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Kaimo plėtros mokymo programos „prastai valdomos ir per daug 
kainuoja“, – sako ES auditoriai 

ES finansuojamų profesinio mokymo ir konsultavimo kaimo vietovėse programų vykdymas kainuoja 
pernelyg daug, jos dažnai dubliuoja esamas programas ir sudaro palankesnes sąlygas gerai 
įsitvirtinusiems mokymo paslaugų teikėjams, skelbiama naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje.  
Auditorių ataskaitoje nustatyta, kad valstybės narės taiko prastas valdymo procedūros ir Europos 
Komisijos priežiūra yra nepakankama.  

Nors žemės ūkio veikla ir miškininkystė išlieka svarbiausios kaimo ekonomikos sritys, vykdant ES kaimo plėtros 
politiką taip pat daug dėmesio skiriama kaimo vietovių atgaivinimui pasitelkiant profesinį rengimą, mokymą ir 
žinių perteikimą.  ES remia kaimo plėtros mokymo ir konsultavimo projektus per Europos žemės ūkio fondą 
kaimo plėtrai. 2007–2013 m. laikotarpiu šiai veiklai buvo skirta 1,3 milijardo eurų. Valstybėms narėms prisidėjus 
bendruoju finansavimu, bendras viešasis finansavimas padidėjo iki 2,2 milijardo eurų. 2014–2020 m. ši suma gali 
viršyti 4 milijardus eurų.  

ES auditoriai įvertino, ar Komisija ir valstybės narės buvo įdiegusios pakankamas valdymo ir kontrolės sistemas. 
Jie atliko vizitus penkiose valstybėse narėse: Ispanijoje (Galisijoje), Austrijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje (Anglijoje), kurios apėmė 65% susijusių išlaidų.  

Auditoriai nustatė, kad iš esmės mokymo valdymas buvo nepakankamas.  Valstybės narės per daug rėmėsi 
mokymo teikėjų pasiūlymais ir bet kokį mokymą laikė „geru“ ir tinkamu finansuoti viešosiomis lėšomis.  Dėl 
nepakankamos pasiūlymų analizės iškilo rizika, kad bus finansuojama neaktuali veikla ir bus dubliuojama jau 
vykdoma mokymo veikla. Kai kurie remiami mokymo kursai buvo 10 kartų brangesni nei analogiški nuo seniau 
vykdomi kursai.  

„Mokymas turėtų būti paremtas nustatytais poreikiais, jį turėtų teikti kvalifikuoti ir patyrę dėstytojai priimtinomis 
sąnaudomis, – pasakė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Jan Kinšt.  – Labai dažnai tai tiesiog 
nėra įgyvendinama.“ 

Auditoriai taip pat pažymėjo, kad nesant sąžiningos ir skaidrios atrankos, nuolatos buvo atrenkami ir didžiąją dalį 
finansavimo gavo seniai veiklą vykdantys ir gerai įsitvirtinę paslaugų teikėjai.  Austrijoje kai kurie paslaugų 
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teikėjai turėjo privilegijuotas teises gauti svarbią informaciją rengiant mokymo pasiūlymus. Lenkijoje taikoma 
dotacijų skyrimo sistema sistemingai sudarė palankesnes sąlygas seniai veiklą vykdantiems paslaugų teikėjams. 
Švedijoje ir Ispanijoje didžiąją mokymo dalį teikė viešoji administracija nepagrindžiant, kodėl buvo atsisakyta 
privačiojo sektoriaus dėstytojų.  

Projektų paraiškose pateikta informacija dažnai buvo nepakankamai išsami tam, kad būtų galima atlikti 
prasmingą su planuojama veikla susijusių išlaidų vertinimą. Nepaisant to, nacionalinės institucijos savo 
kontroliniuose sąrašuose pažymėjo, kad išlaidos buvo patikrintos.  

Keletas valstybių narių permokėjimo pavyzdžių: išmokos nesumažintos, kai tikrasis dalyvių skaičius buvo 
mažesnis nei buvo planuota, mokėjimai atlikti remiantis nepatikimais dalyvių sąrašais bei deklaruotos gerokai 
didesnės išlaidos nei buvo iš tikrųjų sumokėta subrangovams.  Vertinant paslaugų kokybę buvo retai naudojama 
turima informacija, kaip antai tiesioginiai dalyvių atsiliepimai, ir buvo renkami duomenys tik apie gana 
elementarius rodiklius, pavyzdžiui, mokymą baigusių asmenų skaičių arba finansuotų mokymo dienų skaičių.   

Ataskaitoje rekomenduojama, kad valstybės narės: 

• atrinktų mokymo veiklą, atitinkančią kompetencijos poreikius, nustatytus atliekant reguliarias analizes, ir 
vengtų rizikos, kad atrankos procesas gali tapti pernelyg priklausomas nuo paslaugų teikėjų;  

• pagerintų savo atliekamą mokymo teikėjų kvalifikacijos ir patirties vertinimą;  
• įvertintų poreikį remti veiklą, kuri rinkoje jau vykdoma už pagrįstą kainą.  

Mokymo ir konsultacijų teikėjai turėtų teikti ne tik informaciją apie dalyvių pasitenkinimą, bet ir testuoti, ar jie iš 
tikrųjų išmoko tai, ko iš jų buvo tikimasi.  

 

Specialioji ataskaita Nr. 12/2015: ES prioriteto – skatinti žiniomis pagrįstos kaimo ekonomikos kūrimą – 
įgyvendinimui poveikį padarė prastas žinių perteikimo ir konsultavimo priemonių valdymas šiuo metu yra 
paskelbta anglų, prancūzų, vokiečių ir ispanų kalbomis (netrukus bus paskelbta kitomis kalbomis). 

 


