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Pristatymo turinys
2017MVP
kontekstas
2017MVP
sudarymo
procesas

Pagrindinės 2017MVP
charakteristikos

2017 MVP planuojamų
vertinimų pristatymas

2017MVP kontekstas

2015MVP
Poreikis atsiskaityti
už 2007-2013 m.
veiksmų programas

2016MVP
2016 m. II pum. – veiksmų
programos peržiūra
2017 m. – galutinė 2007-2013 m.
periodo įgyvendinimo ataskaita EK
Pradėtos įgyvendinti priemonės

11 poveikio
vertinimų

1 įgyvendinimo
vertinimas

5 poveikio vertinimai
7 įgyvendinimo vertinimai ir VGS

2017MVP kontekstas
Pagrindiniai įvykiai
Pradėtos įgyvendinti priemonės pagal patvirtintus atrankos
kriterijus
2019 m. vyksianti veiksmų programos įgyvendinimo
rezultatų peržiūra
ES fondų investicijos po 2020 m.

2015
2017

2018

...

2016

1 poveikio vertinimas,
5 įgyvendinimo vertinimai
Vertinimo plane suplanuota

2020

2017 metų vertinimo plano sudarymas
2014-2020 m. Vertinimo plano sąrašas
Vertinimo poreikio paraiškos
Metinio vertinimo plano projektas

Vertinimo koordinavimo grupė
Informacija Stebėsenos Komitetui

Ministro įsakymas

Pagrindinės 2017MVP charakteristikos
5 įgyvendinimo vertinimai, 1 poveikio
vertinimas

FM-3, ŪM-2,
ŠMM-1

Įtraukti vertinimai
turi būti baigti ne
vėliau kaip 2018
m. II ketv.

Suplanuotų vertinimų bendra
vertė – 360 tūkst. Eur.

Veiksmų programos uždavinių, skirtų MTEPI skatinti,
įgyvendinimo pažangos vertinimas (FM)
Kontekstas ir priežastis:
2007-2013 m. ES investicijos
nesukėlė struktūrinio pokyčio;
investuota į infrastuktūrą; trūksta
sisteminio požiūrio į MTEPI

Rezultatas ir
nauda
Vertinimo
rezultatai bus
naudojami
tobulinant
investicijų,
susijusių su
MTEPI,
panaudojimą

Įgyvendinimo
laikotarpis
2016 m. IV ketv.
– 2017 m. IV
ketv.
Vertė
75 tūkst. Eur

Vertinimo tikslas:
tobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų
veiksmų programos priemonių, skirtų MTEPI,
įgyvendinimą, įvertinant šių priemonių pažangą

Vertinimo uždaviniai:
1. Įvertinti MTEPI skatinimo Veiksmų
programos priemonių integruotumą ir
veiksmų koordinavimą tarp įvairių
institucijų
2. Įvertinti Veiksmų programos investicijų,
susijusių su MTEPI, tinkamumą,
pakankamumą, suderinamumą ir
efektyvumą, siekiant veiksmų programoje
nustatytų tikslų

Partnerystės principo įgyvendinimo vertinimas (FM)
Kontekstas ir priežastis:
Reglamente 1303/2013 50 str. 4–5 p.
nustatyta, kad 2017 m. ir 2019 m.
pateikiamose ataskaitose turės būti
įvertintas partnerių vaidmuo
įgyvendinant veiksmų programas

Rezultatas ir
nauda
Atsiskaityta
visuomenei ir
EK apie
partnerystės
principą
Partnerystės
įgyvendinimo
tobulinimas

Įgyvendinimo
laikotarpis
2016 m. III ketv.
– 2017 m. II
ketv.
Vertė
60 tūkst. Eur

Vertinimo tikslas:
Nustatyti partnerystės principo taikymo
tinkamumą, efektyvumą ir naudą,
panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšas 2014–2020 metų laikotarpiu

Vertinimo uždaviniai:
1. Įvertinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų
nacionalinių teisės aktų ir kt. dokumentų
nuostatas partnerystės srityje ir partnerystei įtaką
darančius veiksnius (tinkamumas,
pakankamumas, suderinamumas)
2. Įvertinti partnerystės principo taikymą veiksmų
programų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir
vertinimo etapuose (tinkamumas, efektyvumas ir
nauda)
3. Įvertinti partnerių pajėgumą ir jų gebėjimų
stiprinimo priemones (tinkamumas,
pakankamumas, efektyvumas)

Ūkio ministerijos priemonių, skirtų populiarinti inovacijas ir teikti
inovacijų konsultacijas bei inovacijų paramos paslaugas, pažangos
vertinimas (ŪM)

Kontekstas ir priežastis:
Būtina išanalizuoti 2007-2013 m. priemonių
„Inogeb LT-1“ ir „Inogeb LT-3“ įgyvendinimą
ir , atsižvekžlgiant į išmoktas pamokas,
nustatyti priemonės „Inogeb LT“
įgyvendinimą (projektų atrankos būdo
tinkamumą, naudos gavėjų selektyvumą,
remiamų veiklų adekvatumą ir kokybiškumą
ir pan.

Rezultatas ir nauda
patobulintos
priemonės „Inogeb
LT“ remiamos
veiklos, tikslinės
grupės, stebėsenos
rodikliai, atrankos
kriterijai ir pan.

Įgyvendinimo
laikotarpis
2017 m. II ketv.
– 2018 m. I
ketv.
Vertė
30 tūkst. Eur

Vertinimo tikslas:
tobulinti 2014–2020 m. veiksmų
programos priemonių, skirtų teikti
aukštos kokybės inovacijų konsultacines
paslaugas MTEPI srityje pagal
sumaniosios specializacijos kryptis,
įgyvendinimą

Vertinimo uždaviniai:
1. įvertinti priemonių „Inogeb LT-1“ ir
„Inogeb LT-3“ remiamų veiklų tinkamumą
efektyvumą poveikį ir tęstinumą
2. įvertinti priemonės Inogeb LT“, skirtos
populiarinti inovacijas ir teikti inovacijų
konsultacijas bei inovacijų paramos
paslaugas, įgyvendinimo pažangą

Veiksmų programos 9 prioriteto konkretaus uždavinio „Padidinti
dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumo, užtikrinant galimybes
prisitaikyti prie ūkio poreikių“ įgyvendinimo pažangos vertinimas (ŪM)
Kontekstas ir priežastis:
vertinimu norima išsiaiškinti, ar sukurtos
priemonės atitiko dirbančių žmogiškųjų išteklių
poreikius, ar pakankamas veiklų spektras, kurios
priemonės labiausiai skatino žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą ir kodėl, kokia yra teiktų
paslaugų kokybė, ar priemonių remiamomis
veiklomis pasinaudojo tie, tikslinė grupė ir pan.

Rezultatas ir nauda
Pritaikius vertinimo
rekomendacijas 2014–
2020 m. laikotarpiui
dirbančių žmogiškųjų
išteklių
konkurencingumo
didinimo intervencijos
bus tikslingesnės ir
efektyvesnės

Įgyvendinimo
laikotarpis
2017 m. II ketv.
– 2018 m. II
ketv.
Vertė
60 tūkst. Eur

Vertinimo tikslas:
nustatyti ŽIK priemonių tinkamumą,
efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį,
siekiant tobulinti intervencijas

Vertinimo uždaviniai:
1. Įvertinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą didinančių priemonių
tinkamumą, pakankamumą, suderinamumą
ir efektyvumą
2. Įvertinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą didinančių priemonių
rezultatyvumą, poveikį

Veiksmų programos 9 prioriteto priemonių, skirtų profesinio ir
suaugusiųjų mokymo paslaugoms plėtoti, šiuolaikiškam švietimo turiniui
formuoti, įgyvendinimo pažangos vertinimas (ŠMM)
Kontekstas ir priežastis:
būtina laikotarpio pradžioje pasitikrinti,
priemonių suderinamumą, pakankamumą
ir tinkamumą numatytų tikslų pasiekimui,
numatytus priemonių įgyvendinimo
tempus ir rodiklių pasiekimo prognozes

Rezultatas ir nauda
Trumpalaikis poveikis:
vertinimu pagrįsti pokyčiai
tolesniame priemonių
įgyvendinime
Ilgalaikis poveikis: Sėkmingas
Veiksmų programos 9
prioriteto priemonių
tolimesnis įgyvendinimas,
sėkmingas suplanuotų
rodiklių pasiekimas

Įgyvendinimo
laikotarpis
2017 m. IV
ketv. – 2018 m.
II ketv.
Vertė
60 tūkst. Eur

Vertinimo tikslas:
patobulinti priemonių, skirtų plėtoti
profesinio ir suaugusiųjų mokymo
paslaugas, įgyvendinimą, nustatant tų
priemonių tinkamumą, suderinamumą,
pakankamumą bei rodiklių reikšmių
pasiekimo prognozes

Vertinimo uždaviniai:
1. Įvertinti priemonių (jų veiklų, numatytų
nacionalinių rodiklių reikšmių) tinkamumą,
pakankamumą ir suderinamumą
2. Įvertinti priemonėms suplanuotų ES
investicijų panaudojimo rezultatyvumą
3. Įvertinti NVO dalyvavimo visuose priemonių
įgyvendinimo etapuose bei PFSA numatytų
horizontaliųjų principų įgyvendinimo pridėtinę
vertę

2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros
prioritetų 2021–2027 m. vertinimas (FM)
Kontekstas ir priežastis:
būtina atlikti poveikio makroekonominiams
rodikliams prognozes ir optimizuoti poveikį,
įvertinant nacionalinių strategijų kokybę;
nustatyti investavimo strategiją po 2020 m. (2
skirtingo išsivystymo lygio regionai.

Rezultatas ir nauda
Optimizuotas 2014–
2020 m. ES fondų
investicijų
panaudojimas.
Suformuoti argumentai
Lietuvos pozicijai
derybose dėl ES
sanglaudos politikos po
2020 m., nustatyti
investavimo scenarijai.

Įgyvendinimo
laikotarpis
2017 m. I ketv.
– 2017 m. IV
ketv.
Vertė
75 tūkst. Eur

Vertinimo tikslas:
nustatyti prognozuojamą 2014–2020 m. ES
fondų investicijų veiksmų programos poveikį
ir Lietuvos plėtros prioritetus po 2020 m.,
kurių sėkmingam įgyvendinimui būtų tikslinga
naudoti 2021–2027 m. ES fondų lėšas.
Vertinimo uždaviniai:
1. Įvertinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų
poveikį bendriesiems makroekonominiams
rodikliams
2. Įvertinti nacionalinių strategijų kokybę tuose
sektoriuose, kurie pagal vertinimo rezultatus
darytų didžiausią teigiamą poveikį ekonomikai
3. Išanalizuoti Lietuvos ūkio vystymosi
tendencijas ir identifikuoti plėtros prioritetus po
2020 m. Sostinės ir Vidurio Vakarų NUTS 2
lygmens regionuose

Atsakymai į klausimus...
Ačiū už dėmesį.

