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 Lietuvos Respublikos finansų ministro 

 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1K- 445  
 

2010 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINöS PARAMOS VERTINIMO PLANAS 
          

Preliminari projekto vert ÷ 
(tūkst. Lt)  

Nr. Projekto pavadinimas Pareišk÷jas 

 
Projekto veiklų 
įgyvendinimo 

laikotarpis 

Paraiškos pateikimo 
įgyvendinančiajai 

institucijai terminas  

Finansavimo 
šaltinis 

(veiksmų 
programa) 

Bendra 
vert÷ 
(8+9) 

2010 
m. 

2011 
m. 

Tikslas Rezultatai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Einamieji strateginiai vertinimai  
1.1 Finansavimo takoskyrų, 

siekiant užtikrinti dvigubo 
finansavimo prevenciją, 
vertinimas 

LR finansų 
ministerija 

2010 m. II ketv.–
2011 m. I ketv. 

2010 m. sausio 31 d. Technin÷s 
paramos 
veiksmų 
programa 
(toliau – 
TPVP) 

300 150 150 Tobulinti veiksmų 
programų 
įgyvendinimą, 
įvertinant esamas ir 
nustatant papildomas  
finansavimo takoskyras 
tarp ES fondų, 
nacionalinių 
finansavimo šaltinių, 
veiksmų programų 
prioritetų ir priemonių. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

1.2 Sveikatos sistemos 
pertvarkos poveikio 2007–
2013 m. ES struktūrinei 
paramai vertinimas 

LR 
sveikatos 
apsaugos 
ministerija 

2010 m. II ketv.–
2011 m. I ketv. 

2010 m. vasario 28 d. Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų 
programa 
(toliau – 
SSVP) 

300 150 150 Užtikrinti 2007–2013 
m. ES struktūrin÷s 
paramos efektyvumą ir 
tęstinumą, įvertinant 
sveikatos sistemos 
pertvarkos 
suderinamumą su 2007–
2013 m. Europos 
Sąjungos struktūrin÷s 
paramos panaudojimu ir 
jos poveikį. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 



 

 

3 
 

1.3 Baltijos jūros strategijos 
įgyvendinimo panaudojant 
2007–2013 m. ES 
struktūrinę paramą 
vertinimas* 

LR finansų 
ministerija 

2010 m. I–II ketv.   TPVP - -  Siekti prisid÷ti prie 
Baltijos strategijos 
įgyvendinimo naudojant 
2007–2013 m. ES 
paramą, įvertinant 
veiksmų programų 
ind÷lį Baltijos 
strategijos tikslų 
įgyvendinimui. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

1.4 Partneryst÷s principo 
įgyvendinimo, 
panaudojant ES 
struktūrinę paramą, 
vertinimas* 

LR finansų 
ministerija 

2010 m. I–III 
ketv.  

- TPVP - - - Gerinti 2007–2013 m. 
ES struktūrin÷s paramos 
panaudojimo strategijos 
ir veiksmų programų 
įgyvendinimą, 
įvertinant partneryst÷s 
tinkamumą, 
efektyvumą, naudą ir 
poveikį. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

2. Einamieji veiklos vertinimai 
2.1 ES fondų l÷šų, skirtų 

2007–2013 m. veiksmų 
programoms įgyvendinti, 
panaudojimo vertinimas 

LR finansų 
ministerija 

2010 m. II–IV 
ketv.  

2010 m. sausio 31 d. TPVP 200 200  Optimizuoti 2007–2013 
m. ES struktūrin÷s 
paramos panaudojimą, 
įvertinant 2007–2013 
m. veiksmų 
programoms 
įgyvendinti skirtų ES 
fondų l÷šų panaudojimo 
eigą.  

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

2.2 Informavimo apie ES 
struktūrinę paramą ir jos 
viešinimo vertinimas 

LR finansų 
ministerija 

2010 m. III ketv.– 
2011 m. II ketv. 

2010 m. sausio 31 d. TPVP 250  125 125 Tobulinti informavimo 
apie ES struktūrinę 
paramą planą ir jo 
įgyvendinimą, 
įvertinant min÷to plano 
įgyvendinimo eigą ir 
efektyvumą bei 
informavimo ir 
viešinimo 
administravimo 
sistemos tinkamumą ir 
efektyvumą. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 
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2.3 ESF finansuojamų 

užimtumą skatinančių 
priemonių įgyvendinimo 
efektyvumo vertinimas 

LR finansų 
ministerija 

2010 m. II ketv.–
2011 m. II ketv. 

2010 m. sausio 31 d. Žmogiškųjų 
išteklių 
pl÷tros 
veiksmų 
programa 
(toliau – 
ŽIPVP) 

250 125 125 Tobulinti ESF 
finansuojamų užimtumą 
skatinančių priemonių 
veiksmingumą, 
įvertinant šių priemonių 
įgyvendinimo 
efektyvumą (detaliai 
išanalizuojant ŽIPVP 
priemonę „Ieškančių 
darbo asmenų 
integracija į darbo 
rinką“). 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

2.4 Europos investicijų banko 
paskolos administravimo 
sistemos vertinimas* 

LR finansų 
ministerija 

2010 m. I–III 
ketv. 

- TPVP - -  Tobulinti 2007–2013 m. 
Struktūrinių fondų 
administravimo sistemą, 
įvertinant EIB nustatytų 
sąlygų integravimo į 
administravimo sistemą 
tinkamumą ir 
pakankamumą. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

2.5 ESF finansuojamų 
mokymų kokyb÷s ir 
efektyvumo vertinimas  

LR finansų 
ministerija 

2010 m. III ketv.–
2011 m. II ketv. 

2010 m. sausio 31 d. ŽIPVP 250 125 125 Tobulinti ŽIPVP 
įgyvendinimą, 
įvertinant iš ESF 
finansuojamų mokymų 
kokybę ir efektyvumą 
ŽIPVP 1 prioriteto 
priemon÷se. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

2.6 Aplinkosauginių 
reikalavimų įgyvendinimo 
vertinimas 

LR finansų 
ministerija 

2010 m. II ketv.–
2011 m. I ketv. 

2010 m. sausio 31 d. TPVP 250 125 125 Tobulinti ES 
struktūrin÷s paramos 
panaudojimą, atliekant 
tarpinį poveikio 
aplinkai ir 
aplinkosauginių 
reikalavimų 
tinkamumo, 
pakankamumo bei 
efektyvumo vertinimą. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

2.7 Žmogiškųjų išteklių 
pl÷tros veiksmų 
programos 4 prioriteto 
įgyvendinimo tarpinis 
vertinimas 

LR finansų 
ministerija 

2010 m. IV ketv. –
 2011 m. III ketv. 

2010 m. sausio 31 d. ŽIPVP 200 - 200 Gerinti ŽIPVP 4 
prioriteto įgyvendinimą, 
įvertinant tęstinį 
prioriteto priemonių 
tinkamumą besikeičiant 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
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socialinei ir ekonominei 
situacijai, 
administravimo 
efektyvumą, tarpinius 
rezultatus ir tikslų 
pasiekimo tikimybę.  

rezultatai. 

2.8 Sveikatos apsaugos 
ministerijos 
administruojamų 
Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 
priemonių įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių 
sistemos tinkamumo bei 
efektyvumo vertinimas 

LR 
sveikatos 
apsaugos 
ministerija 

2010 m. II ketv.–
2011 m. I ketv. 

2010 m. kovo 30 d.  SSVP 160 60 100 Tobulinti Sveikatos 
apsaugos ministerijos 
administruojamų 
Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 
priemonių 
įgyvendinimą, 
įvertinant duomenų, 
skirtų priemonių 
įgyvendinimo 
steb÷senos rodikliams 
apskaičiuoti, rinkimo 
metodikos tinkamumą ir  
efektyvumą. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

2.9 Švietimo ir mokslo 
ministerijos 
administruojamų 2007–
2013 m. veiksmų 
programų prioritetų, 
priemonių ir nacionalin÷se 
ministerijos programose 
nustatytų remiamų veiklų 
įgyvendinimo tarpinis 
vertinimas 

LR švietimo 
ir mokslo 
ministerija 

2010 m. I ketv.–
2011 m. I ketv. 

2010 m. sausio 31 d. TPVP 300 200 100 Gerinti švietimui ir 
mokslui skiriamos ES 
struktūrin÷s paramos 
panaudojimo kokybę, 
veiksmingumą ir 
nuoseklumą, atsiskaityti 
Europos Komisijai ir 
kitoms tikslin÷ms 
grup÷ms už ES 
struktūrin÷s paramos 
panaudojimą, įvertinant 
Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo 
ministerijos 
administruojamų 
veiksmų programų, 
prioritetų, priemonių ir 
nacionalin÷se 
ministerijos programose 
nustatytų remiamų 
veiklų įgyvendinimą.   

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai.. 

2.10 Viešųjų pastatų LR ūkio 2010 m. II ketv.– 2010 m. balandžio 1 d. SSVP 130 65 65 Gerinti Europos Pateikta vertinimo 
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renovavimo priemonių 
įgyvendinimo efektyvumo 
vertinimas 

ministerija 2011 m. I ketv. Sąjungos struktūrinių 
fondų l÷šomis 
finansuojamų viešųjų 
pastatų renovavimo 
priemonių 
įgyvendinimą, 
įvertinant jų 
įgyvendinimo 
efektyvumą, 
suderinamumą su kitais 
viešųjų pastatų 
renovavimo 
finansavimo šaltiniais, 
išnagrin÷ti ir įvertinti 
esamų Lietuvos teis÷s 
aktų ir esamos Europos 
Sąjungos struktūrinių 
fondų priemonių 
finansavimo formos 
viešosios paskirties 
pastatų renovavimo 
srityje pakankamumą ir 
tinkamumą. 

ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

2.11 Verslo sektoriaus 
finansavimo ir valstyb÷s 
pagalbos teikimo iš įvairių 
finansavimo šaltinių 
(žem÷s ūkio fondai, 
struktūriniai fondai, 
nacionaliniai) 
koordinavimo vertinimas 

LR ūkio 
ministerija 

2010 m. II ketv.–
2011 m. I ketv. 

2010 m. geguž÷s 1 d. Ekonomikos 
augimo 
veiksmų 
programa 
(toliau –
EAVP) 

130 30 100 Tobulinti verslo 
skatinimo priemones, 
išanalizuojant Lietuvoje 
naudojamus verslo 
skatinimo būdus ir 
šaltinius, įvertinant jų 
pakankamumą ir 
efektyvumą.  

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 
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2.12 Lietuvos mokslo ir verslo 

sričių bendradarbiavimo 
efektyvumo bei 
finansavimo galimybių 
koordinavimo vertinimas 

LR ūkio 
ministerija 

2010 m. II ketv.–
2011 m. I ketv. 

2010 m. kovo 1 d. SSVP 200 100 100 Gerinti struktūrinių 
fondų l÷šų, skirtų 
viešojo ir privačiojo 
sektorių 
bendradarbiavimui 
mokslinių tyrimų ir 
eksperimentin÷s pl÷tros 
(toliau – MTEP) ir 
inovacijų srityse 
skatinti, panaudojimą, 
įvertinant jų 
panaudojimo 
efektyvumą, 
koordinavimo su kitais 
finansavimo šaltiniais 
veiksmingumą, 
koordinavimo bei 
institucin÷s MTEP ir 
inovacijų finansavimo ir 
skatinimo sistemos 
tinkamumą ir veiklos 
efektyvumą. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

2.13 Priemon÷s „Vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų 
renovavimas ir pl÷tra“ 
einamasis vertinimas. 

LR aplinkos 
ministerija 

2010 m. II ketv.– 
2011 m. I ketv. 

2010 m. sausio 25 d. SSVP 300 150 150 Padidinti  pagal 
priemonę „Vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų 
renovavimas ir pl÷tra“ 
skiriamos ES paramos 
efektyvumą. 

Pateikta vertinimo 
ataskaita su 
išvadomis ir 
rekomendacijomis, 
pristatyti vertinimo 
rezultatai. 

3. L÷šų suma pagal finansavimo šaltinį 

3.1 Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 5 prioritetas 700 - 

3.2 Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioritetas 130 - 

3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioritetas 1090 - 

3.4 Technin÷s paramos veiksmų programa 1300 - 

4. Bendra l÷šų suma 3220 - 
* - Vertinimas bus atliekamas naudojant konsultantų paslaugas pagal 2009 m. vertinimo plane numatytą projektą „Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo 
galimybių stiprinimas Lietuvoje 2“ 

_________________________  
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