekomendacijų, skirtų Įgyvendinančiosioms
institucijoms paraiškas pateikiantiems pareišk÷jams, parengimą
There is a need to ensure that a clearer description is included
in the TA OP of the role of the Managing Authority, Certifying
Authority and Audit Authority respectively in particular how a
clear separation of functions is ensured within the Ministry of
Finance in relation to these
Tur÷tų būti peržiūr÷tos ir, kai tai yra įmanoma, supaprastintos
finansin÷s kontrol÷s sistemos, kad administraciniu požiūriu
būtų lengviau pagerinti našumą ir l÷šų įsisavinimą
Nacionalinio vertinimo plano skyriai apie konkrečius vertinimo
veiksmus gal÷tų būti išpl÷sti ir plačiau paaiškinti. Čia taip pat
galima būtų pateikti lentelę, kurioje būtų išvardinti vertinimai ir
nurodyti terminai
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SVARSTOMA

To be considered during early
implementation stages
SVARSTOMA

TAIP

To be considered during early
implementation stages
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Reikia numatyti tinkamą sistemą, siekiant užtikrinti, kad apie
priežiūros duomenis būtų reguliariai teikiami atsiliepimai
kiekvienos VP lygmeniu bei visų programų lygmeniu. Finansų
ministerija tur÷tų išlaikyti savo vaidmenį vertinant priežiūros
duomenis
Nacionaliniame vertinimo plane taip pat tur÷tų būti nustatyti
mechanizmai, siekiant užtikrinti, kad nepakankamai pasiekti
finansiniai ar fiziniai rezultatai – nustatyti per priežiūros
sistemas – lemtų specialaus vertinimo darbą. Tokių vertinimų
tikslas – nustatyti, kur yra problemos, ir pasiūlyti tinkamus
koreguojamuosius veiksmus
Vietoj to, kad būtų iš naujo išradin÷jamas dviratis, esama
Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterin÷ informacin÷
valdymo ir priežiūros sistema tur÷tų būti pritaikyta 3 VP
poreikiams naujuoju programavimo laikotarpiu patenkinti
Valdymo informacin÷ sistema turi užtikrinti priežiūros
duomenų surinkimą iš visų 3 VP tam, kad būtų lengviau
įvertinti rezultatus kiekvienos VP lygmeniu ir pagal visas
programas
Į strategiją taip pat tur÷tų būti įtraukti regioniniai dalyviai kaip
aiški Informavimo ir komunikacijos strategijos tikslin÷ grup÷.
Kyla būtinyb÷ užtikrinti, kad regionai būtų gerai informuoti
apie ES struktūrinius fondus, atsižvelgiant į jų svarbesnį
vaidmenį 2007–2013 metais
TP VP tur÷tų būti numatyta institucin÷ sistema, skirta
horizontaliųjų sričių įgyvendinimo 2007–2013 m. programose
priežiūrai. Ypač svarbu sudaryti tris darbo grupes
horizontaliosioms sritims. Jų pagrindinis uždavinys būtų
horizontaliųjų sričių integravimas į veiksmų programas
Administracin÷s sistemos paaiškinime apie Struktūrinių fondų
Lietuvoje valdymą ir įgyvendinimą turi būti nurodyta, kaip
Finansų ministerija užtikrins funkcijų atskyrimą tarp
Vadovaujančios, Sertifikuojančios ir Audito institucijų. Turi
būti aiškiai nurodyti skirtingi departamentai, vaidinantys kokį
nors vaidmenį kiekvieno iš šių užduočių vykdyme
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