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02Auditorių grupė

Audito Rūmų specialiosiose ataskaitose yra pateikiami su konkrečiomis biudžeto sritimis arba valdymo temomis susijusių 
Audito Rūmų veiklos ir atitikties auditų rezultatai. Audito Rūmai atrenka ir nustato šias audito užduotis, siekdami kiek 
įmanoma padidinti jų poveikį ir atsižvelgdami į veiklos ar atitikties riziką, susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius 
ir politinį bei viešąjį interesą.

Šį veiklos auditą atliko Audito Rūmų nario Augustyn Kubik vadovaujama I audito kolegija, atsakinga už gamtos išteklių 
išsaugojimo ir valdymo išlaidų sritį. Auditui vadovavo Audito Rūmų narys Jan Kinšt, jam padėjo kabineto vadovas Alejan‑
dro Ballester Gallardo, skyriaus vadovas Michael Bain, auditorių grupės vadovas Klaus Stern ir auditorių grupės vadovo pa‑
vaduotoja Els Brems. Auditorių grupę sudarė Stuart Ballantine, Malgorzata Frydel, Athanasios Koustoulidis, Lorenzo Pirelli, 
Maria Eulàlia Reverté i Casas, Michael Spang ir Diana Voinea. Sekretoriato pagalbą teikė Terje Teppan‑Niesen, o vertimo 
pagalbą – Milosz Aponowicz, Cathryn Lindsay, Michał Machowski, Paulina Pruszko ir Charlotta Törneling.
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BSVS: bendra ES stebėjimo ir vertinimo sistema (Common Monitoring and Evaluation System) kaimo plėtros srityje 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. 

BSVS I: bendra ES stebėjimo ir vertinimo sistema (Common Monitoring and Evaluation Framework) kaimo plėtros 
srityje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.

BŽŪP: bendra žemės ūkio politika – Europos Sąjungos priimti teisės aktai ir praktika, kuriais remiantis formuojama 
bendra, vieninga žemės ūkio politika.

Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai, ESIF): naujas terminas, kuriuo apibrėžiami penki ES fondai, 
iš kurių 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu skiriama parama pagal sanglaudos politiką.  
Šie penki fondai – Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas (SF), 
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF).

Kaimo plėtros programa (KPP): valstybės narės arba regiono parengtas ir Komisijos patvirtintas dokumentas, 
skirtas kaimo plėtros politikos įgyvendinimui planuoti ir stebėti.

Pasidalijamasis valdymas: ES biudžeto vykdymo metodas, kai biudžeto vykdymo užduotys pavedamos 
valstybėms narėms1. Tuo tikslu valstybių narių institucijos skiria už ES lėšų valdymą ir kontrolę atsakingas įstaigas.

Preliminarioji sutartis: vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų ir vieno ar daugiau ekonominės veiklos 
vykdytojų susitarimas, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikytinas sutartims, kurios bus skirtos per tam tikrą 
laikotarpį, visų pirma susijusias su kainos ir, jei reikia, numatomo kiekio nustatymu2.

Priemonė: politikos įgyvendinimo pagalbos schema. Kiekvienai priemonei nustatytos specialios taisyklės, kurių 
privaloma laikytis įgyvendinant projektus arba veiksmus, kurie gali būti finansuojami. Priemonės yra dviejų 
pagrindinių rūšių: investicinės priemonės ir su plotu susijusi pagalba.

Programavimo laikotarpis: daugiametė ES politikos, pavyzdžiui, kaimo plėtros politikos, planavimo ir 
įgyvendinimo sistema.

Savaimingumo poveikis: padėtis, kai ir be dotacijos subsidijuojama veikla arba projektas būtų visiškai arba iš dalies 
vykdomi.

Valdymo institucija: nacionalinė arba regioninė įstaiga, valstybės narės paskirta kaimo plėtros programos (KPP) 
įgyvendinimui vadovauti.

Viešieji pirkimai: konkurso procesas, kurį turi vykdyti viešojo sektoriaus institucijos, pirkdamos prekes, darbus ir 
paslaugas, kurių kaina viršija tam tikrą ribą. Tikslas – sukuriant tinkamą tiekėjų konkurenciją gauti geriausios kainos 
pasiūlymą ir užtikrinti, kad sutartys būtų sudaromos sąžiningai, skaidriai ir be diskriminacijos. Direktyvose 2004/18/EB ir 
2004/17/EB nustatyta viešųjų pirkimų teisinė sistema, kurią turi įgyvendinti nacionalinės institucijos.

Žemės ūkio veiklos vykdytojai: šioje ataskaitoje, jei nenurodyta kitaip, – ūkininkai, miškų savininkai, kitos žemės 
ūkio įmonės ir suinteresuotieji subjektai.

1 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 59 straipsnis (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

2 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 
derinimo 1 straipsnio 5 dalis (OL L 134, 2004 4 30, p. 114).
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I
Žinių perteikimo ir konsultavimo veikla pradėta laikyti 
aukšto lygio prioritetu visoje ES, visų pirma kaimo 
plėtros srityje. Profesinio rengimo ir mokymo, įgūdžių 
tobulinimo, mokymosi visą gyvenimą ir žinių pertei‑
kimo svarbą pabrėžė Europos Parlamentas ir už žemės 
ūkį atsakingi Komisijos nariai; šie dalykai užima svarbią 
vietą ES teisinėje sistemoje.

II
Atliekant šį auditą tikrinta, kaip vykdoma žinių 
perteikimo ir konsultavimo veikla, bendrai finan‑
suojama iš 2007–2013 m. kaimo plėtrai skirto ES 
biudžeto (EŽŪFKP) ir valstybių narių biudžetų. Visa 
šiai veiklai tuo laikotarpiu skirta ES lėšų suma sudaro 
1,3 mlrd. eurų; su bendro finansavimo lėšomis visa 
viešoji parama sudaro 2,2 mlrd. eurų.

III
Kad lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir kad būtų 
galima pasiekti norimą poveikį, žinių perteikimo ir 
konsultavimo veiklai skirtos lėšos turi būti naudojamos 
atsižvelgiant į nustatytus poreikius, teikiamų pas‑
laugų kaina turi būti pagrįsta ir jas turi teikti tinkamos 
kvalifikacijos, patyrę paslaugų teikėjai. Rezultatai turi 
būti išmatuojami ir vertinami, kad būtų galima pateikti 
informaciją apie tai, kas jau tikrai pasiekta. Tačiau po 
Audito Rūmų atlikto audito paaiškėjo, kad dėl trū‑
kumų, susijusių su valstybių narių ir Komisijos atlie‑
kamu veiklos valdymu, taip nėra.

IV
Atlikus auditą nustatyta, kad žinių perteikimo ir kon‑
sultavimo veikla buvo nepakankama, atsižvelgiant 
į priemonių svarbą ir numatomus tokios veiklos rezul‑
tatus. Valstybės narės per dažnai kliovėsi paslaugų 
teikėjų pasiūlymais ir bet kokį mokymą laikė geru bei 
atitinkančiu viešosios paramos skyrimo reikalavimus; 
tik retais atvejais buvo atliekama tinkama analizė, ar ta 
veikla gali turėti realų poveikį.
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V
Nustatytomis procedūromis ne visada užtikrinta 
sąžininga ir skaidri konkurencija, kuri skatintų atrinkti 
aukštos kvalifikacijos paslaugų teikėjus bei žinių per‑
teikimo ir konsultavimo veiklą už geriausią kainą.

VI
Siekiant apsaugoti viešąsias lėšas – tiek ES, tiek nacio‑ 
nalinių biudžetų, – labai svarbu užtikrinti, kad žinių 
perteikimo ir konsultavimo paslaugos būtų teikia‑
mos ekonomiškai efektyviai. Audito Rūmai nustatė 
trūkumų, susijusių su patikrinimais, kuriuos valstybės 
narės privalo atlikti paraiškų teikimo ir mokėjimo 
etapuose. Yra požymių, kad valstybės narės per daug 
sumokėjo už tam tikras paslaugas ir kad susijusios 
išlaidos buvo nepakankamai pagrįstos.

VII
Atlikus auditą taip pat nustatyta, kad daug panašių 
paslaugų yra finansuojamos iš skirtingų ES fondų 
(pavyzdžiui, ESF ir EŽŪFKP). Dėl to atsiranda dvigubo 
finansavimo rizika ir reikia išlaikyti kelias panašias 
funkcijas atliekančias, brangias valdymo struktūras, 
o tai, Audito Rūmų nuomone, yra neekonomiška. 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pabrėžiamas 
ES fondų tarpusavio papildomumas, nors anksčiau 
daugiausia dėmesio buvo skiriama atsiribojimo poli‑
tikai; galima manyti, kad atsiranda didesnis koordi‑
navimo poreikis siekiant išvengti pirmiau aprašytos 
rizikos.

VIII
Trūko išsamaus vertinimo, kas jau yra pasiekta naudo‑
jant viešąsias lėšas; buvo renkami tik paprasti rodikliai, 
pavyzdžiui, mokymo kursus baigusių asmenų skaičius 
arba finansuotų mokymo dienų skaičius. Be to, Audito 
Rūmai nustatė, jog esama su renkamų duomenų pati‑
kimumu susijusių problemų.

IX
Šioje ataskaitoje nurodyti trūkumai daugiausia yra 
susiję su priemonių valdymu valstybėse narėse. Tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad žinių perteikimo ir konsulta‑
vimo veikla laikoma labai svarbia, taip pat nustatyta, 
kad Komisijos vaidmuo konsultuojant valstybes nares 
ir jas prižiūrint buvo nepakankamas, – jis turėtų būti 
didesnis.

X
Remdamiesi šiais nustatytais faktais Audito Rūmai 
pateikia nemažai rekomendacijų, kuriomis siekiama 
pagerinti padėtį dabartiniu kaimo plėtros programos 
įgyvendinimo laikotarpiu (2014–2020 m.) ir užtikrinti, 
kad būtų kuo daugiau galimybių pasiekti nustatytus 
aukštus šios veiklos tikslus.

XI
Konkrečios Audito Rūmų rekomendacijos:

 ο Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamas proce‑
dūras, kad galėtų atlikti žemės ūkio veiklos vykdy‑
tojų poreikio įgyti žinių ir įgūdžių analizę, o ne vien 
pateikti plačias temas; konkrečiai – nustatyti pro‑
cedūras kvietimo teikti pasiūlymus arba konkurso 
laikotarpiams. Taikydamos reguliarias procedūras, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad susijusios 
žinių perteikimo ir konsultavimo paslaugos būtų 
tiksliai apibrėžiamos ir atrenkamos remiantis tokia 
analize, ir turėtų vengti rizikos, kad paslaugų teikė‑
jas galėtų daryti įtaką procesui.

 ο Komisija turėtų pateikti papildomų rekomendacijų, 
kaip valstybės narės turėtų atlikti tokias reguliarias 
analizes, ir skatinti valstybes nares šias analizes for‑
muluoti ne bendrais bruožais, o konkretizuojant.

 ο Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad parama nau‑
joms konsultavimo paslaugoms kurti būtų teikia‑
ma tik jei įrodoma, jog tam tikroje srityje trūksta 
atitinkamų paslaugų, ir jei yra poreikis finansuoti 
naują personalą, infrastruktūrą ir (arba) įrangą.
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 ο Valstybės narės turėtų atrinkti paslaugų teikėjus, 
kurie gaus viešąją paramą sąžiningai ir skaidriai 
konkuruodami, neatsižvelgiant į tai, ar jos taiko 
kvietimo teikti pasiūlymus ar oficialių viešųjų pirki‑
mų procedūras. Visų pirma valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad jų taikomi atrankos arba sutarties 
sudarymo kriterijai nebūtų palankūs tam tikriems 
paslaugų teikėjams arba tam tikros rūšies paslaugų 
teikėjams.

 ο Komisija turėtų parengti papildomas specialias re‑
komendacijas dėl paslaugų teikimo įstaigos viduje, 
subrangos, taip pat dėl konsorciumų teikiamų 
paslaugų vertinimo. Be to, Komisija turėtų tinka‑
mai stebėti valstybių narių vykdomas procedūras, 
kad užtikrintų konkurencingą, sąžiningą ir skaidrią 
žinių perteikimo ir konsultavimo veiklos atranką.

 ο Kalbant apie veiksmingus kainų pagrįstumo pati‑
krinimus, Komisija ir valstybės narės turėtų įgy‑
vendinti Audito Rūmų šia tema parengtoje specia‑
liojoje ataskaitoje pateiktas rekomendacijas3. Visų 
pirma planuodamos žinių perteikimo ir konsulta‑
vimo veiklą valstybės narės turėtų įvertinti poreikį 
remti veiklą, kuri rinkoje jau vykdoma už pagrįstą 
kainą. Jei poreikis pagrįstas, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad remiamos veiklos kaina neviršytų 
rinkoje siūlomos panašios veiklos kainos.

 ο Komisija turėtų remtis pradiniais veiksmais, kuriais 
siekiama užtikrinti ES fondų tarpusavio papildo‑
mumą, pavyzdžiui, pasitelkdama konkrečias tarp‑
žinybines darbo grupes, kad galėtų atlikti išsamų 
valstybių narių siūlomo skirtingų ES fondų tarpu‑
savio papildomumo 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu vertinimą. Po tokio vertinimo turėtų 
būti suformuotas suderintas požiūris į žinių pertei‑
kimo veiklos rėmimą, siekiant sumažinti dvigubo 
finansavimo ir dvigubo administravimo riziką.

 ο Valstybės narės turėtų sukurti grįžtamosios infor‑
macijos sistemas, kuriose būtų naudojama ste‑
bėjimo ir vertinimo informacija, kad būtų galima 
patobulinti būsimus kvietimus teikti pasiūlymus 
arba konkurso procedūras. Įgyvendinant šias siste‑
mas turėtų būti reikalaujama, kad paslaugų teikėjai 
ne tik pateiktų informaciją apie tai, ar dalyviai 
buvo patenkinti paslaugomis, bet ir patikrintų, ar 
jie išmoko tai, ką turėjo išmokti.

 ο Komisija turėtų parengti rekomendacijas, kaip 
valstybės narės gali vykdyti tokias reguliarias grįž‑
tamosios informacijos procedūras, ir prižiūrėti, kad 
valstybės narės jas būtų įdiegusios. Gauta grįžta‑
mąja informacija taip pat gali naudotis vertintojai, 
kad savo atliekamą vertinimo darbą galėtų sutelkti 
į veiklos analizę rezultatų ir poveikio lygmenimis.

 ο Galiausia Komisija turėtų nedelsdama padidinti 
žinių perteikimo ir konsultavimo priemonių rizikos 
profilį ir atitinkamai geriau prižiūrėti ir valdyti 
riziką, kad būtų geriau užtikrinama, jog valstybės 
narės veiksmingai teikia atitinkamas paslaugas.

3 Žr. Specialiąją ataskaitą Nr. 22/2014 „Ekonomiškumo užtikrinimas: ES 
lėšomis finansuojamiems kaimo plėtros projektams skiriamų dotacijų 
išlaidų kontrolė“ (http://eca.europa.eu).

http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm
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Investicijos į žinias ir 
įgūdžius Europos 
Sąjungoje

01 
Tai, kad profesinis rengimas ir moky‑
mas, įgūdžių tobulinimas, mokymasis 
visą gyvenimą ir žinių perteikimas yra 
svarbūs, yra nurodę daug politikų; tai 
pabrėžta ir keliuose aukšto lygio do‑
kumentuose, įskaitant Europos pažan‑
gaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“4.

„Mūsų ūkininkavimo sektoriaus 
žinių gerinimas –  svarbus kaimo 
plėtros programų aspektas“5

Philas Hoganas (už žemės ūkį ir kaimo plėtrą 
atsakingas Europos Komisijos narys)

„Ateities žemės ūkis turi būti pa-
grįstas žiniomis“6

Dacianas Cioloșas (buvęs Europos Komisijos 
narys, atsakingas už žemės ūkį ir kaimo 
plėtrą)

02 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos vei‑
kimo (SESV) aiškiai nurodoma, kad, 
norint pasiekti bendros žemės ūkio po‑
litikos (BŽŪP) tikslus, galima imtis tokių 
priemonių kaip „veiksmingas pastangų 
koordinavimas profesinio mokymo, 
mokslinių tyrimų ir žemės ūkio žinių 
skleidimo srityse“7.

03 
ES 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiui skirtuose teisės aktuose8 
ypatingas dėmesys skiriamas žinių per‑
teikimo ir konsultavimo paslaugoms; 
jos laikomos svarbiausia veikla, pade‑
dančia užtikrinti darnų kaimo vietovių 
vystymąsi. „Skatinti žinių perteikimą ir 
inovacijas žemės ūkyje, miškininkystė‑
je ir kaimo vietovėse“ – horizontalusis 
kaimo plėtros srities prioritetas, t. y. tai 
laikoma svarbia priemone, padedančia 
geriau įgyvendinti kitus kaimo plėtros 
srities prioritetus ir priemones.

Parama kaimo plėtrai, 
skirta žinių perteikimo ir 
konsultavimo paslaugoms

04 
Žinių perteikimo ir konsultavimo pas‑
laugoms teikti kaimo vietovėse skirta 
finansinė parama teikiama iš Euro‑
pos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP). 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu ši parama buvo teikiama 
pagal keturias priemones9:

 ο priemonę 111 „Profesinio mokymo 
ir informavimo veikla“;

 ο priemonę 114 „Naudojimasis kon‑
sultavimo paslaugomis“;

 ο priemonę 115 „Valdymo, pagalbos 
ir konsultavimo paslaugų sistemos 
kūrimas“;

 ο priemonę 331 „Mokymas ir 
informavimas“.

4 2010 m. kovo 3 d. Komisijos 
komunikatas „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo 
strategija“ (COM(2010) 2020 
final).

5 Europos Komisijos pranešimas 
spaudai „Patvirtinta dar 18 
kaimo plėtros programų“, 
Briuselis, 2015 m. vasario 13 d. 
(http://europa.eu/rapid/
press‑release_IP‑15–4424_
en.htm).

6 2011 m. spalio 12 d. 
pranešimas apie žiniomis 
pagrįstą ūkininkavimą (https://
www.youtube.com/
watch?v=QqOqVed_atA).

7 SESV 41 straipsnis.

8 2013 m. gruodžio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 
dėl paramos kaimo plėtrai, 
teikiamos Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis, kuriuo panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1698/2005 (OL L 347, 
2013 12 20, p. 487).

9 Priemonės 341 (Įgūdžių 
įgijimas, skatinimas ir 
įgyvendinimas siekiant 
parengti ir įgyvendinti vietos 
plėtros strategiją) ir 431 (Vietos 
veiklos grupės veikla, įgūdžių 
įgijimas, skatinimas ir 
įgyvendinimas) taip pat apima 
mokymą, tačiau jos susijusios 
tik su LEADER ir panašiomis 
grupėmis pagal 3 kryptį ir 
sukurtos siekiant padėti 
tokioms grupėms įgyvendinti 
vietos strategijas. Todėl šio 
audito kontekste jos toliau 
nesvarstomos.

http://eca.europa.eu
http://eca.europa.eu
http://eca.europa.eu
mailto:eca-info@eca.europa.eu
mailto:eca-info@eca.europa.eu
mailto:eca-info@eca.europa.eu
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05 
Trijų pirmųjų priemonių tikslas buvo 
didinti ūkininkų ir miškų savininkų 
konkurencingumą. Priemonė 331 buvo 
skirta kitoms žemės ūkio įmonėms 
ir suinteresuotiesiems subjektams, 
siekiant suteikti jiems daugiau galimy‑
bių prisidėti prie kaimo ekonomikos 
įvairinimo, taip pat siekiant pagerinti 
gyvenimo kaimo vietovėse kokybę. 
Priemonės 111 ir 331 apėmė mokymo 
kursus, praktinius seminarus, apsilan‑
kymus ūkiuose, ugdomąjį konsultavi‑
mą ir pan.; jos vadinamos žinių per‑
teikimo priemonėmis. Priemonės 114 
ir 115 buvo konsultavimo priemonės, 
kuriomis siekta pateikti rekomendaci‑
jas konkretiems ūkininkams ir miškų 
savininkams arba jų grupėms. Kartais 
žinių perteikimo ir konsultavimo veikla 
dalyviams buvo rengiama nemokamai 
arba sumažinta kaina.

Ūkininkai, miškų savininkai, kitos 
žemės ūkio įmonės ir suinteresuotieji 
subjektai toliau ataskaitoje vadinami 
žemės ūkio veiklos vykdytojais.

EŽŪFKP finansuotų žinių perteikimo ir konsultavimo paslaugų pavyzdžiai

1 
la

ng
el

is

© ZAMm / Gerald Lechner

Mokymas ūkininkėms

© ECA

Mokymas ūkininkams

© BMLFUW / LFI / weinfranz

Ūkininkų darbo grupė (apsilankymas vietoje)



11Įvadas

06 
Įgyvendinant kaimo plėtros politi‑
ką, žinių perteikimo ir konsultavimo 
priemones pasidalijamuoju būdu valdo 
Komisija ir valstybės narės. Valstybės 
narės siūlo kaimo plėtros programas 
(KPP), o Komisija jas tvirtina. Paskui 
valstybės narės, remdamosi pateikto‑
mis programomis, atrenka projektus, 

kuriems turi būti skiriamas finansavi‑
mas. 1 diagramoje matyti, kaip pagal 
reglamentavimo sistemą skiriamas 
finansavimas tinkamiems projektams.

1 
di

ag
ra

m
a EŽŪFKP finansavimo skyrimo projektams reglamentavimo sistema

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

€

Teikia pasiūlymą 
Komisija, tvirtina 

Taryba

Teikia pasiūlymą 
valstybė narė,  

tvirtina Komisija

Projektų 
atranka

Išsamios taisyklės ir procedūros valstybių narių lygmeniu

Strateginis programavimas valstybių narių lygmeniu

ES lygmeniu nustatyta kaimo plėtros politika

Finansavimo skyrimas žinių perteikimo ir konsultavimo  
projektams

(nacionaliniai arba regioniniai teisės aktai, procedūros, vadovai)

(nacionalinis strateginis planas, kaimo plėtros programa)

(Bendrijos strateginės gairės, Tarybos reglamentas)
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07 
Kalbant apie 2007–2013 m. progra‑
mavimo laikotarpį, žinių perteikimo 
ir konsultavimo priemonėms numa‑
tyta apie 1,3 mlrd. eurų, t. y. 1,4 proc. 
EŽŪFKP finansavimo. Iki 2013 m. gruo‑
džio 31 d. valstybės narės buvo išleidu‑
sios apie 744 mln. eurų, arba 57 proc. 
numatytų EŽŪFKP lėšų. Visas priemo‑
nes bendrai finansuoja valstybės narės 
(išsamesnė informacija pateikiama 
1 lentelėje). Tačiau, kaip jau minėta, 
žinių perteikimo ir konsultavimo prie‑
monėms skiriama bendra svarba yra 
daug didesnė nei vien piniginė vertė.

08 
Valstybės narės nebūtinai įgyvendina 
visas keturias EŽŪFKP žinių perteikimo 
ir konsultavimo priemones. Iš Komisi‑
jos pateiktos 2012 m. ataskaitos matyti, 
kad priemonė 111 nebuvo panaudota 
19 proc. visų 88 KPP, priemonė 114 – 
52 proc., priemonė 331 – 66 proc., 
o priemonė 115 – 74 proc.

09 
Vėliau šios keturios atskiros priemonės 
buvo sujungtos ir 2014–2020 m. kaimo 
plėtros programavimo laikotarpiu nau‑
dojamos kaip dvi priemonės:

 ο priemonė 01 „Žinių perdavimas ir 
informavimo veikla“;

 ο priemonė 02 „Konsultavimo 
paslaugos, ūkio valdymo ir ūkinin‑
kų pavadavimo paslaugos“.

10 
Planuojamos EŽŪFKP išlaidos prie‑
monei 01 sudaro 1,16 milijardo eurų, 
o priemonei 02 – 742 milijonus eurų, 
t. y. iš viso 1,9 milijardo eurų10. Kartu su 
nacionalinėmis bendro finansavimo 
lėšomis visa viešųjų išlaidų suma gali 
viršyti 4 mlrd. eurų. Tai yra maždaug 
46 % daugiau, palyginti su ankstesniu 
programavimo laikotarpiu planuoto‑
mis išlaidomis.

1 
le

nt
el

ė Visos viešosios (EŽŪFKP ir nacionalinio bendro finansavimo) ir EŽŪFKP išlaidos pagal 
priemones

Priemonė Priemonės aprašas
Planuotos 2007–2013 m. išlaidos Patirtos 2007–2013 m. išlaidos

EŽŪFKP išlaidos 
(EUR)

Visos viešosios 
išlaidos (EUR)

EŽŪFKP išlaidos 
(EUR)

Visos viešosios 
išlaidos (EUR)

111 Profesinio mokymo ir informavi-
mo veikla 947 013 157 1 599 928 390 556 561 212 974 023 090 

114 Naudojimasis konsultavimo 
paslaugomis 197 958 811 338 640 512 98 320 876 169 488 261 

115 Valdymo, pagalbos ir konsultavi-
mo paslaugų sistemos kūrimas 50 307 450 76 068 793 26 540 966 43 419 212 

331 Mokymas ir informavimas 115 516 980 226 388 227 62 498 154 122 427 257 

Žinių perteikimo ir konsultavimo priemonės 1 310 796 398 2 241 025 922 743 921 208 1 309 357 820 

Šaltinis: Europos kaimo plėtros tinklo duomenys (atnaujinti 2014 m. vasario mėn.)

10 Šie skaičiai pagrįsti Europos 
Komisijos pateikta informacija. 
Jie apima 56 iš 118 patvirtintų 
KPP pateiktus skaičius, taip pat 
dar svarstomose programose 
pateiktus skaičius. Todėl kol 
kas šie skaičiai preliminarūs 
(2015 07 10).
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11 
2007–2013 m. programavimo laiko‑
tarpiu potencialūs paramos gavėjai 
pagal priemones buvo mokymo kursų 
dalyviai, konsultavimo paslaugų gavė‑
jai ir paslaugų teikėjai, tačiau padėtis 
pasikeitė. 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu finansinės paramos gavėjai 
pagal priemones 01 ir 02 bus paslaugų 
teikėjai, t. y. konsultacijas arba mo‑
kymą galutiniams paramos gavėjams 
(žemės ūkio veiklos vykdytojams) 
teikiantys subjektai.

12 
Kai kurios valstybės narės jau taikė vie‑
šųjų pirkimų procedūras, 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu atrinkda‑
mos žinių perteikimo ir konsultavimo 
paslaugų teikėjus, nors jos nebuvo 
privalomos. Pagal naujus teisės aktus 
viešųjų pirkimų taisyklės turi būti 
taikomos iki sudarant viešojo paslaugų 
pirkimo sutartis su paslaugų teikėjais 
pagal priemonę 02. Įgyvendinant prie‑
monę 01, paslaugų teikėjams atrinkti 
viešieji pirkimai nebūtini.

Paramos koordinavimas 
su kitų rūšių ES parama, 
skirta žinių perteikimo ir 
konsultavimo paslaugoms

13 
ES parama žinių perteikimo ir kon‑
sultavimo paslaugoms teikti skiriama 
ne vien kaimo plėtros politikos įgy‑
vendinimo srityje. Labai apibendrintu 
lygmeniu, priklausomai nuo kiekvieno 
fondo įgaliojimų, mokymo projektus 
remia Europos socialinis fondas (ESF) 
ir Europos regioninės plėtros fondas 
(ERPF), kurių tikslas yra prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo. Šie fondai kartu su EŽŪFKP ir 
kitais dviem fondais vadinami Euro‑
pos struktūriniais ir investicijų fondais 
(ESI fondais). Pagal 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpio teisinę sis‑
temą reikalaujama didesnio ESI fondų 
koordinavimo ES ir valstybių narių 
lygmenimis nei kad buvo reikalaujama 
anksčiau. Naujoji sistema pavaizduota 
2 diagramoje.

14 
ESI fondai – strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo priemonė. Kad teikiama 
parama būtų veiksminga, ESI fondai 
turėtų stengtis prisidėti prie 11 teminių 
tikslų įgyvendinimo11. Konkretiems 
fondams skirtuose reglamentuose šie 
tikslai smulkiau nustatyti kaip investa‑
vimo prioritetai.

15 
Su šiuo auditu susijęs teminis tikslas 
Nr. 10, apimantis „investicijas į švie‑
timą, mokymą ir profesinį mokymą 
siekiant lavinti įgūdžius ir mokymą‑
si visą gyvenimą“. Kiti investavimo 
prioritetai išsamiai nurodyti ESF, ERPF 
ir EŽŪFKP skirtuose reglamentuose12 
(žr. 2 diagramą).

11 Kaip nurodyta 2013 m. 
gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1303/2013, 
kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos 
žemės ūkio fondui kaimo 
plėtrai ir Europos jūros reikalų 
ir žuvininkystės fondui 
bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui ir Europos 
jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos ir panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006, 9 straipsnyje 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

12 Konkretiems fondams 
numatyti investavimo 
prioritetai nustatyti šiuose 
dokumentuose: 
− ESF – Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 3 straipsnyje; 
− ERPF – 2013 m. gruodžio 
17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1301/2013 dėl Europos 
regioninės plėtros fondo ir dėl 
konkrečių su investicijų 
į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslu susijusių 
nuostatų, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1080/2006, 
5 straipsnyje (OL L 347, 
2013 12 20, p. 289); 
− EŽŪFKP – Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 5 straipsnyje.
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2 
di
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m
a 2014–2020 m. programavimo laikotarpio teisinė sistema

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

Strategija  „Europa 2020“
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo  
iniciatyvos

Partnerystės susitarimas

Konkretiems fondams skirti  investavimo prioritetai, 
nustatyti atsižvelgiant į teminius ikslus

11 bendrų teminių tikslų, nustatytų atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“

(EŽŪFKP, ESF, ERPF)

(10) Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį 
mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir mokymąsi visą 
gyvenimą 

Veiksmų programos
Kaimo plėtros programos

Valstybės narės dokumentas, kuriame išdėstyta,
kaip ketinama naudoti ESI fondų lėšas

ESI fondai
Konkretiems fondams skirti reglamentai

ESI fondai
Bendra strateginė programa
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16 
Audito Rūmai atliko 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio išlaidų, 
patirtų įgyvendinant žinių perteikimo 
ir konsultavimo priemones, valdymo 
ir kontrolės procedūrų auditą (taip pat 
žr. 4 pastraipą), kad galėtų pateikti 
naudingas rekomendacijas dėl naujo 
programavimo laikotarpio. Valstybės 
narės gali į jas atsižvelgti rengdamos 
savo programų įgyvendinimo taisykles 
ir procedūras, o Komisija gali jomis 
naudotis visų pirma siekdama geriau 
stebėti valstybių narių valdymo ir kon‑
trolės sistemas.

17 
Atliekant auditą siekta atsakyti į šį 
klausimą:

Ar yra įdiegtos veiksmingos valdy-
mo ir kontrolės sistemos, padedan-
čios veiksmingai įgyvendinti žinių 
perteikimo ir konsultavimo priemo-
nes vykdant kaimo plėtrą?

18 
Atsižvelgdami į tai Audito Rūmai 
ataskaitoje pateikia atsakymus į šiuos 
klausimus:

 ο Ar yra nustatytos žemės ūkio veik‑
los vykdytojams reikalingiausių 
žinių perteikimo ir konsultavimo 
paslaugų nustatymo ir atrankos 
procedūros?

 ο Ar yra nustatytos procedūros, 
užtikrinančios žinių perteikimo 
ir konsultavimo paslaugų tei‑
kimo ekonominį efektyvumą ir 
koordinavimą?

 ο Ar yra nustatytos žinių perteikimo 
ir konsultavimo veiklos rezultatų 
stebėjimo ir vertinimo procedūros?

19 
Auditas apėmė 2007–2013 m. progra‑
mavimo laikotarpį; jį atliekant kuo 
labiau stengtasi susieti šį laikotarpį su 
būsimuoju programavimo laikotarpiu, 
kuriuo paramą pagal šias priemones 
gaus tik mokymo ir konsultavimo pas‑
laugas galutiniams paramos gavėjams 
(žemės ūkio veiklos vykdytojams) 
teikiantys subjektai. Todėl atliekant 
auditą daugiausia dėmesio skirta šiems 
2007–2013 m. laikotarpio paramos 
gavėjams.

20 
Auditas vykdytas 2014 m. liepos mėn.– 
2015 m. vasario mėn. Audito įrodymai 
buvo renkami atliekant dokumentų 
peržiūras, rengiant audito vizitus 
į valdymo institucijas ir pas paslaugų 
teikėjus penkiose valstybėse narėse13: 
Ispanijoje (Galisija), Austrijoje, Lenkijo‑
je, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje 
(Anglijoje); taip pat atliktas tyrimas14. 
Įvairių priemonių įgyvendinimo valsty‑
bėse narėse, į kurias buvo rengti vizitai, 
padėtis pavaizduota I priede.

13 Šioje ataskaitoje terminas 
„valstybė narė“ gali reikšti šalį 
arba tos šalies regioną ar 
autonominę bendruomenę.

14 Audito Rūmai atliko tyrimą 19 
valstybių narių; buvo tiriama 
25 KPP imtis siekiant 
išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių 
valstybės narės nevisiškai 
išnaudojo visas esamas 
priemones.
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21 
Šiose valstybėse narėse suplanuotos ir 
patirtos žinių perteikimo ir konsultavi‑
mo priemonių įgyvendinimo išlaidos 
yra didelės (žr. 3 diagramą). Valstybes 
nares Audito Rūmai atrinko siekda‑
mi apimti visas keturias priemones 
(žr. 4 pastraipą) ir išlaikyti geografinę 
pusiausvyrą. Audito vizitai ir tyrimas 
apėmė valstybes nares, kurių išlaidos 
kartu sudarė daugiau nei 65 proc. visų 
išlaidų, patirtų įgyvendinant žinių per‑
teikimo ir konsultavimo priemones.

3 
di

ag
ra

m
a Kaimo plėtros 2007–2013 m. laikotarpis. Žinių perteikimo ir konsultavimo 

priemonės: 20 KPP, kurias įgyvendinant patirta daugiausia išlaidų (pagal 2012 m. 
gruodžio mėn. duomenis)

Šaltinis: Europos kaimo plėtros tinklo duomenys.
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Konsultavimo priemonėsŽinių perteikimo priemonės

milijonais eurų

Švedija
JK (Anglija)

Austrija
Vengrija

Prancūzija (Rejunionas)
Danija

Prancūzija (žemyninė dalis)
Lenkija

Suomija (žemyninė dalis)
Slovakija

Portugalija (žemyninė dalis)
Ispanija (Galisija)

Ispanija (Andalūzija)
Belgija (Flandrija)

Čekija
JK (Velsas)

Lietuva
Rumunija

Italija (Pjemontas)
Prancūzija (Gvadelupa)
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I dalis. Tinkamiausių žinių 
perteikimo ir 
konsultavimo paslaugų 
nustatymo ir atrankos 
procedūros

22 
Siekdami įvertinti, ar atrinkta tinka‑
miausia žinių perteikimo ir konsulta‑
vimo veikla, Audito Rūmai taikė šiuos 
kriterijus:

 ο EŽŪFKP lėšos turėtų būti naudoja‑
mos tik finansavimo veiklai, pade‑
dančiai pasiekti konkrečius pagal 
priemones nustatytus valstybių 
narių tikslus, siekiant išvengti šališ‑
ko finansavimo bet kokiam žemės 
ūkio veiklos vykdytojų mokymui ar 
konsultavimui. Dėl to būtina atlikti 
žemės ūkio veiklos vykdytojų po‑
reikio įgyti žinių ir įgūdžių analizę – 
ši analizė pakankamai konkreti, kad 
valstybės narės galėtų paskirstyti 
pagalbą konkrečiai veiklai;

 ο EŽŪFKP turėtų finansuoti tik ko‑
kybišką mokymą ir konsultavimą. 
Labai svarbu atrinkti kokybiškas 
paslaugas teikiančius paslaugų 
teikėjus, todėl valstybių narių insti‑
tucijos turėtų būti nustačiusios rei‑
kiamus reikalavimus ir procedūras;

 ο paslaugų teikėjai ir paslaugos 
turėtų būti atrenkami užtikrinant 
sąžiningą ir skaidrią konkurenciją;

 ο Komisija turėtų tvirtinti tik tas KPP, 
kuriose aiškiai nurodytas žemės 
ūkio veiklos vykdytojų poreikis įgy‑
ti žinių ir įgūdžių. Prireikus Komisija 
turėtų pateikti valstybėms narėms 
rekomendacijas, kad jos galėtų nu‑
statyti geresnes poreikių vertinimo 
procedūras.

Valstybės narės taip plačiai 
apibrėžė žemės ūkio veiklos 
vykdytojų poreikį įgyti 
įgūdžių, kad būtų galima 
finansuoti beveik visų rūšių 
veiklą

23 
Kad valstybės narės galėtų atrinkti ir 
įgyvendinti poreikiais pagrįstą veiklą, 
prieš pradėdamos planuoti ir (arba) at‑
rinkti mokymo veiklą jos privalo išana‑
lizuoti ir nustatyti, kokie yra kiekvieno 
žemės ūkio veiklos vykdytojo poreikiai, 
taip pat nustatyti objektyvius žemės 
ūkio sektoriaus ir visuomenės porei‑
kius įgyti žinių ir įgūdžių. Trumpuoju 
arba vidutinės trukmės laikotarpiu 
šie poreikiai gali kisti. Todėl analizės 
ir planavimo procedūros turėtų būti 
pakankamai lanksčios, kad būtų galima 
atsižvelgti į šiuos pokyčius.

24 
Taigi Audito Rūmai pageidauja, kad 
valstybės narės, siekdamos strategi‑
nių tikslų, išnagrinėtų žinių ir įgūdžių 
poreikius ilgesniuoju laikotarpiu (dėl 
praktinių priežasčių – programavi‑
mo laikotarpiu) ir sukurtų nuolatines 
trumpalaikio ir vidutinės trukmės 
laikotarpio poreikių nustatymo proce‑
dūras. Atlikusios šią analizę, valstybės 
narės turėtų būti sukaupusios pakan‑
kamai informacijos, kad skelbdamos 
kvietimus teikti pasiūlymus arba 
konkursus galėtų konkrečiai apibrėžti 
reikalingas paslaugas. Tai pavaizduota 
4 diagramoje.
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25 
Audito Rūmai peržiūrėjo nacionalinius 
strategijų planus ir KPP bei kitus stra‑
teginius dokumentus, taip pat atliktus 
tyrimus, įgyvendinimo taisykles ir 
paslaugų specifikacijas, susijusias su 
konkrečiu tokių paslaugų pirkimu. 
Audito Rūmai nustatė, kad valstybės 
narės, kuriose atliktas auditas, tik 
bendrais terminais nurodė ir apibrėžė 
žemės ūkio veiklos vykdytojų poreikius 
įgyti žinių ir įgūdžių, taip įgyvendinda‑
mos strateginį tikslą. Tačiau nė viena 
valstybė narė, kurioje atliktas auditas, 
tinkamiausios šių sričių veiklos išsa‑
miau nenurodė (t. y. nenurodė konkre‑
čių mokymo kursų). Dėl to atsiranda 
rizika, kad bus finansuojama bendro 
pobūdžio ir paslaugų teikėjų interesus 
atitinkanti veikla, pavyzdžiui, kompiu‑
terinio raštingumo pagrindų kursai, ku‑
rie gali nebūti pagrįsti nustatytais 
poreikiais (žr. 2 langelį).
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Pavyzdžiai, iš kurių matyti, kad bendrais terminais apibrėžti poreikiai 
įgyti žinių ir įgūdžių nebuvo nurodyti išsamiau vykstant viešiesiems 
pirkimams

Jungtinė Karalystė (Anglija)

Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje) keletu valdymo lygmenų buvo taikomos procedūros, skirtos žemės ūkio 
veiklos vykdytojų poreikiui įgyti žinių ir įgūdžių nustatyti. Tačiau, nors tos procedūros buvo taikomos, vyks‑
tant viešiesiems pirkimams žinių perteikimo paslaugos nebuvo išsamiau nurodytos. Todėl institucijos kliovėsi 
išsamiais paslaugų teikėjų parengtais pasiūlymais.

KPP bendrai nurodytas įgūdžių trūkumas Žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose, o mokymas nuro‑
dytas kaip prioritetas, siekiant pagerinti jų konkurencingumą ir prisidėti prie geresnės aplinkos ir sveikų bei 
klestinčių bendruomenių kūrimo. Remiant suinteresuotųjų subjektų grupei parengta plati šešių rūšių mokymo 
kursų programa – tai buvo pagrindas, kuriuo institucijos rėmėsi vykdydamos viešųjų pirkimų procedūras. Po 
to surengta keletas smulkių konkursų konkrečioms paslaugoms pirkti. Tačiau Audito Rūmai nustatė, kad tiems 
smulkiems konkursams buvo naudojamos labai bendro pobūdžio paslaugų specifikacijos, o institucijos vado‑
vavosi paslaugų teikėjų sudarytais, su kiekvienu pasiūlymu pateikiamais veiklos vykdymo planais.

Austrija

Panašiai ir Austrijos KPP buvo nurodyti susiję ES prioritetai ir žemas formaliojo švietimo paslaugų lygis pir‑
minės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje. Susijusių priemonių teminės sritys buvo apibrėžtos atitin‑
kamose įgyvendinimo taisyklėse15, tačiau jos nurodytos labai plačiais terminais (pavyzdžiui, žemės ūkio ir 
miškininkystės įmonių veiksmingumo ir konkurencingumo didinimas). Įgyvendinimo taisyklėse nurodyta, kad 
speciali darbo grupė, kurioje dalyvaus ir suinteresuotieji subjektai, pateiks Žemės ūkio ministerijai (BMLFUW) 
išsamesnes specifikacijas ir prioritetus, – į juos tvirtinimo institucijos turėjo atsižvelgti atrinkdamos projektus. 
Nors įvyko dešimt posėdžių, išsamesnių specifikacijų nepateikta, todėl projektų atranka buvo vykdoma tik 
remiantis įgyvendinimo taisyklėse nurodytomis plačiomis teminėmis sritimis.

15 Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und  Wasserwirtschaft zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des 
Österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007 – 2013 „Sonstige Maßnahmen“.
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26 
Valstybės narės, kuriose atliktas audi‑
tas, į žinių perteikimo ir konsultavimo 
paslaugų prioritetų arba teminių sričių 
nustatymo procesą įtraukė paslaugų 
teikėjus ir suinteresuotuosius subjek‑
tus; buvo rengiami bendri posėdžiai 
ir kuriamos darbo grupės arba jiems 
buvo suteikiama galimybė pateik‑
ti rašytinius pasiūlymus. Paslaugų 
teikėjų ir suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas turėtų padėti nustatyti 
paslaugas, geriau tinkančias tikslinių 
grupių poreikiams patenkinti. Tačiau 
suinteresuotieji subjektai taip pat 
gali būti suinteresuoti skatinti pirkti 
populiarias arba rinkoje jau teikiamas 
paslaugas, o ne pašalinti esamą žemės 
ūkio veiklos vykdytojų žinių ir įgūdžių 
trūkumą. Todėl valstybės narės turėtų 
apsvarstyti išorės atstovų pateiktą 
nuomonę ir pasiūlymus, tačiau galiau‑
siai turėtų priimti nešališką sprendimą 
dėl to, ar paslaugų teikėjų siūloma 
veikla iš tiesų atitinka tikruosius žemės 
ūkio veiklos vykdytojų poreikius ir ar 
tokias paslaugas paprasta nusipirkti 
rinkoje už pagrįstą kainą. Audito Rūmai 
nerado įrodymų, patvirtinančių, kad 
buvo pasielgta būtent taip. Taigi insti‑
tucijos iš esmės vadovavosi procedūra, 
pagrįsta principu „iš apačios į viršų“, 
kai paslaugų teikėjai siūlo mokymo 
kursus, kurie turėtų būti perkami, nors 
paslaugų teikėjai turėtų siūlyti paslau‑
gas atsižvelgdami į pačių institucijų 
aiškiai apibrėžtus poreikius.

27 
Dėl nepakankamos paslaugų teikėjų 
pateiktų pasiūlymų analizės ne tik 
kyla rizika, kad gali būti finansuojama 
netinkama veikla, bet taip pat rizika, 
kad bus kuriama tokia pati mokymo 
veikla, kokia jau yra siūloma rinkoje, 
ir kad už ją bus sumokėta didesne nei 
rinkos kaina (žr. 54–55 pastraipas). Dėl 
to būtų patirta nereikalingų viešųjų 
išlaidų, ir tai gali iškreipti esamas pas‑
laugų rinkas.
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28 
Kitas paviršutiniško vertinimo pavyz‑
dys susijęs su priemone 115. EŽŪFKP 
pagal priemonę 115 turėtų finansuoti 
išlaidas, patirtas kuriant paslaugas 
(pavyzdžiui, personalo išlaidas, naujų 
patalpų, įrangos ir pan. įsigijimo išlai‑
das)16. Tačiau Audito Rūmai nustatė, 
kad priemone 115 kartais naudotasi 
konsultavimo įstaigų išlaidoms, patir‑
toms joms kuriant paslaugas, kurios iš 
tiesų nebuvo naujos, finansuoti. Išlai‑
dos buvo susijusios su naujų konsul‑
tavimo temų įtraukimu (atsižvelgiant 
į naujus reglamentų reikalavimus). 
Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje) po‑
tencialūs naujų paslaugų teikėjai turėjo 
įrodyti, kad konkrečių tam tikros srities 
konsultacijų trūksta, tačiau Ispanijoje 
(Galisijoje) to nereikalauta (žr. 3 lan-
gelį). Kitose valstybėse narėse, kuriose 
atliktas auditas, priemonė 115 nebuvo 
įgyvendinama.

Ispanija (Galisija). Paslaugų, kurios iš tiesų nebuvo naujos paslaugos, 
kūrimo finansavimas

Ispanija (Galisija) skiria paslaugų teikėjams finansavimą už tariamai naujų konsultavimo paslaugų, kurios iš 
tiesų jau buvo teikiamos iki 2007–2013 m. KPP įgyvendinimo, kūrimą. Finansavimas skiriamas už konsultacijas 
tam tikromis temomis, kurios laikomos naujomis, neatsižvelgiant į tai, ar buvo įrodyta, jog žemės ūkio veiklos 
vykdytojams tokių paslaugų reikia, ir (arba) ar esamų struktūrų pakanka, kad būtų galima įsisavinti tas naujas 
temas (t. y. ar norint teikti konsultacijas naujomis temomis yra būtina samdyti naują personalą, nuomotis pa‑
pildomą infrastruktūrą ir (arba) pirkti naują įrangą).

Atsižvelgiant į tai, kad penkerių metų paramos skyrimo laikotarpio pabaigoje paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje 
buvo atliktas auditas, sumažino darbuotojų skaičių, taip pat matyti, kad tas paslaugų teikėjas savo valdymo 
išlaidas finansavo iš EŽŪFKP skirtų lėšų.

Kyla ne tik rizika, jog gali būti finansuojami jau esantys paslaugų teikėjai, bet ir rizika, kad gali būti skirta per 
daug lėšų paslaugų teikėjų valdymo išlaidoms finansuoti. Personalo išlaidos dengiamos pagal priemonę 115, 
tačiau jos taip pat finansuojamos pagal priemonę 114, teikiant subsidijas mokesčiams, kuriuos ūkininkai moka 
konsultavimo paslaugų teikėjams, padengti.
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16 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
dėl Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
paramos kaimo plėtrai 
25 straipsnis (OL L 277, 
2005 10 21, p. 1): „parama [...] 
skiriama ūkio valdymo, 
pavadavimo ir konsultavimo 
paslaugų, taip pat 
miškininkystės konsultavimo 
paslaugų išlaidoms padengti ir 
ji teikiama mažėjančia tvarka 
ne ilgiau kaip 5 metus nuo 
įsikūrimo“.
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29 
Atlikus auditą paaiškėjo, kad, nors po‑
reikių analizė yra nepakankamai gera, 
atitinkamą žinių perteikimo ir konsulta‑
vimo veiklą taip pat bendrai finansuoja 
EŽŪFKP. Tačiau tai nebuvo konkrečių 
poreikių nustatymo ir patenkinimo 
rezultatas (žr. 4 langelį).

Tinkamų ir naujoviškų projektų, kuriems skirtas finansavimas, pavyzdžiai

Švedija. „Generationsskifte“

Projektas „Generationsskifte“ („Kartų kaita“) susijęs su praktika, kai vyresnė karta perleidžia ūkį jaunesnei 
kartai. Šiam dalykui teikiama vis didesnė svarba, atsižvelgiant į gyventojų, aktyviai užsiimančių ūkininkavimu, 
amžių (daugiau nei 50 proc. Švedijos ir ES ūkininkų yra 55 metų amžiaus ir vyresni17). Švedijoje rengiamuose 
vienos dienos mokymo kursuose, kurie buvo tikrinami, pirmiausia teikiama informacija ekonomikos ir finansų 
klausimais (ypač apmokestinimo) ir civilinės teisės klausimais. Aptariami ir psichologiniai bei emociniai aspek‑
tai, kurie taip pat svarbūs perleidžiant šeimos ūkį kitiems nariams, tačiau jie išsamiau nagrinėjami ugdomojo 
konsultavimo užsiėmimuose, kurie taip pat gali būti rengiami.

Švedija. „Grön Arena“

Projekto „Grön Arena“ tikslas – remti ūkius, teikiančius su socialine globa, švietimu, sveikata ir poilsiu susi‑
jusias paslaugas, pavyzdžiui, ūkyje vykdantiems veiklą, skirtą pagyvenusiems žmonėms, arba popamokinę 
veiklą vaikams, gerą savijautą skatinančią veiklą kaime arba veiklą su gyvūnais ir pan. Šiuo projektu tenkinami 
visuomenės poreikiai ir ūkiams suteikiama galimybė įvairinti pajamas. Projektas išbandytas viename regione, 
o vėliau įgyvendintas visoje šalyje.

Austrija. Kaimo vietovėse veiklą vykdančioms moterims skirti vadybos kursai

Šių vadybos kursų tikslas buvo paraginti moteris ir sudaryti joms galimybes imtis vadovaujamų pareigų kaimo 
įmonėse ir visuomenės grupėse ir taip rodyti pavyzdį kitoms moterims bei jas skatinti aktyviau vykdyti kaimo 
plėtrą. Šių kursų svarba aiškiai nurodyta 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Bendrijos strateginėse gai‑
rėse18; jose pateikti aiškūs tikslai – skatinti moteris dalyvauti darbo rinkoje ir apsvarstyti moterų poreikį gauti 
mokymą (daugiau informacijos apie šiuos kursus pateikiama 9 langelyje).

17 Europos Komisija (2015 m.). Valstybių narių faktų apžvalgos (Švedija, p. 13, ir Europos Sąjunga, p. 17) (http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/
factsheets/index_en.htm).

18 2006 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas 2006/144/EB dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) 
(OL L 55, 2006 2 25, p. 20).

4 
la

ng
el

is

http://eca.europa.eu
http://eca.europa.eu
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Valstybės narės ne visada 
tikrina paslaugų teikėjų 
kvalifikaciją ir patirtį

30 
Kad būtų užtikrinta teikiamų žinių 
perteikimo ir konsultavimo paslaugų 
kokybė ir veiksmingumas, šias pas‑
laugas teikiančios įstaigos turėtų būti 
kompetentingos, kalbant tiek apie per‑
sonalo kvalifikaciją, patirtį ir nuolatinį 
mokymą, tiek apie administracinius 
gebėjimus ir techninius pajėgumus.

31 
Kalbant apie konsultavimo paslau‑
gas, Audito Rūmai nustatė, kad visos 
valstybės narės atsižvelgė į numatytus 
standartus19, todėl ūkininkai ir miš‑
kų savininkai galėjo rinktis paslaugų 
teikėjus iš patvirtintų paslaugų teikėjų 
sąrašo. Tačiau Švedijoje kvalifikacijos ir 
patirties reikalavimai buvo susiję tik su 
konsultacijomis kompleksinės paramos 
ir darbo saugos klausimais, kadangi 
konsultacijos ūkininkams kitais klau‑
simais buvo teikiamos pagal priemo‑
nę 111, kuriai tokie reikalavimai nebuvo 
nustatyti.

32 
Kadangi atitinkamų ES taisyklių 
nebuvo, Švedija nebuvo nustačiusi 
reikalavimų, susijusių su žinių pertei‑
kimo priemonėmis. Kitos valstybės 
narės, kuriose atliktas auditas, buvo 
nustačiusios atitinkamus tinkamumo 
arba sutarties sudarymo kriterijus, 
nors, nepaisant to, kad buvo nustatyta 
gerosios patirties pavyzdžių, atlikus 
auditą paaiškėjo, kad paslaugų teikėjų 
kvalifikacijos vertinimo procedūros 
nebuvo veiksmingos.

33 
Austrija ir Jungtinė Karalystė (Anglija) 
yra nustačiusios griežtus reikalavimus 
paslaugų teikėjams. Austrijoje žinių 
perteikimo paslaugų teikėjai atitinka 
reikalavimus tik jei jie turi kokybės va‑
dybos sertifikatą, galiojantį suaugusių‑
jų mokymo institucijose, o Jungtinėje 
Karalystėje (Anglijoje) suinteresuoti 
paslaugų teikėjai pirmajame trijų etapų 
konkurso procedūrų etape privalo 
įrodyti savo finansines ir technines 
galimybes arba profesinius gebėjimus. 
Tačiau abiem atvejais atlikus auditą 
nustatyta, kad institucijos sistemingai 
netikrino kursus rengiančių įmonių ir jų 
dėstytojų kvalifikacijos ir patirties (taip 
pat žr. 5 langelį).

Austrija. Mokymo paslaugų teikėjų kokybės vadybos sertifikatai nebuvo 
tikrinami

Kad galėtų patikrinti atitiktį tinkamumo kriterijui, t. y. kad žinių perteikimo paslaugų teikėjai turi kokybės 
vadybos sertifikatą, Austrijos institucijos į kontrolinius sąrašus įtraukė atitinkamus punktus, ką reikia patikrinti. 
Tačiau Audito Rūmai nustatė keturis atvejus iš visų 30 atvejų, kai institucijos patvirtino atitiktį atitinkamam 
kontrolinio sąrašo punktui, nors paslaugų teikėjas kokybės vadybos sertifikato neturėjo.

Visa šiems keturiems paslaugų teikėjams išmokėta viešųjų lėšų suma sudarė 3,6 mln. eurų (iš EŽŪFKP skir‑
ta 1,8 mln. eurų), iš jų apie 3,1 mln. eurų (iš EŽŪFKP skirta 1,6 mln. eurų) buvo susijusios tik su vienu paslaugų 
teikėju. 2014 m. spalio mėn. tas pats paslaugų teikėjas pranešė, kad jam jau suteiktas kokybės vadybos sertifi‑
katas, nors mokymo paslaugas jis teikė nuo 2007 m.
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19 Žr. 2006 m. gruodžio 15 d. 
Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1974/2006, nustatančio 
išsamias Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos 
žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos 
kaimo plėtrai taikymo 
taisykles, 15 straipsnio 2 dalį 
(OL L 368, 2006 12 23, p. 15): 
„2. Institucijos ir įstaigos, 
atrinktos teikti ūkių 
konsultavimo paslaugas, 
užtikrina, kad būtų atitinkamų 
išteklių (kvalifikuoto 
personalo, administravimo ir 
techninė infrastruktūra), 
reikiamos konsultavimo 
patirties ir būtų užtikrinamas 
patikimumas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
24 straipsnio 1 dalies antros 
pastraipos a ir b punktuose 
nurodytus reikalavimus, 
sąlygas bei standartus.“
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34 
Panašių problemų, susijusių su nepa‑
kankamu paslaugų teikėjų kvalifikaci‑
jos patikrinimu, nustatyta Lenkijoje ir 
Ispanijoje (Galisijoje). Institucijos klio‑
vėsi paslaugų teikėjų pateikta informa‑
cija, nepatikrinusios jos pagal pateiktus 
patvirtinamuosius dokumentus. Kai 
mokymo kursus Ispanijos (Galisijos) 
institucijos rengė pačios, jų personalo 
kvalifikacija ir patirtis, taip pat techni‑
niai ir administraciniai pajėgumai buvo 
savaime laikomi tinkamais ir patikrini‑
mų nebuvo vykdyta.

Atrenkant veiklą ir paslaugų 
teikėjus trūksta sąžiningos ir 
skaidrios konkurencijos

35 
Konkurencija skatina paslaugų tei‑
kėjus gerinti paslaugų kokybę, teikti 
paslaugas tinkamomis kainomis ir 
siūlyti atsižvelgiant į poreikius sukurtas 
paslaugas, todėl ji turėtų padidinti Eu‑
ropos mokesčių mokėtojų pinigų vertę. 
Pagrindiniai konkurencijos principai – 
sąžiningumas ir skaidrumas. Be to, kaip 
jau minėta 24 pastraipoje, atsakingos 
institucijos turėtų aiškiai žinoti, kokios 
paslaugos yra reikalingos, kad skelbda‑
mos kvietimus teikti pasiūlymus arba 
rengdamos konkursus galėtų konkre‑
čiai nurodyti, kokių paslaugų joms 
reikia, arba nustatyti reikiamus atitin‑
kamos veiklos atrankos kriterijus.

36 
Kalbant apie žinių perteikimo priemo‑
nes, valstybės narės, kuriose atliktas 
auditas, skirtingai atrenka paslaugų 
teikėjus ir paslaugas – kartais konkur‑
sai visai nerengiami, kartais pačios 
institucijos arba susijusios įstaigos 
teikia paslaugas įstaigos viduje, kartais 
skelbiamas vienas kvietimas teikti 
pasiūlymus, o kartais taikomos viešųjų 
pirkimų procedūros. Tačiau nepai‑
sant to, kad yra taikomos įvairiausios 
procedūros, Audito Rūmai nustatė, jog 
apskritai būtent ilgai veiklą vykdančių 
ir gerai įsitvirtinusių žinių perteikimo 
paslaugų teikėjų pateikti pasiūlymai 
buvo periodiškai atrenkami ir gavo 
didžiąją dalį EŽŪFKP lėšų. Audito Rūmų 
nuomone, taip atsitiko dėl konkuren‑
cijos stokos ir (arba) sąžiningumo bei 
skaidrumo stokos.

37 
Audito Rūmai tolesnėse pastraipose 
pristato procedūras, taikytas įvairiose 
valstybėse narėse, kuriose atliktas au‑
ditas, taip pat su tomis procedūromis 
susijusią tam tikrą riziką ir nustatytus 
faktus.

Paslaugų teikėjų ir paslaugų 
atranka nebuvo pagrįsta 
konkurencija. Austrija ir Švedija

38 
Prašymai pateikti pasiūlymus gali būti 
skelbiami ir pasiūlymai gali būti teikia‑
mi per visą programavimo laikotarpį, 
t. y. nėra nustatytų laikotarpių arba 
galutinių terminų. Dėl šios priežas‑
ties konkurencija pagrįstas projektų 
vertinimas ir jų atranka neįmanoma, 
o paslaugų teikėjai nėra skatinami 
siūlyti visų pirma į poreikius orien‑
tuotas ir tinkamai sukurtas paslaugas, 
t. y. yra didelė rizika, kad didžioji dalis 
finansinės paramos bus išleista pas‑
laugų teikėjų interesus atitinkančioms 
paslaugoms finansuoti.
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39 
Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, 
keletas Austrijos viešųjų įstaigų moky‑
mo institutų gavo 77,3 proc. EŽŪFKP 
finansavimo, skirto priemonei 111, ir 
54,3 proc. šio fondo finansavimo – 
priemonei 331. Šie mokymo institutai 
turi konkurencinį pranašumą kitų 
paslaugų teikėjų atžvilgiu, nes jokie kiti 
paslaugų teikėjai neturėjo galimybės 
dalyvauti institucijų rengiamuose ofi‑
cialiuose posėdžiuose, kuriuose buvo 
aptariami nauji kursai ir įgyvendinimo 
taisyklės. Austrijos institucijų užsakyto‑
je vertinimo ataskaitoje teigiama, kad 
provincijos (vok. Bundesländer) tvirtino 
beveik tik tuos mokymo kursus, ku‑
riuos jau rengė šie institutai, ir savai‑
mingumo poveikis galėjo būti didelis20.

Paslaugų teikimas įstaigos 
viduje. Ispanija (Galisija) ir 
Švedija

40 
Paslaugos įstaigos viduje buvo pla‑
čiai teikiamos Ispanijoje (Galisijoje) 
(89 proc. priemonei 111 skirto biudže‑
to) ir Švedijoje (61 proc. priemonei 111 
skirto biudžeto ir 35 proc. – priemo‑
nei 331). Privatiems paslaugų teikėjams 
nebuvo suteikta galimybė vykdyti 
šiuos projektus, kadangi juos tiesiogiai 
patvirtino valstybės narės institucijos. 
Audito Rūmai nerado įrodymų, kad 
buvo nustatyta dokumentais pagrįs‑
ta sprendimų priėmimo procedūra, 
kurią taikant būtų iš anksto patvirtinta 
didžiausia galimų išlaidų suma ir (arba) 
pagrįstas sprendimas teikti paslaugas 
įstaigos viduje (pavyzdžiui, sugebė‑
jimų turėjimas ir pajėgumų buvimas 
įstaigos viduje, galimybių patenkinti 
įgūdžių įgijimo poreikį nebuvimas 
rinkoje).

41 
Švedijoje įstaigos viduje įgyvendinami 
projektai buvo tvirtinami taip pat kaip 
ir mokymo teikėjų iš išorės įgyvendina‑
mi projektai, t. y. veiklą tvirtino atskiras 
tos pačios institucijos organizacinis 
padalinys. Tačiau projektai nebuvo 
vertinami; kaip nustatė Audito Rūmai, 
keletas patikrinimų buvo atlikti tik pro 
forma (žr. 53 pastraipą).

42 
Įstaigos viduje įgyvendinami projektai 
taip pat buvo finansuojami iš kitų šal‑
tinių, tačiau išlaidos, patirtos vykdant 
susijusią administracinę veiklą, kuri iš 
tiesų įėjo į institucijų įprastas pareigas 
(pavyzdžiui, skelbimo apie pirkimą pa‑
rengimas, gautų pasiūlymų tikrinimas), 
buvo priskirtos projektui. Be to, atlikus 
auditą nustatyta, kad buvo atvejų, 
kai įstaigos viduje projektus vykdė 
institucijos, kurių nustatyta kaina buvo 
daug didesnė nei kitų rinkos subjektų 
siūloma kaina be EŽŪFKP paramos 
(žr. 55 pastraipą).

20 Mandl, C. and Kuttner, T., 
„Bildungsevaluierung 
Ländliche Entwicklung LE 
07‑13 – Endbericht“, Vienna, 
2013, p. 107. 
Savaimingumo poveikis – 
padėtis, kai ir be dotacijos 
subsidijuojama veikla arba 
projektas būtų visiškai arba iš 
dalies vykdomi.
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Kvietimai teikti pasiūlymus. 
Ispanija (Galisija)

43 
Ispanijoje (Galisijoje) tik 11 proc. prie‑
monei 111 skirto biudžeto išnaudota 
taikant konkurencingos atrankos pro‑
cedūrą, t. y. kasmet skelbiant kvietimą 
teikti pasiūlymus. Gauti pasiūlymai 
buvo vertinami remiantis pranašu‑
mo balų skyrimo už atitiktį įvairiems 
kriterijams sistema, o tie kriterijai 
buvo perduodami galimiems paslaugų 
teikėjams. Tačiau atlikus auditą pa‑
aiškėjo, kad objektyvaus pranašumo 
balų skyrimo metodo nebuvo. Dėl to 
paraiškoms buvo skiriama arba 0 balų 
(kai paraiškoje nebuvo pateikta rei‑
kalinga informacija), arba didžiausias 
galimas balų skaičius (kai atitinkami 
laukai buvo užpildyti, net jei pateikta 
informacija nekonkreti). Todėl atrankos 
procedūra buvo neskaidri ir nebuvo 
užtikrinta, kad atrinkti geriausi paslau‑
gų teikėjai ir geriausios paslaugos.

Viešieji pirkimai. Jungtinė 
Karalystė (Anglija) ir Lenkija

44 
Viešieji pirkimai arba konkursas – 
konkurencingos atrankos procedūra, 
vykdoma pagal įformintas taisykles. 
Jei ši procedūra taikoma teisingai, ji 
turėtų būti tinkamas užtikrinimas, kad 
paslaugų teikėjai ir projektai atrinkti 
sąžiningai ir skaidriai, o rezultatai yra 
tikri. Tačiau Audito Rūmai nustatė kele‑
tą problemų, keliančių didelį rūpestį.

45 
Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje) 
nustatyta problema susijusi su subran‑
ga. Pagrindiniams paslaugų teikėjams 
palanku tai, kad yra taikoma daugia‑
pakopė viešųjų pirkimų procedūra ir 
kad perkamų paslaugų mastas didelis. 
Smulkesni paslaugų teikėjai gali daly‑
vauti paslaugų teikimo struktūroje tik 
kaip subrangovai. Anglijos institucijos 
reikalauja konkurso dalyvių pateikti su‑
sijusią informaciją, pavyzdžiui, susitari‑
mus su subrangovais, informaciją apie 
sutarčių valdymą, taip pat planuojamą 
komunikaciją siekiant užtikrinti, kad 
bus pasiekti pageidaujami rezultatai. 
Kita vertus, jos negali tiesiogiai kontro‑
liuoti subrangos proceso ir pasikliauja 
pagrindiniu paslaugų teikėju tiek dėl 
subrangovų atrankos, tiek dėl sąskaitų 
už suteiktas paslaugas išrašymo. Dėl 
pastarojo dalyko institucijos išmo‑
kėjo pagrindiniam paslaugų teikėjui 
pernelyg didelį pelną; šis aspektas 
išsamiau aptariamas ataskaitos 2 dalyje 
(žr. 8 langelį).

46 
Lenkijoje dėl nekokybiškos sutarčių 
sudarymo sistemos, kurioje įsitvirtinę 
konsorciumai vertinami palankiau nei 
nauji paslaugų teikėjai, iškilo grėsmė 
viešųjų pirkimų procedūrai. Iš Audito 
Rūmų nustatytų faktų taip pat matyti, 
kad institucijoms nepakanka vien atlik‑
ti bendrą paraiškas teikiančių konsor‑
ciumų vertinimą, – turi būti vertinamas 
ir kiekvieno jų nario pajėgumas bei 
vaidmuo (žr. 6 langelį).
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Komisijos rekomendacijos 
valstybėms narėms dėl žinių 
perteikimo ir konsultavimo 
priemonių įgyvendinimo 
buvo ribotos

47 
Komisija programavimo laikotarpio 
pradžioje patvirtino KPP ir nereikalavo 
valstybių narių programavimo doku‑
mentuose aiškiai nurodyti žemės ūkio 
veiklos vykdytojų poreikį įgyti žinių ir 
įgūdžių arba aprašyti taikomas atran‑
kos procedūras. Be to, 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu Komisija 
nepateikė tinkamų rekomendacijų, ku‑
rios būtų galėjusios padėti valstybėms 
narėms sukurti geresnes procedūras. 
Naujajam programavimo laikotarpiui 
Komisija parengė išsamesnes prie‑
monių gaires nedetalizuodama, kaip 
turi būti nustatomi žinių ir įgūdžių 
poreikiai (pavyzdžiui, taikant lanksčias 
analitines ir planavimo procedūras). 
Remdamiesi audito metu turėtais 

programavimo dokumentais, Audito 
Rūmai nerado įrodymų, patvirti‑
nančių, kad valstybės narės geriau 
išnagrinėjo žinių ir įgūdžių poreikius 
(žr. 23–29 pastraipas).

Lenkijos sutarčių sudarymo sistema prasta ir blogai veikia

Naujai įsisteigę paslaugų teikėjai, turintys mažesnę nei dvejų metų patirtį, niekaip negali surinkti 
mažiausio balų, skiriamų už organizavimo patirtį, skaičiaus, todėl jie a priori šalinami iš paramos 

gavėjų sąrašo, neatsižvelgiant į jų siūlomos veiklos kokybę.

Be to, Lenkijos įgyvendinimo reglamente nustatyta, kad už „dalijimąsi mokymo rengimo patirtimi <…>“ gali 
būti skiriami trys balai, jei žemės ūkio organizacija yra konkurse dalyvaujančio konsorciumo narė. Audito 
Rūmai nustatė, kad institucijos tokiam konsorciumui skyrė tris balus, nors žemės ūkio organizacijos vaidmuo 
teikiant paslaugas buvo menkas ir jai net nebuvo išmokėta išmoka. Iš keleto laimėjusių konkurso dalyvių anali‑
zės matyti, kad tie trys balai gali būti lemiami siekiant laimėti konkursą.
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48 
Be esamos teisinės nuostatos dėl 
konsultavimo paslaugų 2007–2013 m. 
laikotarpiu, Komisija neparengė valsty‑
bėms narėms kitų rekomendacijų, kaip 
reikėtų užtikrinti, kad žinių perteikimo 
ir konsultavimo paslaugų teikėjai būtų 
patikimi, turėtų tinkamą kvalifikaciją 
ir reikiamos patirties, taip pat turėtų 
reikalingų administracinių gebėjimų 
ir technines galimybes. 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu gali būti 
įgyvendinta keletas patobulinimų, visų 
pirma dėl to, kad į ES nuostatas dėl 
paslaugų teikėjų pajėgumo ir kvalifika‑
cijos buvo įtrauktos žinių perteikimo 
paslaugos21 (žr. 30–34 pastraipas).

49 
Kalbant apie 2007–2013 m. progra‑
mavimo laikotarpį, Komisija ne visada 
buvo informuota apie problemas, susi‑
jusias su nustatytomis paslaugų teikėjų 
ir paslaugų atrankos procedūromis, 
todėl ji negalėjo reikalauti valstybių 
narių vykdyti taisomuosius veiksmus 
(žr. 35–46 pastraipas).

50 
Teisės aktais reikalaujama, kad 
2014–2020 m. programavimo laiko‑
tarpiu konsultavimo paslaugų teikėjų 
atrankos procedūros būtų reglamen‑
tuojamos viešųjų pirkimų įstatymu22. 
Todėl yra rizika, kad po viešųjų pirki‑
mų konkurso bus atrinktas tik vienas 
laimėtojas viename geografiniame 
rajone ir (arba) vienai teminei sričiai, 
ir žemės ūkio veiklos vykdytojai turės 
mažiau pasirinkimo galimybių. Šią 
riziką gali sušvelninti tai, kad valstybės 
narės gali pasirašyti preliminariąsias 
sutartis su keliais paslaugų teikėjais23, 
taip sudarydamos žemės ūkio veiklos 
vykdytojams galimybę rinktis iš kelių 
paslaugų teikėjų.

51 
Aiškios atitinkamų teisės aktų nuos‑
tatos dėl žinių perteikimo paslaugų ir 
paslaugų teikėjų atrankos nėra, tačiau 
„valstybės narės, atsižvelgdamos į savo 
nacionalinius teisės aktus, gali rinktis 
įvairias procedūras, įskaitant konkursų 
[...] ir paslaugų teikimo įstaigos viduje 
procedūrą“24. Kadangi konkrečių reko‑
mendacijų Komisija nepateikė, Audito 
Rūmų nustatytos su 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu susijusios 
problemos, pavyzdžiui, paslaugų 
teikimas įstaigos viduje nesant skaidrių 
sprendimų priėmimo procedūrų arba 
pagrindimo, subranga be administraci‑
nių patikrinimų ir tokie patys standar‑
tai, kokie taikomi įprastoms sutartims, 
taip pat neskaidrios ir (arba) nesąži‑
ningos sutarčių sudarymo procedūros, 
gali likti neišspręstos.

II dalis. Procedūros, 
užtikrinančios 
ekonomiškai efektyvų ir 
koordinuotą žinių 
perteikimo ir 
konsultavimo paslaugų 
teikimą

Valstybės narės patvirtino 
mokymo veiklą neatlikusios 
veiksmingų išlaidų 
pagrįstumo patikrinimų…

52 
Svarbiausias ES finansų srities regla‑
mentais reikalaujamo pagrįsto finansų 
valdymo aspektas – užtikrinti, kad 
kaimo plėtros dotacijų išlaidos būtų 
kontroliuojamos; vadovaudamiesi 
pagrįsto finansų valdymo reikalavimu 
visi ES biudžeto valdytojai turi laikytis 
ekonomiškumo principo, t. y. tinkama 
kaina remti tinkamus dalykus. Tai tu‑
rėtų būti užtikrinama tikrinant išlaidas 
ex ante, t. y. prieš dotacijos patvirtini‑
mą ir prieš išmokėjimą.

21 Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
14 straipsnio 3 dalis ir 
15 straipsnio 3 dalis.

22 Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
15 straipsnio 3 dalis.

23 Pagal Direktyvos 2004/18/EB 
32 straipsnį.

24 Priemonės „Žinių perdavimas 
ir informavimo veikla“ 
įgyvendinimo ataskaita, 
2014 m. spalio mėn. versija.
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53 
Kaip Audito Rūmų pabrėžta Spe‑
cialiojoje ataskaitoje Nr. 22/201425, 
valstybių narių institucijos deda per 
mažai pastangų, kad užtikrintų, jog su 
patvirtintomis kaimo plėtrai skirtomis 
dotacijomis susijusios išlaidos būtų 
pagrįstos. Kalbant apie žinių pertei‑
kimo priemones, projektų paraiškose 
pateikta informacija dažnai yra ne‑
pakankamai išsami, kad būtų galima 
atlikti naudingą su planuojama veikla 
susijusių išlaidų vertinimą. Nepaisant 
to, Austrija ir Švedija tvirtino tokias 
nekonkrečias projektų paraiškas, 
o kontroliniuose sąrašuose nurodė, 
kad išlaidų pagrįstumas buvo patikrin‑
tas. Daugiau nepakankamo ex ante 
tikrinimo valstybėse narėse pavyzdžių 
pateikiama 7 langelyje.

… ir yra požymių, kad jos 
kartais per daug sumokėjo 
už nepakankamai pagrįstas 
mokymo arba konsultavimo 
paslaugas

54 
Kaip aprašyta pirmiau, valstybių narių 
institucijos privalo patikrinti, ar jų 
tvirtinamos dotacijos apskaičiuotos 
remiantis pagrįstomis kainomis. Tačiau 
tai, kad patirtos išlaidos skiriasi nuo 
paraiškų teikimo etape patvirtintų 
išlaidų, nėra retas atvejis – gali kisti 
tiek specifikacijos, tiek kainos. Todėl 
valstybių narių institucijos turi sukurti 
reikiamas taisykles ir sistemas, kad 
galėtų nustatyti didelius patvirtintų 
projekto išlaidų nukrypimus ir prieš 
išmokėdamos dotaciją patikrinti, ar 
patikslintos išlaidos tebėra pagrįstos.

25 Žr. Specialiąją ataskaitą 
Nr. 22/2014 „Ekonomiškumo 
užtikrinimas: ES lėšomis 
finansuojamiems kaimo 
plėtros projektams skiriamų 
dotacijų išlaidų kontrolė“ 
(http://eca.europa.eu).

Nepakankamo ex ante išlaidų pagrįstumo tikrinimo pavydžiai

Jungtinė Karalystė (Anglija)

Paskelbusios kvietimą teikti pasiūlymus institucijos gavo tik vieną mokymo paslaugų teikėjo pasiūlymą. Jos 
pasiūlymą patvirtino nepalyginusios kainų su įprastinėmis kainomis ar kitais standartais. Audito Rūmai nusta‑
tė, kad institucijoms taikyta kaina už vieną stažuotoją buvo nuo dviejų iki aštuonių kartų didesnė už paslaugų 
teikėjo brošiūroje reklamuojamą standartinę kainą.

Ispanija (Galisija)

Padidintas mokymo projekto biudžetas patvirtintas be patvirtinamųjų dokumentų, kurių buvo prašoma sie‑
kiant pagrįsti pasiūlytą padidintą biudžetą.

Austrija

Vieno didelio projekto biudžetas buvo padidintas dvigubai ir atitinkamai išmokėta 2,7 mln. eurų dotacija. Insti‑
tucijų argumentas, kodėl patvirtintas padidintas biudžetas, buvo tas, kad pateiktos kainos buvo apskaičiuotos 
remiantis ankstesniais metais išmokėtomis faktinėmis išmokomis už panašią veiklą. Tačiau Audito Rūmai nera‑
do įrodymų, kad būtų atlikta tinkamų patikrinimų.
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55 
Audito Rūmai nustatė keletą su išmokų 
mokėjimo etape taikomomis proce‑
dūromis susijusių trūkumų, dėl kurių 
buvo išmokėtos neteisingai apskaičiuo‑
tos ar per didelės išmokos arba iškilo 
neaiškumų dėl to, ar išmokėta suma 
apskaičiuota teisingai, pavyzdžiui:

 ο privalomus mokymo kursus ūkinin‑
kams, pavyzdžiui, fitosanitarinių 
produktų tvarkymo ir gyvūnų ge‑
rovės klausimais, tiesiogiai surengė 
regioninės institucijos atitinkamai 
už 2 680 ir 2 030 eurų, nors tame 
pačiame regione juos buvo galima 
surengti daug mažesne kaina, ati‑
tinkamai už 150 ir 200 eurų (Ispani‑
ja (Galisija));

 ο išmokos nebuvo pakoreguotos 
atsižvelgiant į tai, ar asmenys iš 
tiesų dalyvavo mokymo kursuose, 
nors viso projekto kaina buvo ap‑
skaičiuota remiantis būtent dalyvių 
lankomumu (Ispanija (Galisija));

 ο dalyvių lankomumo sąrašai buvo 
nepatikimi: arba dalyviai buvo 
pasirašę iš anksto, arba buvo 
matyti, kad sąrašai taisyti kito 
asmens, o ne dalyvio, arba jie buvo 
nesuprantami dėl įvairių įrašytų 
ženklų arba kodų (Lenkija, Ispanija 
(Galisija));

 ο sumos, kurias valstybės narės insti‑
tucija turėjo sumokėti už mokymo 
kursus, buvo daug kartų didesnės 
nei faktinės subrangovams išmo‑
kėtos sumos (Jungtinė Karalystė 
(Anglija)), žr. 8 langelį);

 ο tais atvejais, kai projektus įgyven‑
dino valstybės narės institucijos, 
nebuvo įmanoma nustatyti ryšio 
tarp atskirų mokymo kursų kainos 
ir atitinkamo per protingą laiko‑
tarpį mokėjimo agentūrai pateikto 
mokėjimo prašymo (Švedija);

 ο vienais atvejais nebuvo nustatytas 
įpareigojimas vesti darbo laiko 
apskaitos žiniaraščius, kitais darbo 
laiko registravimo taisyklės buvo 
neaiškios arba jomis remiantis 
buvo neįmanoma teisingai ap‑
skaičiuoti, kiek laiko buvo skirta 
mokymo veiklai, kurią rengė pas‑
laugų teikėjai arba pačios valdžios 
institucijos (Švedija, Lenkija, Ispa‑
nija). Jei paslaugas teikia valdžios 
institucijos, tai reiškia, jog esama 
rizikos, kad veiklos, įeinančios 
į įprastas institucijų funkcijas, išlai‑
dos bus priskirtos EŽŪFKP bendrai 
finansuojamiems projektams (taip 
pat žr. 42 pastraipą);

 ο kai kurios konsultavimo išlaidos 
finansuotos visos (Švedija), priešin‑
gai nei nustatyta teisinėse nuosta‑
tose, kuriomis leidžiama finansuoti 
ne daugiau kaip 80 proc. išlaidų;

 ο ne visada yra parengti aiškūs susi‑
tarimai su mokytojais arba prane‑
šėjais iš išorės, o jų sąskaitos fak‑
tūros nėra pakankamai išsamios, 
kad būtų galima teigti, jog išlaidos 
apskaičiuotos teisingai ir pagrįstai 
ir yra susijusios su projektu (Austri‑
ja, Švedija).
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Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje) išmokėtas pernelyg didelis pelnas

Nors Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje) buvo taikyta viešųjų pirkimų procedūra, valstybės narės institucijos už 
keletą mokymo kursų sumokėjo pernelyg didelę kainą. Vieno paslaugų teikėjo pateiktame mokėjimo prašy‑
me nurodyta kaina už trejus mokymo kursus buvo 13,8 karto didesnė nei tiesioginės mokymo išlaidos, kurias 
šis paslaugų teikėjas apmokėjo subrangovams. Mokėjimo agentūros inspektorius taip pat buvo nurodęs (iki 
Audito Rūmams pradedant auditą), kad nenurodyta šio kontrakto ekonominė nauda, tačiau jokių su išmokėta 
išmoka susijusių tolesnių sprendimų nebuvo. Po šio atvejo Jungtinės Karalystės institucijos suplanavo nustaty‑
ti griežtesnę paslaugų teikimo plano vykdymo kontrolės tvarką.

1 Likusią nedidelę išlaidų dalį sudaro reklamos ir administracinės išlaidos.
2 Pagal mokėjimo prašymą.

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.
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Bendras pelnas
Subrangovams išmokėtos tiesioginės mokymo išlaidos1
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Komisijos audito aprėptis 
neleido gauti pakankamai 
informacijos apie Audito 
Rūmų nustatytus trūkumus

56 
Atlikdama savo auditus, Komisija priva‑
lo stebėti valstybėse narėse sukurtas 
valdymo ir kontrolės sistemas26. Žinių 
perteikimo ir konsultavimo paslaugos 
yra labai svarbios tolesniam kaimo 
visuomenės ir ekonomikos vystymuisi. 
Tačiau šių priemonių valdymo stebė‑
jimui skirto Komisijos audito aprėptis 
neleido gauti pakankamos reikiamos 
informacijos apie valstybių narių 
taikomas priemonių įgyvendinimo ir 
kontrolės procedūras ir nustatyti bei 
pašalinti pirmiau nurodytus trūkumus.

57 
2007–2013 m. Komisija neatliko nė 
vieno konkretaus žinių perteikimo ir 
konsultavimo priemonių įgyvendinimo 
audito, pagrįsdama savo sprendimą 
tuo, kad ši finansavimo suma yra paly‑
ginti nedidelė. 2010 m. atliktas išsamus 
auditas apėmė priemonę 111. Audito 
metu nustatyta keletas trūkumų, susi‑
jusių su valdymo ir kontrolės sistema 
(svarbiausiomis kontrolės priemonė‑
mis), o po audito atliktas finansinių 
klaidų ištaisymas27.

Nėra ES ir kitų lėšų 
naudojimo koordinavimo, 
kuriuo būtų užtikrintas 
veiksmingas žinių perteikimo 
ir konsultavimo paslaugų 
teikimas

58 
Kaip jau minėta 13 pastraipoje, žemės 
ūkio veiklos vykdytojams skirta žinių 
perteikimo ir konsultavimo veikla gali 
būti finansuojama ne iš EŽŪFKP, bet iš 
kitų šaltinių. Rengdami audito vizi‑
tus ir remdamiesi parengta apžvalga 
(žr. 20 pastraipą) Audito Rūmai nustatė, 
kad finansavimą šiai veiklai skiria kiti 
ES fondai (visų pirma ESF), taip pat jis 
skiriamas iš nacionalinių ir regioninių 
finansavimo šaltinių.

59 
Kad išvengtų dvigubo tos pačios 
veiklos finansavimo iš skirtingų fondų, 
valstybės narės privalo savo KPP nusta‑
tyti finansavimo ribas28 ir įgyvendinti 
veiksmingas valdymo procedūras29.

60 
Tačiau nustatyti finansavimo iš skir‑
tingų ES fondų ribas buvo ne vien 
valstybių narių atsakomybė. Tai turėjo 
būti pradėta daryti Komisijos lygme‑
niu, užtikrinant tinkamą už skirtingus 
fondus atsakingų generalinių direkto‑
ratų veiksmų koordinavimą. Komisija 
turėjo įvertinti nustatytų ribų tinka‑
mumą, patvirtinti šias ribas, nustatytas 
nacionalinės strategijos įgyvendinimo 
kaimo plėtros srityje plane, pareng‑
ti rekomendacijas ir patikrinti, kaip 
priemonės įgyvendinamos valstybėse 
narėse.

26 Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 59 straipsnio 
2 dalis.

27 Komisija gali atlikti finansinių 
klaidų ištaisymą, jei išlaidos, 
sandoriai arba praktika yra 
neteisėti ir valstybės narės 
klaidų neištaisė. Finansinių 
klaidų ištaisymas taip pat gali 
būti atliekamas, jei buvo 
nustatytas didelis valdymo ir 
kontrolės sistemos trūkumas, 
dėl kurio atsirado rizika, 
susijusi su jau sumokėtu ES 
įnašu į programą, arba jei 
valstybė narė neišnagrinėjo 
pažeidimų ir neatliko reikiamų 
ištaisymų.

28 Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
60 straipsnis.

29 2011 m. sausio 27 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 65/2011, 
nustatančio išsamias Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
dėl Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
paramos kaimo plėtrai 
taikymo taisykles, 24 
straipsnio 5 dalis (OL L 25, 
2011 1 28, p. 8).
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61 
Komisija neparengė 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiui skirtų re‑
komendacijų dėl ribų nustatymo arba 
dvigubo finansavimo rizikos išvengimo 
ir patvirtino valstybių narių KPP, nerei‑
kalaudama išsamiau nurodyti mecha‑
nizmus, kuriuos jos taiko siekdamos 
išvengti dvigubo finansavimo. Audito 
Rūmai nustatė kelis atvejus, kai panaši 
veikla buvo finansuota iš skirtingų fon‑
dų ir kai skirtingų fondų finansavimo 
riba buvo nustatyta neaiškiai. Akivaiz‑
dus trūkumas šioje padėtyje yra tas, 
kad valdymo struktūros gali dubliuotis. 
Kuo neaiškesnės finansavimo ribos, kai 
valdymo procedūros neveikia tinka‑
mai, tuo didesnė dvigubo finansavimo 
rizika.

62 
Nepaisant to, Audito Rūmai nustatė, 
kad kai kurios valstybės narės, siekda‑
mos sumažinti dvigubo finansavimo 
riziką, vadovavosi gerąja patirtimi, 
pavyzdžiui, sąskaitų faktūrų ženklini‑
mo (Ispanija (Galisija), Austrija, Lenkija), 
paramos gavėjų deklaracijų teikimo 
(Ispanija (Galisija)), o paraiškų etape – 
konsultavimosi su kompetentingomis 
institucijomis bei privalomų patikrini‑
mų rengimo (Švedija).

63 
Kalbant apie finansavimo iš skirtingų 
ES fondų ribas, Audito Rūmai patikrino 
valstybių narių 2007–2013 m. pro‑
gramavimo laikotarpio nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo planus ir KPP 
ir nustatė šiuos trūkumus:

 ο Ispanijos (Galisijos) kaimo vieto‑
vėse mokymo veikla, neįeinanti 
į įprastas švietimo programas, 
galėjo būti remiama EŽŪFKP, ESF 
arba ERPF lėšomis. Tačiau susijusių 
finansavimo kriterijų nenustatyta. 
Nustatyta atvejų, kai kaimo vieto‑
vėse rengti IT kursai ir remiamojo 
verslumo kursai finansuoti EŽŪFKP 
(priemonė 111), ERPF arba ESF 
lėšomis;

 ο Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje) 
surengtuose ESF finansuotuose 
mokymo kursuose, skirtuose vado‑
vavimo ir vadybos, IT ir administra‑
ciniams įgūdžiams tobulinti, galėjo 
dalyvauti visi verslininkai, įskaitant 
kaimo įmones, net jei jos neatitiko 
nustatytų kriterijų;

 ο Lenkijoje panaši mokymo veikla 
finansuota pagal ESF žmogiško‑
jo kapitalo veiksmų programą ir 
priemonę 111;

 ο Belgijoje (Valonijoje) panaši veikla 
galėjo būti finansuota pagal prie‑
monę 331 ir ESF lėšomis. Pagal šią 
priemonę buvo pradėta finansuoti 
kaimo plėtros srities projektus, 
bet vėliau ja nesinaudota. Belgijos 
institucijos paaiškino, kad mokymo 
rengėjams buvo priimtinesnis ESF 
finansavimas, nes, jų nuomone, 
ESF išlaidų kompensavimo taisy‑
klės yra ne tokios griežtos kaip 
EŽŪFKP taisyklės.
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64 
Atlikus auditą Ispanijoje (Galisijoje) nu‑
statyta, kad taikyta sistema buvo susi‑
jusi su dvigubo finansavimo, t. y. pagal 
priemonę 115 ir iš ESF, rizika, nes naujai 
pasamdyto personalo išlaidos galėjo 
būti finansuojamos abiejų fondų lėšo‑
mis. Nustatytas atvejis, kai paslaugų 
teikėjas gavo paramą iš ESF už darbo 
vietų kūrimą (122 400 eurų) ir paramą 
pagal priemonę 115 (124 700 eurų).

65 
Atitinkamuose naujojo 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpio reglamen‑
tuose pabrėžiama geresnio ES fondų 
suderinamumo svarba. Taikant naująjį 
požiūrį mažiau dėmesio skiriama ribų 
nustatymui ir daugiau – papildomu‑
mui. Tačiau Komisija nesuteikė pa‑
kankamų vykdomųjų rekomendacijų. 
Audito Rūmams išnagrinėjus partne‑
rystės susitarimus nepaaiškėjo, kaip 
kai kuriose valstybėse narėse naujuoju 
laikotarpiu bus išvengta 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu buvusių 
trūkumų.

III dalis. procedūros, 
skirtos stebėti ir vertinti 
žinių perteikimo ir 
konsultavimo veiklos 
rezultatus

66 
Svarbiausias dalykas, padedantis 
užtikrinti, kad ES biudžeto lėšos būtų 
naudojamos tinkamai, – stebėjimas 
ir vertinimas30. Kaip matyti iš 4 dia-
gramos ir 1 pastraipos, stebėjimas 
ir vertinimas gali būti naudingi per 
visą 7 metų programavimo laikotarpį 
rengiant trumpojo laikotarpio analizes 
ir programos specifikacijas, taip pat ku‑
riant vėlesniam laikui skirtas ilgesniojo 
laikotarpio programas.

67 
Neturėdami informacijos apie Ko‑
misijos šiuo tikslu taikomą modelį, 
Audito Rūmai, vertindami mokymo 
programas, remiasi žinomu modeliu, 
vadinamu Kirkpatrick keturių lygmenų 
vertinimo modeliu. Šio modelio princi‑
pai gali būti taikomi bet kuriai moky‑
mo programai (žr. II priedą). Kirkpatrick 
keturi lygmenys – tai mokymo progra‑
mų vertinimo būdai, taikomi vienas po 
kito. Pereinant iš vieno lygmens į kitą 
procesas sunkėja ir reikalauja daugiau 
laiko, tačiau kiekviename paskesniame 
lygmenyje taip pat gaunama vertin‑
gesnė informacija31.

30 Stebėjimas – reguliarus išlaidų, 
produkcijos ir rezultatų 
tikrinimas; vykdant stebėjimą 
galima gauti naujausią 
informaciją apie tai, ar 
programos įgyvendinamos 
taip, kaip tikimasi. Vertinimas – 
periodinis įrodymų, įskaitant 
stebėjimui rengiamą 
informaciją, rinkimas ir 
analizavimas, siekiant 
suformuoti išvadas apie 
programos arba politikos 
veiksmingumą ir efektyvumą.

31 Kirkpatrick, Donald L., 
Kirkpatrick, James D., 
Evaluating Training Programs: 
The Four Levels (Mokymo 
programų vertinimas: keturi 
lygmenys), 3rd edition, 2006, 
p. 21.
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68 
1 ir 2 lygmenyse (reakcija ir moky‑
masis) gauta informacija visų pirma 
naudinga siekiant nustatyti proble‑
mas, susijusias su teikiamos paslaugos 
kokybe, veiklos mastu ir pan. Remian‑
tis šia informacija galima patobulinti 
paskesnių veiksmų specifikacijas arba 
paslaugų teikėjų atrankos procedūras, 
vėliau skelbiant konkursus arba kvieti‑
mus teikti pasiūlymus. 3 ir 4 lygmenys 
(elgsena ir rezultatai) gali būti naudingi 
siekiant įvertinti veiksmų poveikį ir 
rezultatus, jie taip pat naudingi labiau 
strateginiais tikslais, pavyzdžiui, iš 
naujo įvertinant poreikius, nustatant 
naujus poreikius ir pan.

Mokymo paslaugų teikėjai 
dažnai gauna iš mokymo 
dalyvių grįžtamąją 
informaciją, tačiau valstybių 
narių institucijos retai ja 
naudojasi paskesnių veiksmų 
tinkamumui padidinti

69 
Audito Rūmai nustatė, kad daugu‑
ma valstybių narių, įgyvendindamos 
EŽŪFKP finansuojamas žinių pertei‑
kimo priemones, renka iš mokymo 
dalyvių tiesioginę grįžtamąją infor‑
maciją, tačiau per mažai ja naudojasi; 
remdamosi šia informacija jos galėtų 
vertinti mokymo kokybę arba keisti 
mokymo kursus. Tik kelios valstybės 
narės tikrina, ką mokymo dalyviai iš 
tikrųjų išmoko (2 lygmuo).

70 
Daugumoje valstybių narių, kuriose 
atliktas auditas, mokymo kursų daly‑
viai pasibaigus kursams iš karto pildo 
grįžtamosios informacijos anketas (jos 
taip pat vadinamos dalyvių pasitenki‑
nimo vertinimo anketomis). Daugiausia 
tai daroma paslaugų teikėjo iniciatyva, 
tačiau kai kurios valstybės narės yra 
parengusios rekomendacijas arba stan‑
dartizuotas grįžtamosios informacijos 
anketas (taip pat žr. 9 langelį).

71 
Tačiau daugeliu atvejų valstybių narių 
institucijos tinkamai neišnaudoja su‑
rinktos informacijos. Lenkijoje institu‑
cijoms mokėjimo etape persiunčiama 
galutinė ataskaita, kurioje pateikiami 
apibendrinti tik vieno su kokybe 
susijusio klausimo atsakymai. Austri‑
joje institucijoms neperduodamos nei 
grįžtamosios informacijos anketos, nei 
jų analizės rezultatai. Ispanijoje (Gali‑
sijoje) pagrindinės institucijų tarnybos 
negauna iš projekto koordinatorių 
užpildytų anketų, jei mokymo veikla 
yra valdoma tiesioginės intervencijos 
būdu.
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72 
Dauguma valstybių narių institucijų, 
kuriose lankytasi atliekant auditą, 
netikrina, kaip mokymo dalyviams 
pavyko dalyvaujant mokymo veikloje 
įsisavinti perteiktas žinias, įgūdžius ir 
požiūrį (atitinka Kirkpatrick 2 lygmenį 
(mokymasis)). Pavyzdžiui, Ispanijos 
institucijos nesidomėjo, kiek mokymo 
dalyvių laikė egzaminą, kuriam pasi‑
rengti buvo surengtas parengiamasis 
kursas. Jungtinės Karalystės (Anglijos) 
institucijos netikrino, kiek dalyvių 

sėkmingai baigė mokymo kursus ir 
gavo sertifikatą; Audito Rūmai nu‑
statė pavyzdžių, kai net pagrindinis 
rangovas nežinojo, kiek asmenų baigė 
subrangovų rengtus mokymo kursus. 
Lenkijoje nei mokymo pradžioje, nei 
jam pasibaigus nerengiami egzaminai 
ar pokalbiai, kurie padėtų įvertinti, ką 
mokymo dalyvis išmoko. Pasibaigus 
mokymo kursui dalyviams išduodami 
sertifikatai tėra dalyvavimo kursuose 
patvirtinimas, bet ne patvirtinimas, 
kad jie sėkmingai išlaikė egzaminą.

Projektams vertinti reikalingos informacijos rinkimo gerosios patirties 
pavyzdžiai

Lenkijos institucijos pateikia paslaugų teikėjams standartizuotas grįžtamosios informacijos anketas, kuriose 
pateikiama 11 klausimų, susijusių su kokybe.

Jungtinės Karalystės (Anglijos) institucijos leidžia paslaugų teikėjams naudoti savo vertinimo anketas, 
tačiau jos parengia rekomendacijas ir taip užtikrina, kad anketos atitiktų būtiniausius reikalavimus. Mokymo 
dalyviams pateikiami trys arba daugiau pasirinkimo variantų (pavyzdžiui, labai patenkintas, patenkintas arba 
nepatenkintas) ir prašoma įvertinti šešis dalykus: kursų tempą ir turinį, medžiagą, vietą ir infrastruktūrą, dėsty‑
tojo suteiktą paramą, bendrą kokybę ir įgūdžių tinkamumą. Dalyviai taip pat turi patvirtinti, ar įgūdžiai jiems 
tinkami ir kokia yra tikimybė, jog jie bus panaudoti praktikoje. Šiek tiek vietos paliekama pastaboms ir pasiūly‑
mams, ką būtų galima patobulinti.

Kitos Jungtinės Karalystės (Anglijos) institucijos telefonu apklausia atsitiktine tvarka atrinktus mokymo da‑
lyvius. Pagrindinis apklausos telefonu tikslas – patikrinti lankomumą, tačiau tai taip pat yra naudingas grįžta‑
mosios informacijos gavimo būdas.

Gerą pavyzdį Audito Rūmai rado Austrijoje: vertinimas buvo integruotas į naujoviško vadybos kurso, skirto 
kaimo plėtros srityje veiklą vykdančioms moterims, koncepciją. Buvo vertinami kiekvieno mokymo kurso 
modulio kokybiniai aspektai, pavyzdžiui, mokymosi aplinka, kursų turinys ir pritaikomumas praktikoje, taip pat 
dėstytojų profesionalumas ir mokymosi dokumentų kokybė. Dėstytojai privalėjo įvertinti save, o jų vertinimas 
buvo lyginamas su mokymo dalyvių pateiktu vertinimu; galiausia buvo rengiamas paslaugų gavėjo pokalbis 
su Austrijos institucijų atstovais, kad jos galėtų gauti grįžtamąją informaciją. Taip pat buvo reikalaujama, kad 
dalyviai parengtų egzamino darbą, kuriam nuosekliai rengėsi per visą mokymo kursą, o paslaugų gavėjas 
numato po 1–2 metų atlikti tyrimą, kad sužinotų, ar dalyviai dar naudoja įgytas žinias ir įgūdžius. Teigiamus 
vertinimo rezultatus patvirtinantys pokalbiai su dalyviais taip pat pateikiami internete.
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73 
Austrijoje padėtis priešinga: dalyviai, 
baigę mokymo kursus, po kurių iš‑
duodamas sertifikatas, privalo išlaikyti 
egzaminą. Paslaugų teikėjai turi stebėti 
ir vertinti kursus pagal tam tikrus krite‑
rijus ir pateikti rezultatų santrauką na‑
cionaliniams žemės ūkio rūmams. Kaip 
matyti iš pateiktų duomenų, per metus 
išduodama daugiau nei 850 sertifika‑
tų, – tai reiškia, kad kursus sėkmingai 
baigia apie 95 proc. dalyvių.

Yra gerosios patirties 
pavyzdžių, taip pat valstybės 
narės stengiasi surinkti 
naudingos informacijos 
apie žinių perteikimo ir 
konsultavimo veiklos poveikį

74 
Kaip jau minėta ankstesnėje dalyje, 
valstybės narės neišnaudoja visų 
galimybių, kurių atsiranda vertinant 
projektus. Kai kurios valstybės narės 
užsakė atlikti apklausas arba vertinimo 
tyrimus mokymo programų lygmeniu, 
siekdamos gauti informacijos apie elg‑
senos pokyčius (Kirkpatrick 3 lygmuo) 
ir poveikį (Kirkpatrick 4 lygmuo). Šių 
tyrimų pradžioje turi būti renkami pa‑
grindiniai vertinimo duomenys; kartais 
tai daroma praėjus daug laiko nuo kur‑
sų pabaigos, todėl parengti naudingas 
išvadas yra dar sunkiau ir tam prireikia 
dar daugiau laiko.

75 
Švedijos statistikos tarnyba visos šalies 
mastu atlieka reguliarias apklausas 
paštu – taip gaunama grįžtamoji in‑
formacija apie visus keturis vertinimo 
lygmenis. Paskutinė apklausa atlikta 
2010 m. pavasarį; apklausta 8 000 
asmenų, dalyvavusių kaimo plėtros 
srities žinių perteikimo arba konsulta‑
vimo veikloje. Panašūs tyrimai vykdyti 
1999 ir 2006 m., o naują tyrimą numa‑
toma atlikti 2015 m.32

76 
Austrijos institucijos užsakė atlikti 
specialų priemonių 111 ir 331 įgyven‑
dinimo vertinimą. Tyrimo autoriai taiko 
šiuos keturis metodus: nacionalinių 
ir tarptautinių tyrimų, ataskaitų ir 
kitų dokumentų analizę; internetinę 
žemės ūkio veiklos vykdytojų (da‑
lyvavusių ir nedalyvavusių veikloje 
pagal mokymo priemones), mokymo 
teikėjų ir pareigūnų apklausą; 1–2 val. 
trukmės dialogus‑apklausas ir „verti‑
nimo kavines“. Autoriai pateikia daug 
išsamios informacijos, pavyzdžiui, apie 
numatomą mokymo priemonių naudą 
apskritai, įvairių rūšių veiklos naudą 
arba apie kliūtis, trukdančias dalyvauti 
veikloje. Kita vertus, jie taip pat nurodo 
Austrijos sistemos trūkumus ir siūlo 
taikyti konkurencingą projektų atran‑
ką, kiekvienam projektui naudojant 
konkrečius sėkmės rodiklius33.

77 
Iš duomenų, surinktų Jungtinėje Ka‑
ralystėje (Anglijoje) ir Švedijoje atlikus 
nepriklausomus tyrimus, taip pat 
galima daryti išvadas apie mokymo ir 
konsultavimo naudą (žr. 10 langelį).

32 Jordbruksverket: 
Kompetensutveckling inom 
landsbygdsprogrammet 
‑ Rapport från en statistisk 
undersökning genomförd. 
Rapport 2010:30. 
Jordbruksverket: Analys av 
kompetensutvecklingen inom 
landsbygdsprogrammet 
‑ Fördjupning av rapport 
2010:30. Rapport 2011:39.

33 C. Mandl ir T. Kuttner 
„Bildungsevaluierung 
Ländliche Entwicklung LE 
07‑13 – Endbericht“, Viena, 
2013 m.
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78 
Švedijoje nuo 2001 m., įgyvendinant 
iniciatyvą Greppa Näringen (Daugiau 
dėmesio su maisto medžiagomis susiju-
siems klausimams)35, didesnius nei 50 
hektarų ūkius ir (arba) daugiau nei 25 
sutartinius gyvulius turintiems ūkinin‑
kams teikiamos nemokamos konsulta‑
cijos aplinkos klausimais. Finansavimas 
gaunamas iš EŽŪFKP ir surinktų su 
aplinka susijusių mokesčių reinvestavi‑
mo. Įgyvendinant iniciatyvą, inter alia, 

rengiami mokymo kursai ūkininkams 
ir konsultantams ir suteikiama priemo‑
nių, padedančių apskaičiuoti maisto 
medžiagų pusiausvyrą. Ūkininkams 
suteiktų konsultacijų veiksmingumas 
vertinamas vėlesniuose vizituose ir 
ketvirčių ataskaitose. Ūkininkai yra pa‑
tenkinti konsultavimo vizitais – tai yra 
dar svarbesnis sėkmės įrodymas; suma‑
žėjo azoto ir fosforo perteklius vienam 
ūkiui, taip pat vieno ūkio išmetamas 
amoniako kiekis.

Pagal kaimo plėtros priemones finansuojamos žinių perteikimo ir konsultavimo 
veiklos poveikio tyrimų pavyzdžiai

Jungtinė Karalystė (Anglija)

2013 m. Kaimo ir bendruomenės mokslinių tyrimų institutas (Glosteršyro universitetas) baigė 
rengti ataskaitą34, kurioje, remdamasis keturių sričių atvejų tyrimais, siekė įvertinti socialinę inves‑

ticijų grąžą (angl. SROI) pagal Anglijos KPP 1 ir 3 kryptis.

Ataskaitoje daroma išvada, inter alia, kad nustatyta nauda (pavyzdžiui, didesnis ūkių tvarumas, gyvulininkys‑
tės sektoriuje taikomas įpareigojimas, susijęs su gyvūnų sveikata ir įgūdžių tobulinimu, patobulinta dirvų ir 
ganyklų tvarkymo praktika, vietos pajėgumų vystymas kuriant pridėtinę vertę (1 kryptis)) yra labai susijusi su 
investicijų į mokymą ir konsultavimą dydžiu.

Švedija

Iš pesticidų likučių kiekio kontrolės tyrimo, 1990 m. pradėto mažame pietinės Švedijos dalies 
žemės ūkio rajone (prie Vemmenhög upės), rezultatų matyti, kad pesticidų likučių kiekis vanden‑

takiuose sumažėjo 90 proc., nors sunaudojamų augalų apsaugos cheminių medžiagų kiekis beveik nepakito. 
Iš atliktos analizės matyti, kad šiuos pokyčius daugiausia lėmė geresnės ūkininkų žinios apie tai, kaip saugiai 
naudoti ir tvarkyti pesticidus, kurių jie įgijo 1994 m. pradėjus toje vietovėje teikti konsultavimo paslaugas.

34 Galutinė ataskaita „Socialinės investicijų grąžos pagal Anglijos kaimo plėtros programos 1 ir 3 kryptis vertinimas“; Kaimo ir bendruomenės 
mokslinių tyrimų institutas Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamento vardu, 2013 m. lapkričio 1 d.
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Surinkti duomenys apie 
bendrus ES lygmens žinių 
perteikimo ir konsultavimo 
paslaugų teikimo rezultatus 
nėra patikimi

79 
Ankstesniuose skyriuose stebėjimas ir 
vertinimas daugiausia nurodomi kaip 
priemonė, kurią taikant galima valsty‑
bių narių lygmeniu patobulinti žinių 
perteikimo ir konsultavimo paslau‑
gų specifikacijas ir geriau teikti šias 
paslaugas. Kaimo plėtros reglamentu 
buvo ES lygmeniu nustatyta 2007–
2013 m. laikotarpio Bendra stebėjimo ir 
vertinimo sistema (BSVS I)36. Tai nauja 
sistema, pradėta įgyvendinti 2007 m.; 
nustatyti šios sistemos bendrieji ro‑
dikliai, kurių tikslas – nustatyti kaimo 
plėtros tikslų įgyvendinimo pažangą, 
sudarant galimybę palyginti kiekvie‑
ną KPP ir kaupti duomenis. Komisijos 
reglamente37 nustatyti konkretesni 
reikalavimai ir išvardyti bendrieji pra‑
diniai, pasiekimo, rezultatų ir poveikio 
rodikliai. Kadangi naudojant bendruo‑
sius rodiklius neįmanoma nustatyti 
viso kiekvienos KPP poveikio, valstybės 
narės taip pat galėjo nustatyti tam 
tikrą skaičių papildomų rodiklių. Tačiau 
nė viena valstybė narė, kurioje atliktas 
auditas, nenustatė papildomų rodiklių, 
susijusių su žinių perteikimo ir konsul‑
tavimo priemonėmis.

80 
Audito Rūmams atlikus auditą pasitvir‑
tino tai, jog esama didelių trūkumų, 
susijusių su stebėjimo ir vertinimo 
informacijos apie kaimo plėtros poli‑
tikos įgyvendinimo išlaidas buvimu ir 
kokybe, kaip nurodoma Specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 12/201338.

81 
Vykdydami šį auditą Audito Rūmai 
nustatė šiuos trūkumus:

 ο Lenkijoje taikytas apskaičiavimo 
metodas neatitiko BSVS I gairių ir 
dėl to stipriai skiriasi faktinių mo‑
kymo dienų skaičius39;

 ο Jungtinė Karalystė (Anglija) ir 
Ispanija (Galisija) negalėjo pateikti 
visų reikiamų duomenų, o Austri‑
ja neteisingai priskyrė projektus 
prie veiklos rūšių pagal BSVS I (dėl 
šios priežasties nurodytas įvairios 
veiklos dalyvių ir mokymo dienų 
skaičius yra nepatikimas).

82 
Yra ir teigiamų pavyzdžių: Švedijoje 
reikalaujama, kad paslaugų teikėjai 
ir institucijos bendroje internetinėje 
duomenų bazėje registruotų kiekvie‑
nos mokymo ar konsultavimo veiklos 
dalyvius. Finansiniai duomenys ir 
informacija apie administracinius pro‑
jektų patikrinimus registruojami kitoje 
duomenų bazėje. Kad būtų galima 
parengti Komisijai teiktinas stebėjimo 
ataskaitas, abi duomenų bazės turi būti 
susiejamos nurodžius projekto numerį. 
Tačiau tai, kad naudojamos dvi atskiros 
duomenų bazės, reiškia, kad negalima 
pateikti finansinės informacijos apie 
atskiras mokymo arba konsultavimo 
veiklas, pavyzdžiui, kokia yra vieno da‑
lyvio ir (arba) vienos mokymo dienos 
kaina. Be to, susiejant duomenų bazes 
kyla problemų; Audito Rūmai nustatė, 
kad esama su duomenų patikimumu 
susijusių problemų.

36 Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
80 straipsnis.

37 Reglamentas (EB) 
Nr. 1974/2006. Visas bendrųjų 
rodiklių sąrašas pateikiamas 
VIII priede.

38 Specialioji 
ataskaita Nr. 12/2013 „Ar 
Komisija ir valstybės narės gali 
parodyti, kad yra tinkamai 
naudojamas kaimo plėtros 
politikai skirtas ES biudžetas?“ 
(http://www.eca.europa.eu).

39 Vadovaujantis BSVS I gairėmis, 
rodiklis „Mokymo dienų 
skaičius“ turi būti 
apskaičiuojamas kaip visiems 
pareiškėjams suteikto 
mokymo valandų suma, 
padalyta iš aštuonių [valandų]. 
Tačiau Lenkijos institucijos 
2013 m. BSVS I statistiniuose 
duomenyse tiesiog nurodė 
mokymo dienų skaičių.

http://eca.europa.eu


40Pastabos

83 
Taip pat pažymėtina, kad Komisijos 
pateikta sukauptų duomenų analizė 
kai kurių valstybių narių požiūriu yra 
aiškiai klaidinanti (žr. 11 langelį).

84 
Komisija koordinuoja BSVS I, t. y. 
Komisijos darbuotojai atlieka metinių 
pažangos ataskaitų peržiūrą ir kaupia 
stebėjimo duomenis. Jie gali stebėtojų 
teisėmis dalyvauti valstybių narių ste‑
bėjimo komitetuose ir rengti kasmeti‑
nius posėdžius su valdymo institucijų 
atstovais, kad galėtų išnagrinėti pagrin‑
dinius kiekvienos KPP praėjusių metų 
rezultatus. Komisija taip pat privalo 
parengti keletą kaimo plėtros politikos 
įgyvendinimo ir pasiekimų ataskaitų.

85 
Tačiau Komisija ne visada yra gerai 
informuota apie valstybėse narėse pa‑
sitaikančius nukrypimus ir su duomenų 
rinkimu susijusias problemas ir paskel‑
bė bendrus duomenis neužtikrinusi jų 
nuoseklumo. Kadangi patikimų duo‑
menų nėra, Komisija negali įvertinti, ar 
EŽŪFKP lėšos, skirtos žinių perteikimo 
ir konsultavimo veiklai, naudojamos 
tinkamai arba ar jas naudojant įgyven‑
dinami nustatyti veiklos tikslai.

Netikslių BSVS I rodiklių duomenų pavyzdžiai

111 priemonė

 Audito Rūmai nustatė, kad Danijoje BSVS I rodiklių reikšmės buvo neįtikėtinai aukštos. Iš pasiekimo rodiklio 
duomenų matyti, kad, pavyzdžiui, 2007–2011 m. laikotarpiu EŽŪFKP išlaidos vienam mokymo dalyviui sudarė 
7 770 eurų, o vienos mokymo dienos išlaidos – 123 708 eurus. 2007–2012 m. laikotarpio duomenys taip pat 
panašūs.

 Panaši padėtis užfiksuota Prancūzijoje (Martinikoje, Gvadelupoje ir Rejunjone): iš 2007–2012 m. laikotarpio 
pasiekimo rodiklių matyti, kad EŽŪFKP išlaidos už vieną mokymo dieną arba vieną dalyvį buvo neįtikėtinai 
didelės (pavyzdžiui, 382 333 eurai už vieną mokymo dieną Martinikoje arba 31 498 eurai už vieną dalyvį 
Gvadelupoje), kadangi išreikštos piniginės sumos buvo susijusios su visa priemone, o mokymo dienos arba 
dalyviai buvo nurodyti atskirose priemonės dalyse.

115 priemonė

 Iš pasiekimo rodiklių matyti, kad Ispanijoje pagal priemonę 115 skirta parama 373 naujoms konsultavimo 
paslaugoms (t. y. daugiau nei 50 proc. visų naujų konsultavimo paslaugų, kurioms ES skirta parama). Tačiau 
paaiškėjo, kad visos kasmetinės išmokos tam pačiam paslaugų teikėjui buvo skaičiuojamos kaip išmokos už 
naujas paslaugas, todėl šis skaičius neatitinka tikrojo naujų konsultavimo paslaugų, sukurtų gavus paramą 
pagal priemonę, skaičiaus – jis yra daug mažesnis.
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86 
Teisės aktuose nustatyta nauja Bendra 
stebėjimo ir vertinimo sistema (BSVS), 
taikytina 2014–2020 m. laikotarpiu 
įgyvendinant kaimo plėtros politiką40. 
Palyginti su ankstesne sistema, pa‑
daryta keletas pakeitimų, pavyzdžiui, 
nustatytas reikalavimas rinkti mažiau 
duomenų ir atlikti tarpinį vertinimą, at‑
sižvelgiant į valstybių narių poreikius. 
Nauji įgyvendinimo rodikliai yra šie:

 ο priemonė 01: remiamų operacijų 
skaičius, mokymo dienų skaičius, 
mokymų dalyvių skaičius;

 ο priemonė 02: remiamų operacijų 
skaičius, konsultuojamų paramos 
gavėjų skaičius, mokymuose daly‑
vaujančių konsultantų skaičius41.

87 
Įgyvendinant priemonę 01, ataskaitos 
bus teikiamos pagal veiksmų tipą – 
taip turėtų būti išvengta problemos, 
kai veikla, kurioje dalyvauja mažai da‑
lyvių, priskiriama prie to paties rodiklio 
kaip ir didelį dalyvių skaičių apimanti 
veikla. Bendras žinių perteikimo ir 
konsultavimo priemonių vertinimo 
klausimas yra šis: „kiek pagal kaimo 
plėtros programą vykdant intervenci‑
jas paremtas mokymasis visą gyvenimą 
ir profesinis mokymasis žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose?“42

88 
Aišku tai, jog atlikdami auditą Audito 
Rūmai negalėjo įvertinti, kaip taikant 
naują BSVS pavyks pašalinti pirmiau 
nustatytus trūkumus. Tačiau, prie‑
monių įgyvendinimo sėkmę arba, 
kitaip tariant, priemonėms skirtų lėšų 
išnaudojimo sėkmę vertinant tik pagal 
dalyvių skaičių ar mokymo dienų 
skaičių arba pateikiant platų vertinimo 
klausimą, nebus gauta išsami grįžta‑
moji informacija apie tai, ar rezultatai 
sėkmingi.

40 2014 m. liepos 17 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) 
Nr. 808/2014, kuriuo 
nustatomos Europos 
Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
dėl paramos kaimo plėtrai, 
teikiamos Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis, taikymo taisyklės, 
14–16 straipsniai (OL L 227, 
2014 7 31, p. 18).

41 11–14 įgyvendinimo rodikliai; 
žr. Komisijos įgyvendinimo 
reglamento (ES) Nr. 808/2014 
IV priedą.

42 Komisijos įgyvendinimo 
reglamento (ES) Nr. 808/2014 
V priedas.
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89 
Žinių perteikimo ir konsultavimo veikla 
pradėta laikyti aukšto lygio kaimo 
plėtros politikos įgyvendinimo priori‑
tetu. Profesinio rengimo ir mokymo, 
įgūdžių tobulinimo, mokymosi visą 
gyvenimą ir žinių perteikimo svarbą 
pabrėžė Europos Parlamentas ir už že‑
mės ūkį atsakingi Komisijos nariai; šie 
dalykai užima svarbią vietą ES teisinėje 
sistemoje.

90 
Atlikdami auditą Audito Rūmai siekė 
atsakyti į šį klausimą:

Ar yra įdiegtos valdymo ir kontrolės 
sistemos, leidžiančios veiksmingai 
įgyvendinti žinių perteikimo ir 
konsultavimo priemones vykdant 
kaimo plėtrą?

91 
Kad lėšos būtų naudojamos veiksmin‑
gai ir kad būtų galima pasiekti norimą 
poveikį, mokymo ir žinių perteikimo 
veiklai skirtos lėšos turi būti naudoja‑
mos atsižvelgiant į nustatytus žinių ir 
įgūdžių poreikius, kurie programavimo 
laikotarpiu gali pasikeisti. Šiems po‑
reikiams tenkinti pasirinktą veiklą turi 
vykdyti tinkamos kvalifikacijos, patyrę 
paslaugų teikėjai, jos turi būti teikia‑
mos ekonomiškai efektyviai, o rezulta‑
tai turi būti išmatuojami ir vertinami, 
kad būtų galima pateikti informaciją 
apie tai, kas jau tikrai pasiekta. Tačiau 
po Audito Rūmų atlikto audito paaiškė‑
jo, kad dėl trūkumų, susijusių su valsty‑
bių narių valdymo ir kontrolės sistemo‑
mis ir Komisijos atliekama priemonių 
įgyvendinimo stebėjimu, taip nėra.

92 
Apskritai žinių perteikimo ir konsulta‑
vimo veiklos valdymas ir kontrolė buvo 
nepakankama, atsižvelgiant į prie‑
monių svarbą ir numatomus tokios 
veiklos rezultatus. Per dažnai bet koks 
mokymas buvo laikomas geru bei 
atitinkančiu viešosios paramos skyrimo 
reikalavimus; tik retais atvejais buvo 
atliekama tinkama analizė, o mokymo 
veikla rengta tose srityse, kuriose ta 
veikla galėjo turėti realų poveikį. Šioje 
ataskaitoje nurodyti trūkumai daugiau‑
sia yra susiję su priemonių valdymu 
valstybėse narėse. Tačiau nereikėtų 
nuvertinti Komisijos vaidmens teikiant 
valstybėms narėms rekomendacijas ir 
jas prižiūrint.
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93 
Audito Rūmai nustatė, kad valstybių 
narių taikytos tinkamų paslaugų teikė‑
jų nustatymo ir atrankos procedūros 
turėjo trūkumų. Nors jos įgyvendino 
žemės ūkio veiklos vykdytojų porei‑
kio įgyti žinių ir įgūdžių nustatymo 
procedūras, nustatyti poreikiai buvo 
apibrėžti per plačiais terminais. Jos 
išsamiau nenurodė tinkamiausios tų 
sričių veiklos (t. y. konkrečių mokymo 
kursų) ir daugiausia kliovėsi paslau‑
gų teikėjų pasiūlymais. Audito Rūmų 
nuomone, įtraukus į veiklą paslaugų 
teikėjus ir suinteresuotuosius subjektus 
būtų galima geriau įgyvendinti prie‑
mones, tačiau pagrindinė atsakomybė 
tenka valstybių narių institucijoms 
(23–27 dalys).

94 
Kalbant apie konkrečiai EŽŪFKP para‑
mą, skirtą konsultavimo paslaugoms 
kurti (pagal ankstesnę priemonę 115), 
kartais parama buvo naudojama seniai 
įsitvirtinusių konsultavimo įstaigų 
kuriamoms paslaugoms, kurios iš tiesų 
nebuvo naujos, finansuoti (28 dalis ir 
3 langelis).

1 rekomendacija 
Poreikių analizė

a) Valstybės narės turėtų nustatyti 
reikiamas procedūras, kad galėtų 
atlikti žemės ūkio veiklos vykdy‑
tojų poreikio įgyti žinių ir įgūdžių 
analizę, o ne vien pateikti plačias 
temas; konkrečiai – nustatyti 
procedūras kvietimo teikti pasiūly‑
mus arba konkurso laikotarpiams. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
taikydamos reguliarias proce‑
dūras (žr. 24 dalį ir 4 diagramą), 
kad susijusios žinių perteikimo 
ir konsultavimo paslaugos būtų 
tiksliai apibrėžiamos ir atrenkamos 
remiantis tokia analize, ir turėtų 
vengti rizikos, kad paslaugų teikė‑
jas galėtų daryti įtaką procesui.

b) Komisija turėtų nedelsdama pa‑
teikti papildomas rekomendacijas, 
kaip valstybės narės turėtų atlikti 
tokias reguliarias analizes, ir ska‑
tinti valstybes nares suformuluoti 
šias analizes ne bendrais bruožais, 
o konkretizuojant. Jei šios anali‑
zės formuluojamos tik bendrais 
terminais, Komisija turėtų KPP 
tvirtinimo procese ir vykdydama 
įprastą priežiūros veiklą reikalauti 
valstybių narių pateikti konkretes‑
nes analizes.

c) Kalbant konkrečiai apie konsulta‑
vimo paslaugų kūrimą (ankstesnė 
priemonė 115), valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu EŽŪFKP 
parama būtų teikiama tik jei įro‑
doma, kad atitinkamame rajone 
trūksta tam tikrų paslaugų, ir jei 
yra poreikis finansuoti naują perso‑
nalą, infrastruktūrą ir (arba) įrangą.

d) Komisija turėtų nedelsdama pa‑
teikti valstybėms narėms išsames‑
nes specialias rekomendacijas dėl 
konsultavimo paslaugų kūrimo 
ir stebėti, ar valstybės narės jų 
laikosi.
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95 
2007–2013 m. programavimo laikotar‑
piu buvo teisiškai reikalaujama, kad 
valstybės narės užtikrintų, kad būtų 
atrinkti tik labai kokybiškų konsultavi‑
mo paslaugų teikėjai43. Tokia nuostata 
netaikyta mokymo paslaugų teikėjams 
ir atlikus auditą paaiškėjo, kad šiuo po‑
žiūriu esama keletas trūkumų, susijusių 
su valstybių narių taikoma valdymo sis‑
tema. Šias problemas būtų galima leng ‑ 
viau išspręsti naujuoju programavimo 
laikotarpiu nustačius teisinius reikala‑
vimus dėl tinkamų mokymo paslaugų 
teikėjų pajėgumų44 (30–34 dalys).

96 
Tačiau Audito Rūmai nustatė, kad 
valstybės narės, atrinkdamos žinių 
perteikimo veiklą ir paslaugų teikėjus, 
ne visada užtikrino sąžiningą ir skaidrią 
konkurenciją. Konkurencinga atranka 
neužtikrinama vien taikant viešųjų pir‑
kimų procedūrą, kadangi, visų pirma, 
nėra pateikta aiškių rekomendacijų 
dėl paslaugų teikimo įstaigos viduje, 
subrangos ir konsorciumų teikiamų 
paslaugų vertinimo, nepaisant to, kad 
ši praktika plačiai taikoma. Daugu‑
ma valstybių narių, kuriose atliktas 
auditas, atrinkdamos paslaugų teikėjus 
neužtikrino sąžiningos arba skaidrios 
konkurencijos (35–46 dalys).

2 rekomendacija 
Paslaugų teikėjų atranka

a) Naujuoju 2014–2020 m. programa‑
vimo laikotarpiu valstybės narės 
turėtų atrinkti paslaugų teikėjus, 
kurie gaus viešąją paramą sąžinin‑
gai ir skaidriai konkuruodami, neat‑
sižvelgiant į tai, ar jos taiko kvie‑
timo teikti pasiūlymus ar oficialių 
viešųjų pirkimų procedūras. Visų 
pirma valstybės narės, atsižvelg‑
damos į naujus teisės aktus, turėtų 
patobulinti taikomas paslaugų tei‑
kėjų kvalifikacijos ir patirties verti‑
nimo procedūras ir užtikrinti, kad 
jų atranka arba sutarčių sudarymo 
kriterijai nebūtų palankūs tam 
tikriems paslaugų teikėjams arba 
tam tikrų rūšių paslaugų teikėjams.

b) Komisija turėtų nedelsdama 
parengti papildomas specialias 
rekomendacijas dėl paslaugų 
teikimo įstaigos viduje, subrangos 
ir konsorciumų teikiamų paslaugų 
vertinimo. Be to, Komisija turėtų 
užtikrinti tinkamą valstybių narių 
vykdomų procedūrų stebėjimą ir 
užtikrinti, kad žinių perteikimo ir 
konsultavimo veiklos atranka būtų 
konkurencinga, sąžininga ir skaidri.

43 Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 
15 straipsnio 2 dalis.

44 Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
14 straipsnio 3 dalis.
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97 
Audito Rūmai taip pat nustatė, kad 
valstybės narės neužtikrino finansuo‑
jamos veiklos ekonominio efektyvu‑
mo arba tinkamo jos ir kitų ES fondų 
finansuojamos veiklos koordinavimo. 
Siekiant apsaugoti viešąsias lėšas – tiek 
ES, tiek nacionalinių biudžetų, – labai 
svarbu užtikrinti, kad žinių perteiki‑
mo ir konsultavimo paslaugos būtų 
teikiamos ekonomiškai efektyviai. 
Audito Rūmai nustatė trūkumų, susiju‑
sių su patikrinimais, kuriuos valstybės 
narės privalo atlikti paraiškų teikimo 
ir mokėjimo etapuose. Matyti, kad 
valstybės narės per daug sumokėjo už 
tam tikras paslaugas ir kad susijusios 
išlaidos buvo nepakankamai pagrįstos 
(52–55 dalys).

98 
Atlikus auditą taip pat nustatyta, kad 
daug panašių paslaugų yra finansuoja‑
mos iš skirtingų ES fondų (pavyzdžiui, 
ESF ir EŽŪFKP). Dėl to atsiranda dvigu‑
bo finansavimo rizika ir reikia išlaikyti 
kelias panašias funkcijas atliekančias 
brangias valdymo struktūras – Audito 
Rūmų nuomone, tai neekonomiška. 
2014–2020 m. programavimo laikotar‑
piu pabrėžiamas ES fondų tarpusavio 
papildomumas, nors anksčiau daugiau‑
sia dėmesio buvo skiriama atsiribojimo 
politikai; galima manyti, kad atsiranda 
didesnis koordinavimo poreikis sie‑
kiant išvengti pirmiau aprašytos rizikos 
(58–64 dalys).

3 rekomendacija 
Ekonominis efektyvumas

a) Kalbant apie veiksmingus kainų 
pagrįstumo patikrinimus, Komisija 
ir valstybės narės turėtų įgyvendin‑
ti Audito Rūmų šia tema parengto‑
je specialiojoje ataskaitoje pateik‑
tas rekomendacijas45. Konkrečiau 
kalbant, valstybės narės turėtų 
įvertinti poreikį remti veiklą, kuri 
rinkoje jau vykdoma už pagrįstą 
kainą. Jei poreikis pagrįstas, vals‑
tybės narės turėtų užtikrinti, kad 
remiamos veiklos kaina neviršytų 
rinkoje siūlomos panašios veiklos 
kainos.

b) Komisija turėtų remtis pradiniais 
veiksmais, kuriais siekiama užti‑
krinti ES fondų tarpusavio papildo‑
mumą, pavyzdžiui, pasitelkdama 
konkrečias tarpžinybines darbo 
grupes, kad galėtų atlikti išsamų 
valstybių narių siūlomo skirtingų 
ES fondų tarpusavio papildomu‑
mo 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu vertinimą. Po tokio 
vertinimo turėtų būti suformuotas 
suderintas požiūris į žinių perteiki‑
mo veiklos rėmimą, siekiant vals‑
tybėse narėse sumažinti dvigubo 
finansavimo ir dvigubo administra‑
vimo riziką.

45 Žr. Specialiąją ataskaitą 
Nr. 22/2014 „Ekonomiškumo 
užtikrinimas: ES lėšomis 
finansuojamiems kaimo 
plėtros projektams skiriamų 
dotacijų išlaidų kontrolė“ 
(http://eca.europa.eu).

http://europa.eu
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99 
Kalbant apie žinių perteikimo ir kon‑
sultavimo veiklos rezultatų stebėjimą 
ir vertinimą, Audito Rūmai daro išvadą, 
kad Komisija ir valstybės narės nėra 
nustačiusios veiksmingų ir efektyvių 
procedūrų. Audito Rūmai nerado 
pavyzdžių, iš kurių būtų matyti, kad 
yra sukurtos sistemos, kuriose atliekant 
žinių ir įgūdžių analizę ir vėliau kuriant 
būsimos atrankos procedūras būtų 
remiamasi ankstesnių kvietimų teikti 
pasiūlymus arba konkursų rezultatais 
(67–78 dalys).

100 
Be to, Audito Rūmai rado papildomų 
įrodymų, patvirtinančių, kad BSVS I 
duomenys yra nepatikimi46. Audito 
Rūmų nuomone, skaičiuojant para‑
mos gavėjus gaunama informacija tik 
apie tam tikrų paslaugų populiarumą, 
tačiau ne apie jų kokybę ir veiksmingu‑
mą. Rezultatas yra tas, kad, nors išlei‑
džiama daug milijonų eurų ir surengia‑
ma keletas milijonų mokymo dienų, 
Komisija ir valstybės narės nežino, koks 
yra įgyvendintų priemonių poveikis 
nei kokia veikla geriausiai padeda 
pasiekti užsibrėžtus tikslus (79–83 ir 
86–88 dalys).

4 rekomendacija 
Stebėjimas, vertinimas ir 

grįžtamoji informacija

a) Valstybės narės turėtų įgyvendinti 
grįžtamosios informacijos sistemas, 
kuriose būtų naudojama stebėjimo 
ir vertinimo informacija, kad būtų 
galima patobulinti būsimus kvieti‑
mus teikti pasiūlymus arba kon‑
kurso procedūras (žr. 24 dalį ir 4 
diagramą). Paslaugų teikėjų turėtų 
būti reikalaujama ne tik pateikti 
informaciją apie tai, ar dalyviai 
buvo patenkinti paslaugomis, bet 
ir patikrinti, ar jie išmoko tai, ką 
turėjo išmokti. Šiais rezultatais gali 
naudotis ir vertintojai, kad savo 
atliekamą vertinimo darbą galėtų 
sutelkti į veiklos analizę rezultatų ir 
poveikio lygmenimis.

b) Komisija turėtų parengti rekomen‑
dacijas, kaip valstybės narės gali 
vykdyti tokias reguliarias procedū‑
ras, ir prižiūrėti, kad valstybės na‑
rės jas būtų įdiegusios. Be to, Komi‑
sija turėtų užtikrinti, kad valstybės 
narės pateiktų susijusią ir patikimą 
informaciją apie žinių perteikimo 
ir konsultavimo paslaugų kokybę ir 
veiksmingumą.

46 Taip pat žr. Specialiąją 
ataskaitą Nr. 12/2013 „Ar 
Komisija ir valstybės narės gali 
parodyti, kad yra tinkamai 
naudojamas kaimo plėtros 
politikai skirtas ES biudžetas?“ 
(http://www.eca.europa.eu).

http://www.unric.org
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101 
Komisijos vykdomi priemonių valdymo 
veiksmai yra nepakankami, atsižvel‑
giant į nustatytus veiklos tikslus arba 
numatomą indėlį įgyvendinant ES pri‑
oritetus. Audito Rūmų nuomone, Komi‑
sija tinkamai neįvykdė įsipareigojimų 
pagal pasidalijamojo valdymo susitari‑
mus, visų pirma susijusių su valstybėse 
narėse sukurtų valdymo ir kontrolės 
sistemų stebėjimu (47–51, 56–57, 65 ir 
84–88 dalys).

102 
Galima teigti, kad, palyginti su kitomis 
kaimo plėtros politikos įgyvendini‑
mo priemonėmis, žinių perteikimo ir 
konsultavimo priemonių išlaidų mastas 
nėra didelis. Tačiau tai, kad žinių 
perteikimo ir konsultavimo veikla gali 
turėti didinamąjį poveikį, reiškia, kad 
šias priemones reikėtų geriau valdyti ir 
stebėti.

5 rekomendacija 
Komisijos vykdoma 

priežiūra

Komisija turėtų nedelsdama padidin‑
ti žinių perteikimo ir konsultavimo 
priemonių rizikos profilį ir atitinkamai 
geriau prižiūrėti ir valdyti riziką, kad 
būtų geriau užtikrinama, jog valstybės 
narės atitinkamas paslaugas teikia 
veiksmingai.

Šią ataskaitą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Augustyn KUBIK, 
2015 m. liepos 22 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

 Audito Rūmų vardu

 Pirmininkas
 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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as Žinių perteikimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimas audituotose valstybėse 
narėse

Valstybė narė Priemonė 111 Priemonė 114 Priemonė 115 Priemonė 331

Austrija įgyvendinta neįgyvendinta neįgyvendinta įgyvendinta

Ispanija (Galisija) įgyvendinta įgyvendinta įgyvendinta neįgyvendinta

Jungtinė Karalystė (Anglija) įgyvendinta įgyvendinta įgyvendinta įgyvendinta

Lenkija įgyvendinta įgyvendinta neįgyvendinta neįgyvendinta

Švedija1 įgyvendinta įgyvendinta neįgyvendinta įgyvendinta

1 Švedijoje konsultavimo paslaugos finansuotos pagal priemones 111 ir 331. 
Tik konsultacijos kompleksinės paramos ir darbo saugos klausimais finansuotos pagal priemonę 114.
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s Kirkpatrick keturių lygmenų vertinimo modelis1

Kadangi nėra modelio, pagal kurį Komisija arba valstybės narės tirtų poreikius įgyti žinių ir įgūdžių ir vertintų 
žinių perteikimo ir konsultavimo paslaugas, Audito Rūmai kreipėsi pagalbos į ekspertus. Todėl nuspręsta taikyti 
verslo pasaulyje labai svarbų mokymo programų vertinimo metodą – Kirkpatrick keturių lygmenų vertinimo mo‑
delį. Šis modelis taip pat gali būti taikomas atvirkštine tvarka – taip galima gauti naudingos informacijos, kuria 
remiantis būtų galima ištirti stažuotojų poreikius įgyti žinių ir įgūdžių („Pabaiga – tai nauja pradžia“).

a) Vertinimas

1 lygmuo. Reakcija. Kiek teigiama yra dalyvių reakcija į mokymo kursą? Paprastai šis lygmuo vertinamas nau‑
dojant grįžtamosios informacijos anketas, stebint žodinę reakciją, mokymui pasibaigus rengiant apklausas arba 
platinant klausimynus.

2 lygmuo. Mokymasis. Kiek perteikiamų žinių, įgūdžių ir požiūrių mokymo dalyviai įsisavina dalyvaudami mo‑
kymo veikloje? Paprastai šis lygmuo vertinamas tikrinant dalyvių žinias prieš mokymo kursą ir jam pasibaigus. 
Taip pat gali būti rengiami pokalbiai arba stebima pažanga.

3 lygmuo. Elgsena. Kiek mokymo kurse įgytų žinių dalyviai pritaiko grįžę į darbą? Šiam lygmeniui įvertinti būti‑
na laikui bėgant stebėti pažangą ir rengti pokalbius, kad būtų galima įvertinti pokyčius, taip pat jų aktualumą ir 
tvarumą.

4 lygmuo. Rezultatai. Kiek numatytų rezultatų pasiekiama dėl to, kad buvo surengtas mokymas ir vėliau 
sustiprinti įgūdžiai? Šiam lygmeniui įvertinti reikalingos priemonės paprastai jau yra sukurtos įgyvendinant 
įprastas valdymo sistemas ir vykdant ataskaitų teikimo veiklą; pagrindinis uždavinys – susieti tuos pokyčius su 
stažuotoju.

b) Poreikių analizė ir veiksmų numatymas

1 klausimas. Kokių konkrečių problemų ir uždavinių kyla valstybių narių arba regionų kaimo vietovėms ir ar 
žinių perteikimo ir konsultavimo veikla padeda juos spręsti, t. y. ar ta veikla yra aktuali šiuo požiūriu?

2 klausimas. Kokių rezultatų žemės ūkio veiklos vykdytojai turėtų pasiekti (kaip turėtų „elgtis“), kad prisidėtų 
prie nustatytų problemų ir uždavinių sprendimo?

3 klausimas. Ką konkrečiai žemės ūkio veiklos vykdytojai turi išmokti ir kokių žinių ir įgūdžių įgyti, kad galėtų 
pasiekti norimų rezultatų, kaip klausiama 2 klausime?

4 klausimas. Kokios mokymosi aplinkos, sąlygų, metodų ir priemonių žemės ūkio veiklos vykdytojai 
pageidauja?
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Į Kirkpatrick modelio principus naudinga atsižvelgti atliekant žemės ūkio veiklos vykdytojų poreikio įgyti žinių ir 
įgūdžių analizę ir vertinant žinių perteikimo ir konsultavimo paslaugas. Tačiau Audito Rūmai nori pabrėžti, kad 
pirmenybės šiam metodui neteikia ir nerekomenduoja taikyti būtent jį. Yra ir kitų mokymo programų vertinimo 
metodų, pavyzdžiui, Phillips ROI metodas (angl. Phillips ROI MethodologyTM)2 arba Tarptautinio maisto politikos 
tyrimų instituto (angl. IFPRI) paskelbta žemės ūkio konsultavimo paslaugų kūrimo ir analizės sistema3.

1 Kirkpatrick, J. and Kirkpatrick, W. Kayser, The Kirkpatrick Four Levels: A Fresh Look After 50 Years (1959 – 2009) (Kirkpatrick keturių lygmenų vertinimo 
modelis: naujas žvilgsnis po 50 metų (1959–2009)), April 2009.

2 Žr. http://www.roiinstitute.net/
3 Regina Birner, Kristin Davis, John Pender, Ephraim Nkonya, Ponniah Anandajayasekeram, Javier Ekboir, Adiel Mbabu, David J. Spielman, Daniela 

Horna, Samuel Benin, and Marc Cohen (2006): From “Best Practice” to “Best Fit”: A Framework for Analyzing Pluralistic Agricultural Advisory Services 
Worldwide (Nuo geriausios patirties iki geriausio pritaikymo: pliuralistinių žemės ūkio konsultavimo paslaugų visame pasaulyje analizės sistema). 
Washington DC (žr. http://www.ifpri.org/publication/best‑practice‑best‑fit‑0).

II 
pr

ie
da

s

https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX_FD_SPM_final.pdf
http://www.consilium.europa.eu
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Santrauka

III
Valstybės narės ir regionai pasirenka priemones ir 
veiksmus, kurie turi būti įgyvendinti per kaimo plė‑
tros programas (KPP), atsižvelgiant į programavimo 
srityje nustatytus poreikius. Šie poreikiai turėtų būti 
toliau detalizuojami iki siektinų įgyvendinti konkre‑
čių mokymo veiksmų lygmens. Komisija užtikrina, 
kad kaimo plėtros programos atitiktų politikos 
tikslus ir teisinius reikalavimus. Už faktinį jų įgy‑
vendinimą yra atsakingos valstybės narės. Komisija 
informuojama stebėsenos komiteto posėdžiuose 
ir valstybių narių pateikiamomis įgyvendinimo 
ataskaitomis.

IV
Siekiant pagerinti techninius ir socialinius techni‑
nius gebėjimus, reikalingas mokymas ir kita žinių 
perdavimo veikla. Tokiu būdu bus galima pagerinti 
žemės ūkio veiklos vykdytojų veiklos rezultatus. 
Paslaugų teikėjai atsiliepia į kvietimus teikti paraiš‑
kas arba pasiūlymus, kurie yra parengti atsižvelgiant 
į valstybių narių SSGG analize nustatytus poreikius. 
Tačiau Komisija laikosi nuomonės, kad valstybių 
narių atliekama ex ante analizė dar galėtų būti 
pagerinta.

V
Komisija pripažįsta, kad, siekiant pasirinkti geriau‑
sius paslaugų teikėjus, atranka turėtų būti grin‑
džiama atvira ir sąžininga konkurencija, išreikšta 
kainos ir kokybės santykiu. Valstybės narės privalo 
pasirūpinti, kad šios procedūros būtų įdiegtos.

VI
Valstybės narės turi užtikrinti, kad su priemonių 
pagal KPP įgyvendinimu susijusios išlaidos būtų 
pagrįstos. Jeigu atitikties audito metu nustatoma 
trūkumų, taikomas finansinių klaidų ištaisymas.

VII
Finansavimo ribų nustatymo klausimas buvo apta‑
riamas kaimo plėtros programose. 2014–2020 m. lai‑
kotarpiu atskirai kiekvienai valstybei narei parengtu 
vadinamuoju Komisijos tarnybų pozicijų dokumentu 
buvo suteiktos rekomendacijos dėl ESIF koordinuo‑
jamų intervencijų. Valstybės narės turėjo užtikrinti 
papildomumą, nuoseklumą ir derėjimą su kitomis 
ES priemonėmis, siekdamos išvengti dvigubo 
finansavimo1.

2014–2020 m. programavimo laikotarpio regulia‑
vimo sistemos tikslas – užtikrinti geresnį fondų 
papildomumą bei koordinavimą ir taip išvengti 
veiklos dubliavimosi sudarant partnerystės susita‑
rimus, kuriuose valstybės narės turi apibūdinti ESIF 
naudojimą, kad būtų užtikrintas veiklos papildomu‑
mas ir sąveika.

Be to, papildomumas kaimo plėtros srityje aptartas 
KPP 14 skyriuje „Informacija apie papildomumą“.

Už teisingo programų įgyvendinimo užtikrinimą ir 
visų ES fondų papildomumą taip pat yra atsakingi 
stebėsenos komitetai valstybėse narėse.

Galiausiai, Komisijos tarnybos dirba išvien, kad 
užtikrintų suderintą metodą dėl ESIF papildomumo 
atitinkamų programų patvirtinimo etapu.

1 Reglamento Nr. 1698/2005 5 straipsnis.
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XI. Trečia įtrauka
Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

XI. Ketvirta įtrauka
Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

XI. Penkta įtrauka
Komisija sutinka su šia rekomendacija ir jau pradėjo 
ją įgyvendinti.

Rekomendacijos dėl paslaugų teikimo įstaigos 
viduje, subrangos ir paslaugų teikimo jau buvo 
pateiktos kaip konsultavimo paslaugų, ūkio val‑
dymo ir ūkio pavadavimo paslaugų priemonių 
aprašas. Šis aprašas buvo pristatytas ir kelis kartus 
aptartas su valstybėmis narėmis Kaimo plėtros 
komitete. Be to, Komisija ir Europos kaimo plėtros 
tinklas 2015 m. kovo mėn. Briuselyje surengė nacio‑
nalinėms ir regionų valdymo institucijoms skirtą 
specialų mokymą „Išlaidų pagrįstumas ir viešieji 
pirkimai“.

Valstybių narių procedūrų stebėsenos srityje Komi‑
sija, rengdama savo audito planą, deramai atsi‑
žvelgs į žinių perdavimo ir konsultavimo priemonių 
rizikos profilį.

XI. Šešta įtrauka
Komisija sutinka su šia rekomendacija.

Komisija įgyvendina rekomendacijas, pateiktas Spe‑
cialiojoje ataskaitoje Nr. 22/20142, organizuodama 
specialų mokymą valdymo institucijoms ir mokė‑
jimo agentūroms, griežčiau vertindama galimybes 
tikrinti ir kontroliuoti priemones ir skatindama 
taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Be to, 
atliekant atitikties auditą, bus vertinamos įdieg‑
tos sistemos, skirtos projektų išlaidų pagrįstumui 
užtikrinti. Finansinių klaidų ištaisymas bus taikomas 
reikalavimų nesilaikymo atvejais.

2 Specialioji ataskaita Nr. 22/2014 „Ekonomiškumo užtikrinimas: 
ES lėšomis finansuojamiems kaimo plėtros projektams skiriamų 
dotacijų išlaidų kontrolė“ (http://eca.europa.eu).

VIII
UŽ KPP vertinimą atsako valstybės narės. Priemonių 
veiksmingumo, siekiant programos tikslų, vertini‑
mas yra sudėtinga užduotis, ir ji turi būti propor‑
cinga vertinimo naudojimui. Šią užduotį atlieka 
nepriklausomi profesionalūs vertintojai. Jie savo 
išvadas grindžia keliais veiksnias ir metodais, įskai‑
tant išsamų programų intervencinės logikos verti‑
nimą, atvejų tyrimus, analizę vietoje, sąveikų ana‑
lizę, atskirų priemonių tarpusavio šalutinį poveikį 
ir t. t. Bendros stebėjimo ir vertinimo sistemos 
(BSVS) rodiklių rinkinys yra tik viena iš priemonių, 
padedančių atsakyti į vertinimo klausimus. Taikant 
šį rinkinį, siekiama užtikrinti vienodą vertinimo atas‑
kaitų struktūrą, išsamiai Sąjungos lygmeniu laikantis 
strateginių prioritetų. Komisija skatina keistis gerąja 
patirtimi vertinimo srityje – tai galima padaryti pasi‑
naudojant Europos kaimo plėtros tinklu (EKPT).

IX
Komisija visada laikėsi savo įsipareigojimų dėl vals‑
tybėse narėse įsteigtų valdymo ir kontrolės sistemų 
stebėsenos. Komisija prižiūri, kaip įgyvendinamos 
priemonės, taikydama KPP tvirtinimo procesą ste‑
bėsenos komitetuose, kuriuose dalyvauja suintere‑
suotieji subjektai, ir dvišaliuose metinės peržiūros 
posėdžiuose su valdymo institucijomis.

XI. Pirma įtrauka
Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

XI. Antra įtrauka
Komisija sutinka su šia rekomendacija.

Komisija sutinka, kad nuolatinė valstybių narių 
mokymo veiklos poreikių analizė turėtų būti ska‑
tinama kaip geroji patirtis, todėl ji atnaujins žinių 
perdavimo priemonės aprašą ir vykdys informavimo 
veiklą šioje srityje. Komisija taip pat skatins keitimąsi 
gerąja patirtimi, susijusia su tinklų kūrimo veiklos 
metodais.

http://www.consilium.europa.eu
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Pastabos

25
EŽŪFKP finansuojami mokymo ir konsultavimo 
veiksmai atitinka programavimo srityje nustatytus 
poreikius. Šie poreikiai yra įvertinti ir apibūdinti KPP, 
o speciali mokymo ir konsultavimo veikla turėtų 
būti planuojama pagal priemonių įgyvendinimo 
susitarimus.

Atsižvelgiant į tai, kad mokymo poreikiai kinta, 
valdymo institucijos ir paslaugų teikėjai turėtų 
pritaikyti savo pasiūlymus prie žemės ūkio veiklos 
vykdytojų besikeičiančių poreikių.

26
Dėl KPP parengimo ir įgyvendinimo, remiantis 
partnerystės principu, turėtų būti glaudžiai konsul‑
tuojamasi su ekonominiais ir socialiniais partneriais 
bei kitomis suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma, 
žemės ūkio veiklos vykdytojais. Stebėsenos komite‑
tuose, taip pat neoficialiuose dalyvavimo ir konsul‑
tacijų mechanizmuose žemės ūkio veiklos vykdy‑
tojai turi galimybę išreikšti savo poreikius, į kuriuos 
turėtų atsižvelgti valdymo institucijos, kurios, 
galiausiai, yra atsakingos už programos strategijos 
nustatymą ir įgyvendinimą, įskaitant atitinkamos 
veiklos, kuri atitinka programos strateginius tikslus, 
atranką.

28
Konsultavimo paslaugos turi atitikti konkrečius pro‑
gramavimo srityje nustatytus poreikius.

Nauja paslauga gali būti suprantama kaip ex novo 
įsteigta institucija ir (arba) įstaiga, kuri teiktų paslau‑
gas tam tikromis regione reikalingomis temomis ir 
(arba) reikalingose srityse. Tačiau gali būti laikoma, 
kad naujos institucijos ir (arba) departamento anks‑
tesnėje konsultacinėje tarnyboje, kuri turi galimybę 
išplėsti anksčiau teiktų paslaugų apimtį, įkūrimas 
yra nauja paslauga. Daroma prielaida, kad naujoji 
tarnyba turėtų sugebėti teikti konsultacijas tokiose 
srityse, kuriose ji nebūtų kompetentinga, jei nebūtų 
sukurta nauja paslauga.

XI. Septinta įtrauka
Komisija sutinka su šia rekomendacija ir jau pradėjo 
ją įgyvendinti.

Komisija jau nustatė darbo tvarką ir sudarė atitin‑
kamas tarpžinybines grupes (pvz., ESIF išaiškinimo 
tinklą, kitus su konkrečiais reglamento aspektais 
susijusius tinklus, konkrečiai, supaprastintų išlaidų 
darbo grupes, teminius tinklus arba finansinių 
priemonių nustatymo platformą), kad jos įvertintų 
papildomumo ir įvairių ES fondų dvigubo finansa‑
vimo problemas.

Komisija toliau svarstys, ar reikalinga kita struktūra 
(pvz., speciali tarpžinybinė grupė).

XI. Aštunta įtrauka
Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

XI. Devinta įtrauka
Komisija su šia rekomendacija sutinka iš dalies.

Komisija ir toliau teiks rekomendacijas dėl ati‑
tinkamuose teisės aktuose nustatytos BSVS 
įgyvendinimo.

Standartinėmis metodikomis siekiama užtikrinti, 
kad būtų taikomos grįžtamosios informacijos pro‑
cedūros, rezultatų stebėsena ir vertinimas, taip pat 
nustatomas mokymo veiklos poveikis. Komisija ska‑
tins keistis gerąja patirtimi pasinaudojant Europos 
kaimo plėtros tinklu.

Tačiau, remiantis teisine sistema, Komisija nėra atsa‑
kinga už tokių grįžtamosios informacijos procedūrų 
įdiegimo stebėseną.

XI. Dešimta įtrauka
Komisija sutinka su šia rekomendacija.

Rengdama savo audito planą Komisija deramai atsi‑
žvelgs į žinių perdavimo ir konsultavimo priemonių 
rizikos profilį.
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Reikalavimas atlikti padėties SSGG analizę ir nusta‑
tyti poreikius, kurie turi būti patenkinti programoje 
nurodytoje geografinėje vietovėje, yra įtrauktas 
į abiejų programavimo laikotarpių KP teisės aktus. 
Šią analizę papildo programų ex ante vertinimas, 
įskaitant kaimo ekonominės veiklos vykdytojų žinias 
ir įgūdžius. Programų tvirtinimo etape Komisija 
kruopščiai tikrina jų SSGG analizę, poreikių nusta‑
tymą ir strateginę orientaciją siekiant tų poreikių.

Komisija parengė 2007–2013 m. programavimo lai‑
kotarpio bendro pobūdžio gaires, siekdama padėti 
valstybėms narėms parengti savo kaimo plėtros 
programas.

Dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Komi‑
sija parengė dar išsamesnes ir griežtesnes gaires ir 
priemonių aprašus3, kurie buvo keletą kartų aptarti 
su valstybėmis narėmis Kaimo plėtros komitete. 
Komisija taip pat pateikė atsakymus į valstybių narių 
klausimus dėl programų parengimo.

49
Komisija žino, kad viešieji pirkimai yra viena iš 
pagrindinių klaidų lygio priežasčių. Šiomis aplinky‑
bėmis ir laikydamasi subsidiarumo principo, Komi‑
sija ėmėsi priemonių atitinkamai rizikai nustatyti, 
išvengti arba pašalinti. Pavyzdžiui, informacija 
apie riziką, susijusią su priemonės įgyvendinimu, 
ir poveikio mažinimo veiksmai turi būti įtraukti 
į KPP. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu 
buvo sugriežtintos, palyginti su ankstesniu progra‑
mavimo laikotarpiu, tiek teisinės nuostatos, tiek ir 
Komisijos gairės.

3 Rekomendaciniai dokumentai dėl: 1) SSGG analizės, 2) viešųjų 
pirkimų kaimo plėtros srityje 2014–2020 m., 3) tinkamumo sąlygų 
ir atrankos kriterijų 2014–2020 m., 4) strateginės programos 
sudedamųjų dalių, 5) galimybių tikrinti ir kontroliuoti (62 str.), 6) 
priemonės aprašo, 14 str. Žinių perdavimas, 7) priemonės aprašo 
15 str. Konsultavimo paslaugos.

Bendras atsakymas į 35 ir 36 dalių 
pastabas
Valstybės narės, remdamosi ES ir nacionalinėmis tei‑
sinėmis sistemomis, turi užtikrinti atvirą, sąžiningą ir 
skaidrią paslaugų teikėjų atranką. 2014–2020 m. pro‑
gramavimo laikotarpiu sugriežtintas reikalavimas 
dėl didesnio skaidrumo. Visų pirma, Reglamento 
Nr. 1305/2013 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas 
paramos gavėjų atrankos tikslu skelbti kvietimus 
teikti paraiškas. Paramos gavėjų atranka turi būti 
vykdoma taikant nustatytus kriterijus. Žinių perda‑
vimo ir informavimo paslaugas teikiančios institu‑
cijos turi turėti tinkamų pajėgumų (t. y. kvalifikuotų 
darbuotojų) ir reguliariai rengti mokymą.

Žr. taip pat atsakymą į 40 dalies pastabas.

38
Tai Komisija taip pat įvardijo kaip trūkumą. Gairėse 
dėl tinkamumo ir atrankos aiškiai rekomenduojama 
vengti teikti pasiūlymus bet kuriuo programavimo 
laikotarpio metu.

40
Valstybės narės turi galimybę teikti paslaugas 
įstaigos viduje, jei jos atitinka priemonei nustatytą 
tinkamumo sąlygą. Atvejai, kai administracija būtų 
vienintelė priemonės gavėja, turėtų būti tinkamai 
pagrįsti.

Atlikusi 2014–2020 m. KPP vertinimą, Komisija 
nusiuntė Galisijai raštą su pastabomis, prašydama 
pateikti informacijos apie veiksmus, kuriuos admini‑
stracija ketina įgyvendinti tiesiogiai, ir apie tai, kaip 
būtų galima užtikrinti ekonomiškiausią variantą.

Bendras atsakymas į 47 ir 48 dalių 
pastabas
Laikantis 2007–2013 m. programavimo laikotar‑
piu taikytinų teisės aktų, Komisijos patvirtinti KPP 
apėmė informaciją dėl poreikių nustatymo ir para‑
mos gavėjų atrankos procedūras.
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55. Penkta įtrauka
Žemės ūkio valdyba nepraneša, kad būtų turėta 
išlaidų veiklos lygmeniu. Tačiau visos išlaidos, sie‑
kiant, kad jos būtų laikomos tinkamomis paramai 
gauti, turėtų būti susietos su projekto įgyvendi‑
nimu. Jei administracinės kontrolės išlaidos nėra 
laikomos susijusiomis su projekto įgyvendinimu, tos 
išlaidos yra atskaitomos.

55. Šešta įtrauka
Dėl išsamesnio ES paramos Švedijos kaimo plėtrai 
2013 m. nagrinėjimo Žemės ūkio valdyba nurodė, 
kad kontrolė pagerėjo. Tolesni pokyčiai yra numa‑
tyti nauju programavimo laikotarpiu.

Bendras atsakymas į 56 ir 57 dalių 
pastabas
Pagal Finansinio reglamento 59 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus Komisija stebi, ar valstybėse narėse 
įsteigtos valdymo ir kontrolės sistemos atitinka pro‑
porcingumo principą ir ar yra atsižvelgiama į įvertin‑
tos rizikos lygį. Audito darbo programa nustatoma 
remiantis rizikos vertinimu, kurio pagrindinis aspek‑
tas yra išlaidų lygis. Kadangi susijęs finansavimo 
lygis yra santykinai žemas, žinių perdavimo arba 
konsultavimo paslaugų auditų buvo atlikta nedaug.

58
Žinių perdavimas ir konsultavimo veikla gali būti 
remiama iš įvairių šaltinių, priklausomai nuo tiks‑
linės grupės ir susijusių temų. Pavyzdžiui, EŽŪFKP 
remia ir konsultuoja asmenis, vykdančius veiklą 
žemės ūkio ir miškų sektoriuose, o nuo 2014 m. jo 
parama apima ir MVĮ kaimo vietovėse, o ESF parama 
dažniausiai yra susijusi su bedarbiais.

Valstybės narės ir regionai turi užtikrinti priemonių 
papildomumą, išvengti dubliavimosi ir dvigubo 
finansavimo.

Komisija stebi įgyvendinimą reikalaudama pateikti 
ataskaitas, organizuodama metinės peržiūros 
posėdžius ir stebėsenos komitetų veiklą. Jei atlieka‑
mas atitikties auditas, vertinama paslaugų teikėjų 
atranka.

Žr. taip pat atsakymus į 38, 40 ir 43 dalių pastabas.

51
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu žinių per‑
davimo specialiosios priemonės aprašas yra daug 
išsamesnis nei ankstesniu programavimo laikotarpiu 
parengtas aprašas ir apima informaciją apie para‑
mos gavėjų atrankos procedūras. Jį papildo išsamių 
horizontalaus pobūdžio susijusių rekomendacinių 
dokumentų rinkinys (pvz., dėl programavimo ir 
viešųjų pirkimų).

Komisija taip pat išsamiai aptarė šį klausimą su vals‑
tybėmis narėmis Kaimo plėtros komitete ir dviša‑
liuose susitikimuose ir pateikė atsakymus į užduotus 
klausimus. Be to, Komisija ir Europos kaimo plėtros 
tinklas 2015 m. kovo mėn. Briuselyje surengė nacio‑
nalinėms ir regionų valdymo institucijoms skirtą 
specialų mokymą „Išlaidų pagrįstumas ir viešieji 
pirkimai“.

Net ir tais atvejais, kai valstybės narės netaiko 
viešųjų pirkimų procedūrų, jos turi užtikrinti, kad 
pagalbos gavėjų atranka būtų atliekama atvirai, 
sąžiningai ir skaidriai.

Paslaugų teikimo institucijos ar įstaigos viduje gali‑
mybė yra numatyta viešųjų pirkimų teisės aktuose 
ir ja galima pasinaudoti tais atvejais, kai perkančioji 
organizacija turi atitinkamų išteklių įgyvendinti 
veiklą organizacijos viduje.

Žr. taip pat atsakymus į 47–48, 49 ir 50 dalių 
pastabas.

55
Žr. atsakymą į 40 dalies pastabas.



Komisijos atsakymas 56

Komisija parengė išsamius programavimo gairių 
dokumentus abiem (PS ir programų) lygmenimis. Tuo 
tikslu, siekiant sustiprinti fondų tarpusavio koordina‑
vimą, papildomumą ir sąveiką, buvo priimtas ben‑
drųjų teisinių nuostatų rinkinys (Bendrųjų nuostatų 
reglamentas) ir bendra strateginė programa.

Žr. taip pat atsakymus į 60 ir 61 dalių pastabas.

67
KPP vertinimą atlieka išorės vertintojai, prižiūrimi 
valstybių narių. Taikyti vertinimo užduočiai geriau‑
sią metodiką yra profesinė vertintojo atsakomybė.

80 
2007–2013 m. BSVS buvo pirmoji integruota ste‑
bėsenos ir vertinimo sistema. Stebėsenos srityje ji 
turėjo tam tikrų trūkumų. 2014–2020 m. laikotarpiu 
BSVS buvo pagerinta, pavyzdžiui, aiškiai atskiriant 
mokymo ir informavimo renginius.

11 langelis. Pirma įtrauka
Danijos atveju 111 priemonė apima atskirą priemo‑
nės dalį, į kurią yra įtraukta 111 ir 123 priemonės 
(parodomieji projektai). Todėl, siekiant apskaičiuoti 
mokymo išlaidas asmeniui arba mokymo dienai, 
negalima tiesiog padalyti visos paramos sumos iš 
mokymuose dalyvavusių asmenų skaičiaus.

85
Komisija, kuri išlieka priklausoma, pirmiausiai, nuo 
valstybių narių surinktų, suvestų ir pateiktų duo‑
menų, žinojo apie apribojimus, susijusius su tokių 
duomenų kokybe. Todėl Komisija pagerino 2014–
2020 m. BSVS aiškiai atskirdama mokymo ir infor‑
mavimo renginius, todėl kildavo duomenų rinkimo 
problemų.

Stebėjimo duomenys yra vienas iš vertinime nau‑
dotų elementų. Atliekant KPP ex post vertinimą, 
bus vertinama, ar EŽŪFKP parama buvo panaudota 
tinkamai.

Bendras atsakymas į 60 ir 61 dalių 
pastabas
Kadangi su žinių perdavimu susijusią veiklą galima 
finansuoti iš įvairių šaltinių, už tokios veiklos 
valdymą turėtų būti atsakinga susijusi valdžios 
institucija. Laikantis papildomumo principo, panaši 
veikla gali būti remiama iš daugiau nei vieno fondo. 
Nustatant ribas, siekiama užtikrinti, kad įgyvendi‑
nant įvairių krypčių politiką būtų sukurta sąveika, 
išvengta dubliavimosi ir dvigubo finansavimo. Vyks‑
tant patvirtinimo procesui, keičiant programą, taip 
pat reguliariuose dvišaliuose posėdžiuose Komisija 
prireikus prašė pateikti daugiau informacijos apie 
finansavimo ribų nustatymą.

Komisija, tvirtindama programas, taip pat vertin‑
dama vėlesnius jų pakeitimus, įvertino, ar nustaty‑
tos finansavimo ribos su kitais fondais yra tinkamos. 
Visos KPP taip pat buvo vertinamos tarpžinybinėse 
konsultacijose, kuriose už įvairius fondus atsakingi 
generaliniai direktoratai siekia išvengti galimų 
nenuoseklumų arba dubliavimosi. Be to, stebėsenos 
komitetas, kurį sudaro kitiems ES fondams atsto‑
vaujantys nariai, atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant 
finansavimo ribų nustatymą.

Žr. taip pat atsakymą į 58 dalies pastabas.

64
Atlikus 2014–2020 m. KPP vertinimą, Komisija 
išsiuntė Galisijai raštą su pastabomis, kuriame buvo 
atkreiptas dėmesys į poreikį išvengti dvigubo finan‑
savimo. Prireikus dvigubo finansavimo rizika turėtų 
būti nurodyta KPP ir pasiūlyti riziką mažinantys 
veiksmai.

65
2014–2020 m. programavimo laikotarpio teisės 
aktuose pateikti taisyklių, kuriomis siekiama užkrinti 
iš ES fondų ir nacionalinių išteklių remiamų inter‑
vencijų koordinavimą, rinkiniai.

Papildomumas yra, visų pirma, aptariamas partne‑
rystės susitarimuose (PS), kuriuose valstybės narės 
nustato pagal ESIF gautos paramos koordinavimą. 
Tai yra atitinkamai nurodyta kaimo plėtros progra‑
mose, į kurias įtrauktas specialus skyrius dėl papil‑
domumo (KPP 14 skirsnis).
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93
Komisija pripažįsta, kad, siekiant pasirinkti geriau‑
sius paslaugų teikėjus, atranka turėtų būti grin‑
džiama atvira ir sąžininga konkurencija, išreikšta 
kainos ir kokybės santykiu. Valstybės narės privalo 
pasirūpinti, kad šios procedūros būtų įdiegtos.

Žr. taip pat atsakymą į 92 dalies pastabas.

94
Konsultavimo paslaugos turi atitikti konkrečius pro‑
gramavimo srityje nustatytus poreikius.

Nauja paslauga gali būti suprantama kaip ex novo 
įsteigta institucija ir (arba) įstaiga, kuri teiktų paslau‑
gas tam tikromis regione reikalingomis temomis ir 
(arba) reikalingose srityse. Tačiau gali būti laikoma, 
kad naujos institucijos ir (arba) departamento anks‑
tesnėje konsultacinėje tarnyboje, kuri turi galimybę 
išplėsti anksčiau teiktų paslaugų apimtį, įkūrimas 
yra nauja paslauga. Daroma prielaida, kad naujoji 
tarnyba turėtų sugebėti teikti konsultacijas tokiose 
srityse, kuriose ji nebūtų kompetentinga, jei nebūtų 
sukurta nauja paslauga.

1 rekomendacija a)
Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

1 rekomendacija b)
Komisija sutinka su šia rekomendacija.

Komisija sutinka, kad nuolatinė valstybių narių 
mokymo veiklos poreikių analizė turėtų būti ska‑
tinama kaip geroji patirtis, todėl ji atnaujins žinių 
perdavimo priemonės aprašą ir vykdys informavimo 
veiklą šioje srityje. Komisija taip pat skatins keitimąsi 
gerąja patirtimi, susijusia su tinklų kūrimo veiklos 
metodais.

1 rekomendacija c)
Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

88
Už KPP vertinimą atsako valstybės narės. Priemonių 
veiksmingumo, siekiant programos tikslų, vertini‑
mas yra sudėtinga užduotis, ir ji turi būti propor‑
cinga vertinimo naudojimui. Šią užduotį atlieka 
nepriklausomi profesionalūs vertintojai. Jie savo 
išvadas grindžia keliais veiksniais ir metodais, įskai‑
tant išsamų programų intervencinės logikos verti‑
nimą, atvejų tyrimus, analizę vietoje, sąveikų ana‑
lizę, atskirų priemonių tarpusavio šalutinį poveikį 
ir t. t. Bendros stebėjimo ir vertinimo sistemos 
(BSVS) rodiklių rinkinys yra tik viena iš priemonių, 
padedančių atsakyti į vertinimo klausimus. Taikant 
šį rinkinį, siekiama užtikrinti vienodą vertinimo atas‑
kaitų struktūrą, išsamiai Sąjungos lygmeniu laikantis 
strateginių prioritetų.

Išvados ir rekomendacijos

91
Valstybės narės ir regionai pasirenka priemones ir 
veiksmus, kurie turi būti įgyvendinti per KPP, atsi‑
žvelgiant į programavimo srityje nustatytus porei‑
kius. Šie poreikiai turėtų būti toliau detalizuojami 
iki siektinų įgyvendinti konkrečių mokymo veiksmų 
lygmens. Komisija užtikrina, kad kaimo plėtros 
programos atitiktų politikos tikslus ir teisinius reika‑
lavimus. Už faktinį jų įgyvendinimą yra atsakingos 
valstybės narės. Komisija informuojama stebėjimo 
komiteto posėdžiuose ir valstybių narių pateikiamo‑
mis įgyvendinimo ataskaitomis.

92
Siekiant pagerinti techninius ir socialinius techni‑
nius gebėjimus, reikalingas mokymas ir kita žinių 
perdavimo veikla. Tokiu būdu bus galima pagerinti 
žemės ūkio veiklos vykdytojų veiklos rezultatus. 
Paslaugų teikėjai atsiliepia į kvietimus teikti paraiš‑
kas arba pasiūlymus, kurie yra parengti atsižvelgiant 
į valstybių narių SSGG analize nustatytus poreikius. 
Tačiau Komisija laikosi nuomonės, kad valstybių 
narių atliekama ex ante analizė dar galėtų būti 
pagerinta.
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Valstybių narių procedūrų stebėsenos srityje Komi‑
sija, rengdama savo audito planą, deramai atsi‑
žvelgs į žinių perdavimo ir konsultavimo priemonių 
rizikos profilį.

97
Valstybės narės turi užtikrinti, kad su priemonių 
pagal KPP įgyvendinimu susijusios išlaidos būtų 
pagrįstos. Jeigu atitikties audito metu nustatoma 
trūkumų, taikomas finansinių klaidų ištaisymas.

98
Finansavimo ribų nustatymo klausimas buvo apta‑
riamas kaimo plėtros programose.

2014–2020 m. laikotarpiu atskirai kiekvienai valsty‑
bei narei parengtu vadinamuoju Komisijos tarnybų 
pozicijų dokumentu buvo suteiktos rekomendacijos 
dėl ESIF koordinuotų intervencijų. Valstybės narės 
turėjo užtikrinti papildomumą, nuoseklumą ir derė‑
jimą su kitomis ES priemonėmis, siekdamos išvengti 
dvigubo finansavimo4.

2014–2020 m. programavimo laikotarpio regulia‑
vimo sistemos tikslas – užtikrinti geresnį fondų 
papildomumą bei koordinavimą ir taip išvengti 
veiklos dubliavimosi sudarant partnerystės susita‑
rimus, kuriuose valstybės narės turi apibūdinti ESIF 
naudojimą, kad būtų užtikrintas veiklos papildomu‑
mas ir sąveika.

Be to, papildomumas kaimo plėtros srityje aptartas 
KPP 14 skyriuje „Informacija apie papildomumą“.

Už teisingo programų įgyvendinimo užtikrinimą ir 
visų ES fondų papildomumą taip pat yra atsakingi 
stebėsenos komitetai valstybėse narėse.

4 Reglamento Nr. 1698/2005 5 straipsnis.

1 rekomendacija d)
Komisija sutinka su šia rekomendacija ir jau pradėjo 
ją įgyvendinti.

Komisija paskelbė gaires dėl Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 15 straipsnio, siekdama padėti vals‑
tybėms narėms ir (arba) regionams įgyvendinti šias 
priemones. Tačiau gairės nėra teisiškai privalomos, 
ir valstybės narės nusprendžia, ar jas reikėtų taikyti. 
Komisija taip pat atsakė į daugelį valstybių narių 
iškeltų klausimų.

KPP įgyvendinimas, įskaitant konsultavimo pas‑
laugų kūrimą, yra aptariamas stebėsenos komite‑
tuose, metinės peržiūros posėdžiuose ir vykdant 
atitikties auditus.

Prireikus Komisija toliau atnaujins ir papildys galio‑
jančias gaires.

96
Komisija pateikė viešųjų pirkimų kaimo plėtros 
srityje gaires. Visų pirma, gairėse dėl Reglamento 
Nr. 1305/2013 15 straipsnio paaiškinami reikalavimai 
dėl paslaugų teikimo įstaigos viduje.

2 rekomendacija a)
Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

2 rekomendacija b)
Komisija sutinka su šia rekomendacija ir jau pradėjo 
ją įgyvendinti.

Rekomendacijos dėl paslaugų teikimo įstaigos 
viduje, subrangos ir paslaugų teikimo jau buvo 
pateiktos kaip konsultavimo paslaugų, ūkio val‑
dymo ir ūkio pavadavimo paslaugų priemonių 
aprašas. Šis aprašas buvo pristatytas ir kelis kartus 
aptartas su valstybėmis narėmis Kaimo plėtros 
komitete. Be to, Komisija ir Europos kaimo plė‑
tros tinklas 2015 m. kovo mėn. Briuselyje surengė 
nacionalinėms ir regionų valdymo institucijoms 
skirtą specialų mokymą „Išlaidų pagrįstumas ir vie‑
šieji pirkimai“.
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Bendras atsakymas į 99 ir 100 dalių 
pastabas
UŽ KPP vertinimą atsako valstybės narės. Priemonių 
veiksmingumo, siekiant programos tikslų, vertini‑
mas yra sudėtinga užduotis, ir ji turi būti propor‑
cinga vertinimo naudojimui. Šią užduotį atlieka 
nepriklausomi profesionalūs vertintojai. Jie savo 
išvadas grindžia keliais veiksniais ir metodais, įskai‑
tant išsamų programų intervencinės logikos verti‑
nimą, atvejų tyrimus, analizę vietoje, sąveikų ana‑
lizę, atskirų priemonių tarpusavio šalutinį poveikį 
ir t. t. Bendros stebėjimo ir vertinimo sistemos 
(BSVS) rodiklių rinkinys yra tik viena iš priemonių, 
padedančių atsakyti į vertinimo klausimus. Taikant 
šį rinkinį, siekiama užtikrinti vienodą vertinimo atas‑
kaitų struktūrą, išsamiai Sąjungos lygmeniu laikantis 
strateginių prioritetų. Komisija skatina keistis gerąja 
patirtimi vertinimo srityje – tai galima padaryti pasi‑
naudojant Europos kaimo plėtros tinklu (EKPT).

4 rekomendacija a)
Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

4 rekomendacija b)
Komisija su šia rekomendacija sutinka iš dalies.

Komisija ir toliau teiks rekomendacijas dėl ati‑
tinkamuose teisės aktuose nustatytos BSVS 
įgyvendinimo.

Standartinėmis metodikomis siekiama užtikrinti, 
kad būtų taikomos grįžtamosios informacijos pro‑
cedūros, rezultatų stebėsena ir vertinimas, taip pat 
nustatomas mokymo veiklos poveikis. Komisija ska‑
tins keistis gerąja patirtimi pasinaudojant Europos 
kaimo plėtros tinklu.

Tačiau, remiantis teisine sistema, Komisija nėra atsa‑
kinga už tokių grįžtamosios informacijos procedūrų 
įdiegimo stebėseną.

Galiausiai, Komisijos tarnybos dirba išvien, kad 
užtikrintų suderintą metodą dėl ESIF papildomumo 
atitinkamų programų patvirtinimo etapu.

3 rekomendacija a)
Komisija sutinka su šia rekomendacija.

Komisija įgyvendina rekomendacijas, pateiktas Spe‑
cialiojoje ataskaitoje Nr. 22/20145, organizuodama 
specialų mokymą valdymo institucijoms ir mokė‑
jimo agentūroms, griežčiau vertindama galimybes 
tikrinti ir kontroliuoti priemones ir skatindama 
taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Be to, 
atliekant atitikties auditą, bus vertinamos įdieg‑
tos sistemos, skirtos projektų išlaidų pagrįstumui 
užtikrinti. Finansinių klaidų ištaisymas bus taikomas 
reikalavimų nesilaikymo atvejais.

3 rekomendacija b)
Komisija sutinka su šia rekomendacija ir jau pradėjo 
ją įgyvendinti.

Komisija jau nustatė darbo tvarką ir sudarė atitin‑
kamas tarpžinybines grupes (pvz., ESIF išaiškinimo 
tinklą, kitus su konkrečiais reglamento aspektais 
susijusius tinklus, konkrečiai, supaprastintų išlaidų 
darbo grupes, teminius tinklus arba finansinių 
priemonių nustatymo platformą), kad jos įvertintų 
papildomumo ir įvairių ES fondų dvigubo finansa‑
vimo problemas.

Komisija toliau svarstys, ar reikalinga kita struktūra 
(pvz., speciali tarpžinybinė grupė).

5 Žr. Specialiąją ataskaitą Nr. 22/2014 „Ekonomiškumo 
užtikrinimas: ES lėšomis finansuojamiems kaimo plėtros projektams 
skiriamų dotacijų išlaidų kontrolė“ (http://eca.europa.eu).

http://eca.europa.eu
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101
Komisija visada laikėsi savo įsipareigojimų dėl vals‑
tybėse narėse įsteigtų valdymo ir kontrolės sistemų 
stebėsenos. Komisija prižiūri, kaip įgyvendinamos 
priemonės, taikydama KPP tvirtinimo procesą ste‑
bėsenos komitetuose, kuriuose dalyvauja suintere‑
suotieji subjektai, ir dvišaliuose metinės peržiūros 
posėdžiuose su valdymo institucijomis.

Audito darbo programa nustatoma remiantis rizikos 
vertinimu, kuriame pagrindinis aspektas yra išlaidų 
lygis. Kadangi susijęs finansavimo lygis yra santy‑
kinai žemas, žinių perdavimo arba konsultavimo 
paslaugų auditų buvo atlikta nedaug.

5 rekomendacija
Komisija sutinka su šia rekomendacija.

Rengdama savo audito planą Komisija deramai atsi‑
žvelgs į žinių perdavimo ir konsultavimo priemonių 
rizikos profilį.



KAIP ĮSIGYTI EUROPOS SĄJUNGOS LEIDINIŲ

Nemokamų leidinių galite įsigyti:

•  vieną egzempliorių: 
svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  daugiau negu vieną egzempliorių / plakatą / žemėlapį:  
Europos Sąjungos atstovybėse (http://ec.europa.eu/represent_lt.htm),  
ES nepriklausančių šalių delegacijose (http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm), 
susisiekę su tarnyba Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm)  
arba paskambinę numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 (nemokamai visoje ES (*).
(*)  Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai  

gali imti mokestį, taip pat gali reikėti mokėti, jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu).

Parduodamų leidinių galite įsigyti:

• svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).



Audito Rūmai išnagrinėjo, ar Komisija ir valstybės narės 
atsižvelgė į mokymosi visą gyvenimą ir žinių perteikimo 
visoje ES aukšto lygio prioritetą dėdamos pastangas vykdant 
aukštos kokybės žinių perteikimo ir konsultavimo veiklą. 
Audito metu nustatyta, kad tai nebuvo padaryta. Valstybės 
narės pernelyg dažnai rėmėsi mokymo teikėjų pateiktais 
pasiūlymais ir bet kokios rūšies mokymas buvo laikomas 
„geru“ ir tinkamu gauti viešąją paramą. Tik retais atvejais 
buvo tinkamai išnagrinėta, ar tokia veikla gali padaryti realų 
poveikį. Valstybės narės ne visada užtikrino sąžiningą ir 
skaidrią konkurenciją atrenkant mokymo veiklą ir už tam 
tikras paslaugas sumokėjo per daug. Dėl tolesnių veiksmų, 
audito metu buvo nustatyta, kad nebuvo atliktas išsamus 
vertinimas, kas iš tikrųjų buvo pasiekta panaudojant 
viešąsias lėšas. Savo rekomendacijose Audito Rūmai visų 
pirma skatina valstybes nares pritaikyti savo pasirinktą žinių 
perteikimo ir konsultavimo veiklą prie besikeičiančių žemės 
ūkio veiklos vykdytojų poreikių taikant reguliarias analizės ir 
vertinimo procedūras.

EUROPOS
AUDITO
RŪMAI
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