LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2021 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
PANAUDOJIMO VERTINIMO PLANO PATVIRTINIMO
2020 m. balandžio 7 d. Nr. 1K-93
Vilnius
Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d.
nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklių patvirtinimo“, 224.5 papunkčiu,
t v i r t i n u 2021 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo
planą (pridedama).

Finansų ministras

Vilius Šapoka

Įsak. 1K-93

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-93
2021 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMO PLANAS
Nr.
1
1.
1.1.

Vertinimo
projekto numeris

Atsakinga
institucija

Vertinimo
pavadinimas

2
3
4
Veiksmų programos poveikio vertinimai
12.0.2-CPVALietuvos
Finansinių
V-203-01-0008
Respublikos priemonių
finansų
panaudojimo,
ministerija
investuojant
Europos Sąjungos
(toliau – ES) fondų
lėšas,
poveikio
vertinimas

Vertinimo tikslas

Vertinimo metodai ir
duomenys

5

6

Nustatyti ES fondų lėšų
investavimo, įgyvendinto
taikant
finansines
priemones, efektyvumą ir
poveikį Lietuvos ūkiui

Vertinimo produktai
7

Teorija grįstas vertinimas, Vertinimo ataskaita
kuriam atlikti bus taikomi ir vertinimo rezultatų
kiekybiniai ir kokybiniai pristatymo renginys
vertinimo
metodai:
priežasčių ir pasekmių
analizė,
ekonometrinis
modeliavimas, apklausos,
interviu, atvejo studijos,
gerosios
praktikos
pavyzdžiai, stebėsenos ir
statistinių
duomenų
analizė ir kt. Atliekant
vertinimą bus naudojami
ES struktūrinės paramos
kompiuterinės
informacinės valdymo ir
priežiūros
sistemos
(toliau –
SFMIS)
duomenys,
taip
pat
Lietuvos
statistikos
departamento,
kitų
oficialių
šaltinių
ir
vertinimo metu surinkti
duomenys.
Prireikus
Finansų
ministerija
tarpininkaus dėl duomenų
gavimo
iš
duomenų
valdytojų ir tvarkytojų

Vertinimo
Vertinimo vertė,
įgyvendinimo
Eur
laikotarpis
8
9
2020 m. II 118 000
ketv.
–
2021 m.
I
ketv.
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1.2.

12.0.2-CPVAV-203-01-0008

Finansų
ministerija

ES fondų ir kitų
investicijų
į
švietimo ir mokslo
infrastruktūrą masto
ir
poveikio
vertinimas

Nustatyti iš ES fondų ir kitų
finansavimo
šaltinių
finansuotos
ar
finansuojamos švietimo ir
mokslo
infrastruktūros
mastą bei poveikį ir išskirti
galimus investicijų į šią
infrastruktūrą
prioritetus
ateityje

Teorija grįstas vertinimas,
kuriam atlikti bus taikomi
kiekybiniai ir kokybiniai
vertinimo
metodai:
intervencijų
logika,
priežasčių ir pasekmių
analizė,
apklausos,
interviu, atvejo studijos,
gerosios
praktikos
pavyzdžiai,
statistinė
analizė, kaštų efektyvumo
analizė ir kt. Atliekant
vertinimą bus naudojami
SFMIS duomenys, taip
pat Lietuvos statistikos
departamento,
kitų
oficialių
šaltinių
ir
vertinimo metu surinkti
duomenys.
Prireikus
Finansų
ministerija
tarpininkaus dėl duomenų
gavimo
iš
duomenų
valdytojų ir tvarkytojų

Vertinimo ataskaita, 2020 m. II 105 000
sukurtos ar kuriamos ketv. – 2021
infrastruktūros
m. I ketv.
registras
arba
duomenų
bazė,
vertinimo rezultatų
pristatymo renginys
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4

1.3.

12.0.2-CPVAV-203-01-0008

ES fondų investicijų
poveikio Lietuvos
makroekonominiams rodikliams ir
atskiriems
ūkio
sektoriams
vertinimas

Nustatyti prognozuojamą
2014–2020 m. ir 2021–
2027
m.
ES
fondų
investicijų poveikį Lietuvos
makroekonominiams
rodikliams ir atskiriems
ūkio sektoriams

Teorija grįstas vertinimas, Vertinimo ataskaita 2020 m. III 120 000
papildytas kontrafaktiniu ir vertinimo rezultatų ketv. – 2021
poveikio
vertinimu, pristatymo renginys
m. II ketv.
kuriems
atlikti
bus
taikomi kiekybiniai ir
kokybiniai
vertinimo
metodai: priežasčių ir
pasekmių
analizė,
apklausos, interviu, atvejo
studijos,
gerosios
praktikos
pavyzdžiai,
stebėsenos ir statistinių
duomenų
analizė,
ekonometrinis
modeliavimas,
kontrafaktinė analizė ir kt.
Atliekant vertinimą bus
naudojami
SFMIS
duomenys,
taip
pat
Lietuvos
statistikos
departamento,
kitų
oficialių
šaltinių
ir
vertinimo metu surinkti
duomenys.
Prireikus
Finansų
ministerija
tarpininkaus dėl duomenų
gavimo
iš
duomenų
valdytojų ir tvarkytojų

2.
2.1.

Veiksmų programos įgyvendinimo vertinimai
12.0.2-CPVALietuvos
Ekonomikos
ir
V-203-01-0002 Respublikos inovacijų
ekonomikos ministerijos
ir inovacijų kompetencijai
ministerija
priskirtų iš ES fondų
lėšų
bendrai
finansuojamų

Atnaujinti Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
kompetencijai priskirtų iš
ES fondų lėšų bendrai
finansuojamų ekonomikos
sektorių stebėsenos sistemą
ir automatizuotai veikiantį

Kiekybiniai ir kokybiniai
vertinimo metodai: turinio
analizė,
lyginamoji
analizė, statistinė analizė,
makroekonominių
duomenų atnaujinimas ir
ekonometrinis

Finansų
ministerija

Atnaujinta
2021 m. II 45 000
Ekonomikos
ir ketv. – 2022
inovacijų
m. II ketv.
ministerijos
kompetencijai
priskirtų iš ES fondų
lėšų
bendrai

5

ekonomikos
HERLIT-16
sektorių
būklės makroekonominį modelį
pokyčių vertinimas
(3 etapas)

3.
3.1.

Vertinimo gebėjimų stiprinimas
12.0.2-CPVAFinansų
Vertinimo gebėjimų Stiprinti
vertinimo
V-203-01-0008
ministerija
stiprinimas (toliau – gebėjimus,
siekiant
VGS) (3 etapas)
efektyviau
koordinuoti
vertinimo veiklą ir naudoti
vertinimo
rezultatus
priimant sprendimus dėl ES
fondų investicijų

modeliavimas, interviu,
antrinių šaltinių analizė,
atvejo studija ir kt.
Atliekant vertinimą bus
naudojami
SFMIS
duomenys,
taip
pat
Lietuvos
statistikos
departamento,
kitų
oficialių
šaltinių
ir
vertinimo metu surinkti
duomenys.
Prireikus
Ekonomikos ir inovacijų
ministerija tarpininkaus
dėl duomenų gavimo iš
duomenų valdytojų ir
tvarkytojų

finansuojamų
ekonomikos sektorių
stebėsenos sistema ir
automatizuotai
veikiantis HERLIT16 makroekonominis
modelis

Metodai
vertinimo
studijai atlikti: antrinių
šaltinių
analizė,
apklausos,
interviu,
lyginamoji analizė ir kt.
Seminarams, diskusijoms,
mokymams ir tarptautinei
vertinimo konferencijai
organizuoti
bus
naudojamos
pažangios
informacinės
ir
komunikacinės
technologijos.
Finansų
ministerija
užtikrins
įgyvendintų VGS projektų
medžiagos ir duomenų,
reikalingų
vertinimo
studijai
atlikti,
prieinamumą ir Vertinimo

Seminarai,
2020 m. III 189 000
diskusijos, vertinimo ketv. – 2021
studijos, mokymai, m. IV ketv.
tarptautinė vertinimo
konferencija,
vertinimo
sklaidos
priemonės

6

koordinavimo
narių įtraukimą
4.

Bendra lėšų suma (Eur)

grupės
577 000

_________________________

