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2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, • 
nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plė-
tros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei 
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nuta-• 
rimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp 
institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 
veiksmų programas“.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. lapkričio 26 • 
d. įsakymas Nr. 1K-344 „Dėl Vertinimo koordinavimo grupės 
sudarymo“.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 15 d. • 
įsakymas Nr. 1K-018 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės pa-
ramos vertinimo plano patvirtinimo“.

Stebėsenos nustatytų veiksmų programų (prioritetų) įgyvendi-
nimo problemų (esant dideliems nukrypimams nuo pradinių 
tikslų) vertinimai.

Veiksmų programų (prioritetų ir (arba) priemonių) įgyvendi-
nimo eigos vertinimai, susiję su kokybiškų veiksmų programų 
metinių įgyvendinimo ataskaitų rengimu.

Veiksmų programų  (prioritetų ir (arba) priemonių) rodiklių 
vertinimai.

Veiksmų programų administravimo efektyvumo vertinimai.

Veiksmų programų (prioritetų) įgyvendinimo pokyčių, siekiant 
nustatytų tikslų, tarpinis vertinimas.

Vertinimai, susiję su Europos Sąjungos politikos strateginiais 
prioritetais.

Vertinimai, susiję su Europos Sąjungos politikos „horizonta-
liaisiais“ prioritetais.

Vertinimai, susiję su Strategijos ir veiksmų programų tęstinio 
tinkamumo bei nuoseklumo analize, keičiantis sociali-
nei ir ekonominei situacijai, taip pat vertinimai, susiję su 
struktūrinių fondų poveikio makroekonominiams rodikliams 
prognozėmis ir įvertinimu.

Vertinimai, prisidedantys prie strateginių ataskaitų parengimo. 

Vertinimai, susiję su Lietuvos ūkio plėtra po 2013 metų.
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Vertinimai atliekami atsižvelgiant į 
vertinimo kriterijus ir principus

Vertinimo kriterijai:

Tinkamumas ▪
Nuoseklumas ▪
Efektyvumas ▪
Rezultatyvumas ▪
Poveikis ▪
Tvarumas ▪

Vertinimo principai:

Proporcingumas  ▪
Nepriklausomumas  ▪
Partnerystė  ▪
Skaidrumas ▪

Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos 
vertinimo planavimas 
ir organizavimas 
Lietuvoje



Europos Sąjungos struktūrinės paramos verti-
nimas – vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 47–49 straips-
niais atliekama Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktū-
rinės paramos panaudojimo strategijos (toliau vadinama – Strategija) 
ir ją įgyvendinančių Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, 
Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų (to-
liau vadinama – veiksmų programos) analizė, kuria siekiama page-
rinti Lietuvai skiriamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos ko-
kybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, Strategijos ir veiksmų programų 
įgyvendinimą.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
vertinimo vizija ir tikslas

Vertinimo vizija – ES reglamentų reikalavimus ir nacionalinius 
vertinimo poreikius atitinkantys vertinimo rezultatai, naudojami visuo-
se Strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo etapuose kaip svarbi 
sprendimų priėmimo proceso dalis, kad būtų tobulinama Strategija ir 
veiksmų programos bei jų valdymas ir užtikrinama ES struktūrinės para-
mos pridėtinė vertė.

Vertinimo tikslas – gerinti ES struktūrinės paramos panaudojimo 
kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, Strategijos ir veiksmų programų 
įgyvendinimą.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo 
planas:

  Planavimo dokumentas, kuriame nustatyti Europos Sąjungos struktūri-
nės paramos vertinimo Lietuvoje tikslai ir uždaviniai 2007–2013 metams, 
suplanuotos priemonės ir finansiniai ištekliai šiems tikslams ir uždavi-
niams įgyvendinti.
  Patvirtintas Finansų ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1K-018.
  Apima Strategiją ir veiksmų programas siekiant, kad vertinimas atitiktų 

nacionalinius poreikius, vertinimo veiksmai būtų koordinuojami, o vertini-
mo rezultatai naudojami vertinimo tikslams įgyvendinti.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
vertinimo  organizavimas (schema):

STEBĖSENA

VERTINIMAS

STEBĖSENOS KOMITETAS 

ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS  
VERTINIMO PLANAS 

Planavimo dokumentas, kuriame nustatyti ES 
struktūrinės paramos vertinimo Lietuvoje tikslai 
ir uždaviniai 2007–2013 metams, suplanuotos 
priemonės ir finansiniai ištekliai šiems tikslams 
ir uždaviniams įgyvendinti.

Nagrinėja reglamento Nr. 1083/2006 48 str.  ▪
3 d. nurodytų vertinimų rezultatus;
stebi veiksmų programų įgyvendinimo eigą. ▪

VEIKSMŲ PROGRAMŲ 
VALDYMO KOMITETAI 

Analizuoja veiksmų  ▪
programų planavimo ir 
įgyvendinimo proble-
mas. 

KOORDINUOJANČIOJI INSTITUCIJA
Rengia ir tvirtina ES struktūrinės paramos vertinimo planą, užtikrina jo  ▪
įgyvendinimą;
organizuoja Vertinimo koordinavimo grupės steigimą ir koordinuoja jos veiklą; ▪
organizuoja metinių vertinimo planų rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą; ▪
organizuoja „horizontaliųjų“ sričių vertinimus Strategijos ir veiksmų programų  ▪
(prioritetų) lygiu;
organizuoja vertinimo galimybių stiprinimo veiklą. ▪

MINISTERIJOS IR (AR) 
KITOS VALSTYBĖS IN-
STITUCIJOS

Inicijuoja ir organizuoja  ▪
strateginius ir veik-
los vertinimus pagal 
atsakomybės sritis;
dalyvauja Vertinimo koor- ▪
dinavimo grupės veikloje.

VADOVAUJANČIOJI 
INSTITUCIJA 

Dalyvauja Vertinimo koordinavimo  ▪
grupės  veikloje;
užtikrina reglamento                       ▪
Nr. 1083/2006  48 str. 3 d. 
vertinimų atlikimą.

ĮGYVENDINANČIOSIOS 
INSTITUCIJOS

Renka duomenis apie projektų  ▪
įgyvendinimą.

VERTINIMO 
KOORDINAVIMO GRUPĖ

Svarsto metinius vertinimo planus; ▪
analizuoja metinių  vertinimo  ▪
planų įgyvendinimo eigą;
svarsto vertinimų technines  ▪
užduotis ir rezultatus;
teikia pasiūlymus  ▪
koordinuojančiajai, 
vadovaujančiajai ir kitoms atsakin-
goms institucijoms.

Sudaromi kasmet ES struktūrinės paramos 
vertinimo planui įgyvendinti. 
Apima visus atsakingų už vertinimą ins-
titucijų inicijuotus vertinimo ir vertinimo 
galimybių stiprinimo projektus, finansuo-
tinus iš ES fondų lėšų, numatytų veiksmų 
programų techninės paramos prioritetuose 
ir Techninės paramos veiksmų progra-
moje.

METINIAI VERTINIMO PLANAI

dalyvauja veikloje;

rengia projektą, užtikrina įgyvendinimą;

svarsto;

bendradarbiauja, keičiasi informacija.

1 uždavinys. Organizuoti ir atlikti vertinimą, atitinkantį ES regla-
mentų reikalavimus bei nacionalinius vertinimo poreikius, ir naudoti jo 
rezultatus. 

Bus atliekami einamieji veiklos ir einamieji strateginiai vertinimai.

2 uždavinys. Stiprinti vertinimo galimybes Lietuvoje. 
Atsižvelgiant į vertinimo galimybių lygius bus įgyvendinamos verti-

nimo galimybių stiprinimo priemonės, būtinos vertinimo veiksmingu-
mui, kokybei ir naudai užtikrinti, vertinimo paklausai ir pasiūlai stiprin-
ti.   

Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
vertinimo finansavimas

Pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatas vertinimas finansuojamas 
iš ES fondų (Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo) lėšų, numatytų veiksmų programų techninės paramos 
prioritetuose ir Techninės paramos veiksmų programoje, ir valstybės biu-
džeto lėšų.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
vertinimo uždaviniai

Einamieji veiklos vertinimai 
bus atliekami per visą 2007–
2013 metų laikotarpį siekiant 
prisidėti prie tinkamo veiksmų 
programų įgyvendinimo, lėšų 
įsisavinimo ir efektyvaus jų 
panaudojimo (daugiausia 
vertinant produkto ir rezultato 
rodiklius).

Einamieji strateginiai vertinimai bus 
organizuojami pagal poreikį, siekiant 
įvertinti, kaip ES struktūrinė parama 
prisideda prie Europos Bendrijos ir 
nacionalinių tikslų. Bus atliekami 
ne tik veiksmų programų, bet ir 
Strategijos vertinimai. Šie vertinimai 
gali apimti ir kitas ES ir nacionalinio 
biudžeto finansuojamas programas.

Lygiai: Priemonės:

Asmeninis lygis (darbuotojų 
žinios ir gebėjimai).

Mokymai, stažuotės, metodinės 
medžiagos rengimas ir pan. 

Institucinis lygis (vertinimo 
reglamentavimas, organizacinės 
struktūros ir pan.).

Vertinimo funkcijos reglamentavi-
mas, atsakingų darbuotojų paskyri-
mas ir pan. 

Tarpinstitucinis lygis (institucijų 
bendradarbiavimas, keitimasis 
informacija ir pan.).

Vertinimo rezultatų aptarimai, 
Vertinimo koordinavimo grupės 
veikla, tarpinstituciniai vertinimo 
projektų priežiūros komitetai ir pan.

Visuomenės lygis (vertinimo 
paslaugų pasiūla, visuomenės 
suinteresuotumas vertinimo 
rezultatais ir pan.).

Vertinimo viešinimo renginiai, 
bendradarbiavimas su aukštosiomis 
mokyklomis, vertinimo pasiūlos 
stiprinimas ir pan.


