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2014-2020 M. VERTINIMO PLANAS
Skaidrės aprašymas.

ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo
vertinimo
planas
yra
strateginis
dokumentas, kuriame nustatyti vertinimo
tikslai, uždaviniai ir planuojamų vertinimų
sąrašas, finansiniai ištekliai ir kt.

1 priedas. Techninė parama, planuojama
2014-2020 m. ES investicijų vertinimui – 6,8
mln. EUR.
2 priedas. Planuojamų 2014–2020 m. ES
investicijų vertinimų sąrašas.
3 priedas. Lietuvos ES investicijų vertinimo
standartai
4
priedas.
ES investicijų
organizavimo schema.

vertinimo
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ES INVESTICIJŲ VERTINIMO SRITYS

2015 -2016

2007-2013 m. ES
investicijų poveikio ir
pamokų ateičiai
vertinimas

2017 - 2019

2014-2020 m.
Veiksmų programos
pažangos vertinimas

2020 - 2023

2014-2020 m. Veiksmų
programos poveikio
vertinimas
ES investavimo
krypčių po 2020
m. nustatymas
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2014-2020 M. ES INVESTICIJŲ VERTINIMO 2 PRIEDO
PAKEITIMAI
ĮRAŠYTA

2021–2027 m. visuomenės skaitmeninimo
išankstinis vertinimas - ŪM
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų poveikis Lietuvos turizmo
sektoriaus augimui ir plėtrai - ŪM

VP 8 pr. „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ 8.2.1 uždavinio „Sumažinti
geografinių sąlygų ir demografinių procesų
sukeliamus
gyvenimo
kokybės
netolygumus“ rezultato rodiklių vertinimas
- VRM

IŠBRAUKTA

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų administravimo sistemos vertinimas
(nutrūkęs vertinimo paslaugų pirkimas) - FM
VP pr. "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas" konkrečių
uždavinių "Padidinti profesinio ir suaugusiųjų
mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir
patrauklumą" ir "Sukurti sąlygas ir paskatas
mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant
veiksmingą
pagalbą
tobulinantis"
įgyvendinimo pažangos vertinimas (įtrauktas į
kitus atliekamus/planuojamus vertinimus) ŠMM
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2014-2020 M. ES INVESTICIJŲ VERTINIMO 2 PRIEDO
PAKEITIMAI
TECHNINIO POBŪDŽIO PATAISYMAI

Strateginių dokumentų dėl ES fondų
investicijų panaudojimo Lietuvoje nuo
2021 m. išankstinis vertinimas - FM

2021–2027 m. Partnerystės sutarties ir
veiksmų programos strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas

Veiksmų
programos
prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ konkrečių uždavinių,
susijusių su perėjimu nuo institucinių
prie
bendruomeninių
paslaugų
globos, pažangos vertinimas - SADM

Perėjimo nuo institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be
tėvų globos vaikams 2014–2020 m.
veiksmų plano įgyvendinimo tarpinis
vertinimas
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Klausimai...
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