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TERMINŲ ŽODYNĖLIS
Atrankos ir (arba) dotacijų skyrimo kriterijai – atrankos procedūrose naudojami iš anksto
apibrėžti kriterijai, kuriais siekiama įvertinti paraiškų teikėjų galimybes įgyvendinti siūlomą
veiksmą arba darbo programą.
Europos partnerystės elgesio kodeksas – Komisijos deleguotajame reglamente (ES)
Nr. 240/2014 išdėstytas principų rinkinys, kuriuo remiamos valstybės narės steigiant
partnerystes, skirtas parengti ir įgyvendinti partnerystės sutartis ir veiksmų programas.
Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) – ESI fondai – tai penki atskiri fondai,
kurių tikslas – sumažinti regionų disbalansą Sąjungoje remiantis politikos programomis,
nustatytomis daugiametės finansinės programos (DFP) septynerių metų biudžeto
laikotarpiui. Fondai yra šie: 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).
Ex ante sąlygos – sąlygos, kurias valstybės narės turi atitikti prieš galėdamos gauti bet kokį
Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansavimą. Buvo reikalaujama, kad valstybės
narės, rengdamos veiksmų programas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, įvertintų, ar
šios sąlygos įvykdytos. Jei jos nebuvo įvykdytos, turėjo būti parengti veiksmų planai, siekiant
užtikrinti, kad jos būtų įvykdytos iki 2016 m. gruodžio 31 d.
Finansiniai rodikliai – reikšmės, naudojamos (metinių) įsipareigojimų ir bet kokiam projektui,
priemonei ar programai galimų skirti lėšų išmokėjimo, susijusio su jo tinkamomis finansuoti
sąnaudomis, pažangai stebėti.
Intervencijos logika – sąsaja tarp įvertintų poreikių, tikslų, indėlių (suplanuotų ir paskirtų),
išdirbių (tikslinių ir pasiektų) ir rezultatų (numatytų ir faktinių).
Investavimo prioritetai – valstybės narės savo veiksmų programose kiekvienai prioritetinei
sričiai turi nustatyti investavimo prioritetus ir atitinkamus konkrečius tikslus. Investavimo
prioritetai išvardyti konkrečiuose reglamentuose, kuriais reglamentuojami ERPF, ESF ir SF.
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Išdirbiai – tai, kas sukurta arba pasiekta naudojant intervencijai skirtus išteklius (pavyzdžiui,
jauniems bedarbiams surengti mokymo kursai, pastatytų nuotekų valymo įrenginių ar
nutiesto kelio ilgis).
Išdirbių rodikliai – reikšmės, kurios naudojamos siekiant įvertinti veiksmų, kuriems skirta
parama, išdirbius arba išdirbius veiksmų programos lygmeniu.
Konkretus tikslas – numatomas rezultatas, prie kurio siekiama prisidėti ES veiksmais.
Prioritetinė kryptis – vienas ar daugiau investavimo prioritetų, susijusių su vienu teminiu
tikslu. Veiksmų programoje finansavimas vykdomas pagal prioritetinę kryptį.
Rezultatai – tiesioginiai pokyčiai, kuriuos paramos gavėjai patiria baigdami dalyvauti
intervencijoje (pavyzdžiui, pagerėjęs susisiekimas su vietove nutiesus kelią, darbą susiradę
stažuotojai).
Rezultatų rodikliai – reikšmės, kurios naudojamos siekiant įvertinti projektų, kuriems skirta
parama, rezultatus arba rezultatus, pasiektus veiksmų programos lygmeniu.
Rodiklis – išmatuojamas tikslo pakaitalas, kuris suteikia informacijos, padedančios įvertinti,
kokiu mastu buvo pasiektas tikslas.
Stebėjimas – reguliarus išlaidų, išdirbių ir rezultatų tikrinimas, kurį vykdant galima gauti
naujausios informacijos apie tai, ar projektais ir (arba) programomis daroma numatyta
pažanga.
Stebėjimo komitetas – komitetas, kuris stebi, kaip įgyvendinama veiksmų programa. Jį
sudaro „atitinkamų valstybių narių valdžios institucijų atstovai“ (pavyzdžiui, valdymo,
sertifikavimo ir audito institucijų, vykdomųjų įstaigų, darbdavių arba darbuotojų organizacijų
ir pilietinės visuomenės atstovai). Komisija taip pat atlieka stebėtojos vaidmenį.
Strategija „Europa 2020“ – ES augimo strategija 2010–2020 m. laikotarpiu, kuria siekiama,
kad Sąjunga galėtų atsigauti po krizės. Strategija išskaidyta į penkis pagrindinius tikslus,
susijusius su užimtumu; moksliniais tyrimais ir technologine plėtra; klimatu ir energetika;
švietimu; socialine įtrauktimi ir skurdo mažinimu.
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Vadovaujančioji institucija (VI) – vadovaujančioji institucija – tai vieša ar privati įstaiga, kurią
valstybė narė paskyrė veiksmų programai valdyti. Į jos funkcijas įeina finansuotinų projektų
atranka, projektų įgyvendinimo stebėjimas ir ataskaitų apie finansinius aspektus ir pasiektus
rezultatus teikimas Komisijai.
Veiksmingumo rezervas – ištekliai, sudarantys 6 % ERPF, ESF ir SF arba EŽŪFKP ir EJRŽF skirtų
išteklių, kuriuos bus galima paskirstyti atlikus 2019 m. veiksmingumo peržiūrą, jeigu bus
įvykdyti ar viršyti tam tikri reikalavimai.
Veiksmingumo sistema – veiksmų programoje apibrėžti kiekvienos prioritetinės srities
riboženkliai ir tikslai, kurie sudaro svarbų orientavimo į veiksmingumą metodo ramstį.
Veiksmų programa (VP) – dokumentas apie valstybės narės prioritetus ir konkrečius tikslus,
kuriame aprašoma, kaip, siekiant finansuoti projektus nustatytu laikotarpiu (dabar tai
septynerių metų laikotarpis), bus naudojamas finansavimas (ES ir nacionalinis viešojo ir
privačiojo sektorių bendras finansavimas). Pagal VP vykdomais projektais turi būti
prisidedama siekiant tam tikrų tikslų, nustatytų veiksmų programos prioritetinės krypties
lygmeniu. VP gali gauti finansavimą iš ERPF, SF ir (arba) ESF. VP rengia valstybė narė ir, prieš
atliekant bet kokius mokėjimus iš ES biudžeto, ją turi patvirtinti Komisija. VP gali būti
keičiamos jų programavimo laikotarpiu tik jei abi šalys dėl to susitaria.
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SANTRAUKA
I.

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ES skyrė beveik 349,4 milijardo eurų savo

sanglaudos politikos tikslams pasiekti. Šia politika siekiama remti darbo vietų kūrimą, verslo
konkurencingumą, ekonomikos augimą, darnų vystymąsi ir gyvenimo kokybės gerėjimą.
Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, skiriamas finansavimas projektams, kuriuos įgyvendina
paramos gavėjai valstybėse narėse. Valstybių narių valdžios institucijos atrenka projektus,
kuriems reikia skirti finansavimą, ir stebi, kaip jie įgyvendinami. Itin svarbu tai, kad
finansavimas būtų skiriamas veiksmingai, kalbant konkrečiai – kad būtų įgyvendinami
numatomi rezultatai.
II.

Kad paremtų šį tikslą, Komisija įgyvendino įvairias priemones, kuriomis siekiama skirti

daugiau dėmesio rezultatams 2014–2020 m. laikotarpiu. Ankstesnėse ataskaitose mes
palankiai įvertinome tokiomis priemonėmis padarytą pažangą. Vis dėlto, mes taip pat
pabrėžėme keletą šių priemonių veiksmingumo ir stebėjimo informacijos, susijusios su
išlaidomis sanglaudos politikai, trūkumų. Šioje ataskaitoje konsoliduojami ir nagrinėjami šie
pirmiau nustatyti faktai.
III.

Tikrinome, ar į projektų atrankos procesą aiškiai integruotas dėmesys rezultatams, ir

tai, ar Komisija ir valstybės narės gali aiškiai parodyti, kad ES biudžeto lėšos naudojamos
tinkamai. Todėl tikrinome projektų, kuriems naudojamos sanglaudos fondų lėšos, atrankos ir
stebėjimo procedūras.
IV.

Darome išvadą, kad, nepaisant ilgalaikių ketinimų, pačių atrankos procedūrų forma ir

pačiais procesais vis dar labiau pabrėžiami išdirbiai ir įsisavinimas, o ne rezultatai. Be to, dėl
stebėjimo procedūrų trūkumų buvo sudėtinga įvertinti, kiek ES finansavimu prisidėta
įgyvendinant ES ir valstybių narių tikslus. Konkrečiai, mūsų patikrintų VP atveju nustatėme
toliau pateiktus faktus:
•

Kalbant apie projektų atranką, galimi paramos gavėjai buvo gerai informuoti ir jiems
suteikta tinkama parama siekiant pasinaudoti ES finansavimu. Mūsų tikrintos
procedūros buvo sukurtos taip, kad jomis būtų galima lengviau atrinkti projektus,
susijusius su VP tikslais, bet atrankos kriterijais retai buvo keliamas reikalavimas, kad
paraiškų teikėjai apibrėžtų kiekybiškai įvertintus rezultatų rodiklius projekto lygmeniu.
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Be to, dauguma atrankų buvo vykdomos vadovaujantis pirmumo principu. Paraiškos
buvo vertinamos ir reitinguojamos viena kitos atžvilgiu vykdant tik vieną atrankos
procedūrą.
•

Kalbant apie stebėjimą, nustatėme, kad stebėjimo sistemos pradėjo veikti tik
paskutiniais etapais, o tam daugiausia įtakos turėjo tai, kad buvo vėluojama patvirtinti
teisinę sistemą. Ir toliau išlieka keletas IT sistemų, naudojamų stebėjimo duomenims
rinkti ir apibendrinti, trūkumų. Be to, kadangi atitinkamų stebėjimo sistemų auditai
atliekami labai lėtai, kyla rizika, kad gali nebeužtekti laiko imtis jokių taisomųjų veiksmų
iki 2019 m. vyksiančios veiksmingumo peržiūros.

•

Stebėjimo informacija ir toliau daugiausia orientuota į išdirbius. Komisijos pagrindinėje
ataskaitoje, skirtoje pasiekimams įvertinti, be pagrindinių išdirbių rodiklių, pateikiama
finansavimo įgyvendinimo pažanga. Vis dėlto nurodoma tik neišsami informacija apie
rezultatų įgyvendinimą.

V.
•

Todėl rekomenduojame Komisijai:
Siekiant užtikrinti, kad vykdant projektų atranką būtų laikomasi nuoseklaus ir iš tiesų į
rezultatus orientuoto metodo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų palyginamos
projektų paraiškos, reikalauti, kad paramos gavėjai kiekvienam projektui nustatytų bent
vieną realų rezultatų rodiklį ir atliktų numatomų rezultatų ir rodiklių vertinimą, įtrauktą į
paraiškų vertinimo ataskaitą.

•

Siekiant užtikrinti, kad stebėjimas būtų orientuotas į rezultatus, valstybės narės į
susitarimą dėl dotacijos turėtų įtraukti vieną ar daugiau realių ir kiekybiškai įvertintų
rodiklių, kuriais prisidedama prie VP lygmeniu nustatytų rezultatų rodiklių, o Komisija
turėtų nustatyti bendrus ERPF rezultatų rodiklius, kurie būtų grindžiami bendra
rezultatų apibrėžtimi.

•

Komisija turėtų pagerinti ataskaitų apie veiksmingumą teikimą ir užtikrinti, kad 2019 m.
būtų atlikta prasminga veiksmingumo peržiūra.
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ĮVADAS
Sanglaudos politika – tai pagrindinė ES investicijų politika
1.

Sanglaudos politika – tai pagrindinė ES investicijų politika. Ja siekiama remti darbo vietų

kūrimą, verslo konkurencingumą, ekonomikos augimą, darnų vystymąsi ir gyvenimo kokybės
gerėjimą. Sanglaudos politikai skiriama apie trečdalis ES biudžeto. Galiojančiomis kainomis
2000–2006 m. programavimo laikotarpiu sanglaudos politikai buvo skirta maždaug
230 milijardų eurų, 2007–2013 m. laikotarpiu – 346,5 milijardo eurų, o 2014–2020 m.
laikotarpiu – 349,4 milijardo eurų.
2.

Sanglaudos politika finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos

socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo (SF) lėšomis. Šie fondai kartu su Europos žemės
ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF) yra
Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) dalis. Jie įgyvendinami per veiksmų programas
(VP), kuriose nustatomi investavimo prioritetai ir konkretūs tikslai 1. Programose taip pat
aprašoma, kaip finansavimas programavimo laikotarpiu bus panaudotas projektams
finansuoti. VP įgyvendina valstybės narės ir jų regionai. Tai reiškia, kad valstybės narės
atlieka projektų atranką, vykdo jų stebėjimą ir juos vertina.
Orientavimasis į veiksmingumą – vienas svarbiausių Komisijos ir valstybių narių 2014–
2020 m. laikotarpio prioritetų
3.

Strategija „Europa 2020“ yra 10 metų ES užimtumo ir augimo strategija. Ji buvo pradėta

įgyvendinti 2010 m., siekiant sukurti palankias sąlygas pažangiam, tvariam ir integraciniam
augimui. Siekdama įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ nustatytus tikslus ir uždavinius,

1

Investavimo prioritetai ir konkretūs tikslai nustatomi pagal valstybių narių partnerystės sutartį,
t. y. susitarimą tarp valstybės narės ir Komisijos, kuriame išdėstomi šalies strateginiai tikslai ir
investavimo prioritetai.
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2010 m. Komisija pabrėžė, kad būtina didinti sanglaudos politikos veiksmingumą sutelkiant
dėmesį į rezultatus 2.
4.

Todėl teisės aktų rinkiniu dėl sanglaudos politikos 2014 
–2020 m. programavimo

laikotarpiu nustatyta didelių pokyčių, kuriais siekiama skirti daugiau dėmesio
veiksmingumui 3. Pagrindinės priemonės yra šios:
•

Nustatytos ex ante sąlygos 4, pagal kurias reikalaujama, kad valstybės narės iki 2016 m.
pabaigos įgyvendintų tam tikras veiksmingo ESI fondų naudojimo sąlygas (pavyzdžiui,
turi būti sukurtos politikos ir (arba) strateginės sistemos). Viena iš šių sąlygų, bendrąja
ex ante sąlyga Nr. 7 5, reikalaujama, kad „būtų nustatyta rezultatų rodiklių sistema,
reikalinga norint atrinkti veiklas, kurios veiksmingiausiai prisideda prie pageidaujamų
rezultatų, stebėti pažangą siekiant rezultatų“.

•

Veiksmingumo rezervas, kuriuo atidedama dalis VP skirto ES finansavimo, bus
panaudotas tik jeigu rodiklių (daugiausia – išlaidų ir (arba) išdirbių rodiklių) poaibe bus
pasiekti iš anksto nustatyti riboženkliai. Šio rezervo panaudojimas 2019 m. bus
grindžiamas 2019 m. atlikta veiksmingumo peržiūra 6.

2

2010 m. spalio 19 d. COM(2010) 700 final – ES biudžeto peržiūra.

3

Visi šie trys aspektai nagrinėti mūsų Specialiojoje ataskaitoje Nr. 2/2017 „Komisijos derybos dėl
2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir sanglaudos programų: lėšos naudojamos tikslingiau
atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ prioritetus, tačiau veiksmingumo vertinimo tvarka
darosi vis sudėtingesnė“ ir Specialiojoje ataskaitoje Nr. 15/2017 „Ex ante sąlygos ir
veiksmingumo rezervas sanglaudos politikos srityje – naujoviškos, bet dar neveiksmingos
priemonės“.

4

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, 19 straipsnis (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

5

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XI priedo II dalies bendroji ex ante sąlyga Nr. 7.

6

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 20, 22 ir 96 straipsniai ir jo II priedas.
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•

Sustiprinta intervencijos logika per programavimo procesą 7, nustatant reikalavimą, kad
valstybės narės, prieš nuspręsdamos, kur ir kaip panaudoti sanglaudos lėšas, turi
įvertinti savo poreikius ir įsipareigoti siekti rezultatų.

•

Vertinant pažangą, daromą siekiant šių rezultatų, nuosekliau remiamasi veiksmingumo
rodikliais 8.

Projektų atrankos ir stebėjimo svarba siekiant veiksmingumo
5.

2017 m. padarėme išvadą 9, kad Komisijai ir valstybėms narėms pavyko parengti VP,

turinčias stipresnę intervencijos logiką. Tai reiškia, kad VP nuosekliai nustatomi intervencijų
tikslai (konkretūs tikslai ir (arba) rezultatai) ir tai, kaip jų bus siekiama (reikalingas
finansavimas, veiksmai, kurių reikės imtis, ir numatomi išdirbiai).
6.

Vis dėlto siekiant, kad politika būtų veiksminga, vykdant programavimo procesą svarbu

ne tik nustatyti aiškius tikslus ir apgalvoti rezultatus. Itin svarbu tai, kad VP įgyvendinimo
etapu būtų laikomasi į rezultatus orientuoto metodo, nes didžiausią įtaką politikos
veiksmingumui turi finansuojamų projektų kokybė ir jais pasiektais apčiuopiamais rezultatais
sukuriama pridėtinė vertė. Todėl, siekiant veiksmingumo, projektų atrankai, stebėjimui ir
ataskaitų teikimui tenka esminis vaidmuo. VP įgyvendinimo ciklo ir susijusių įstaigų apžvalga
pateikta 1 diagramoje. Mūsų auditui aktualūs procesai pažymėti geltoname fone.

7

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 ir 96 straipsniai.

8

Reglamento (ES) Nr. 1300/2013 I priedas, Reglamento Nr. 1301/2013 I priedas, Reglamento
Nr. 1304/2013 I priedas, Reglamento (ES) Nr. 1301/2013 5 straipsnis, Reglamento (ES)
Nr. 1304/2013 3 straipsnis ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies b punkto ii
papunktis.

9

Specialioji ataskaita Nr. 2/2017.
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1 diagrama. VP įgyvendinimo ciklo apžvalga
Programavimas ir įgyvendinimas

Ataskaitų teikimas

Valstybė narė

Veiksmų programos rengimas

Europos Komisija

Veiksmų programos analizė ir
tvirtinimas

Metinių įgyvendinimo ataskaitų
analizė ir vertinimas

Vadovaujančioji institucija (arba tarpinė įstaiga)

Metinių įgyvendinimo ataskaitų,
į kurias įtraukta apibendrinta
stebėjimo informacija ir vertinimo
rezultatai, rengimas

Projektų ir projektų teikėjų atranka

Projektų teikėjai

Projektų įgyvendinimas

Šaltinis – Audito Rūmai.

Stebėjimo informacijos apie projektus
teikimas
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Pagrindiniai dalyviai ir jų vaidmuo vykdant projektų atranką ir stebėjimą
7.

Projektų atranką vykdo už VP valdymą atsakingos nacionalinės ir regioninės valdžios

institucijos. Vadovaujančiosios institucijos (VI) arba tarpinės įstaigos (TĮ), kurioms jos suteikia
įgaliojimus, nustato atrankos kriterijus, sukuria atrankos komitetus ir nusprendžia, kuriems
projektams bus skiriamas Europos Sąjungos finansavimas. Komisija projektų atrankoje
nedalyvauja, kitaip nei VP derybose, kur jai tenka lemiamas vaidmuo. Tačiau Komisija
prisideda vykdydama savo patariamąją funkciją VP stebėjimų komitetuose 10, kuriuose
tvirtinama projektams atrinkti taikoma metodika ir kriterijai. Komisija taip pat teikia
geriausia patirtimi ir bendra patirtimi su valstybėmis narėmis grindžiamas gaires.
8.

Atsakomybė už projektų stebėjimą tenka valstybėms narėms. Vadovaujančiosios

institucijos stebi, kaip įgyvendinamos VP ir projektai, apibendrina stebėjimo informaciją ir
Komisijai pateikia metines įgyvendinimo ataskaitas (MĮA). Stebėjimo komitetas taip pat
atlieka VP įgyvendinimo peržiūrą ir tvirtina MĮA. Šiuo atveju Komisijos vaidmuo taip pat yra
tik teikti gaires, kartu su vadovaujančiomis institucijomis atlikti VP veiksmingumo tyrimus ir
teikti pastabas dėl MĮA.
9.

Vis dėlto vykdydama savo ataskaitų teikimo funkciją Komisija pateikia biudžeto

įvykdymą tvirtinančiai institucijai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei
Regionų komitetui savo metinį valstybių narių MĮA apibendrinimą ir strategines ataskaitas
(2017 ir 2019 m.) 11.
AUDITO APIMTIS IR METODAS
10. Šiuo auditu siekta atsakyti į klausimą, ar 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ERPF
ir ESF projektų atrankos ir stebėjimo sistemos buvo orientuotos į rezultatus. Atsižvelgdami į
tai, kokio masto pažanga padaryta įgyvendinant VP, ir remdamiesi jau atliktais auditais,
atlikdami šį auditą turėjome galimybę pirmą kartą stebėti „į rezultatus orientuotą metodą“

10

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 48 straipsnio 3 dalis.

11

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 53 straipsnio 2 dalis.
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visu įgyvendinimo etapu, nes jau galima susipažinti su pirmaisiais rezultatais. Auditas taip pat
labai aktualus veiksmingumo peržiūros, kurią numatyta atlikti 2019 m., atžvilgiu.
11. Pirmojoje dalyje pateikiame mūsų atliktą atrankos procedūrų, taikomų tikrintoms VP,
analizę. Įvertiname šių atrankos procedūrų modelį, o ypač atrankos kriterijų nustatymą ir tai,
kaip jie orientuoti į rezultatus, taip pat paraiškų vertinimo etapą. Antrojoje dalyje
nagrinėjame esamas valdymo ir kontrolės sistemas ir iki šiol VI ir (arba) TĮ atliktą tikrintų VP
stebėjimą siekiant įvertinti veiklos veiksmingumą programos ir nacionaliniu lygmeniu.
Peržiūrime duomenų patikimumą, prieinamumą ir tai, ar jais gaunama atitinkamos
informacijos valdymo klausimais ir informacijos, kurią galima panaudoti teikiant ataskaitas
Komisijai.
12. Iš viso išnagrinėjome 34 projektus (žr. I priede pateiktą projektų sąrašą). Daugiausia
dėmesio skyrėme ERPF ir ESF, o konkrečiau – trims teminiams tikslams (TT) 12 (žr. II priede
pateiktą 11 teminių tikslų aprašymą):
•

3 TT – MVĮ konkurencingumo didinimas (16 projektų),

•

8 TT – tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas (12
projektų) ir

•

9 TT – socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija (6
projektai).

13. Įvertinome per 20 atrankos procedūrų (žr. III priede pateiktą sąrašą) VI (arba tarpinės
įstaigos) tiesiogiai atrinktus projektus pagal septynias VP, vykdytas keturiose valstybėse
narėse: Čekijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Suomijoje (žr. IV priede pateiktą sąrašą). Šios VP ir
valstybės narės buvo pasirinktos atsižvelgiant į skirto finansavimo reikšmingumą ir projektų
įgyvendinimo etapą. Pasirinkome projektus atsižvelgdami į jiems suteiktos dotacijos sumą ir
tai, kokiu mastu jie buvo įgyvendinti atliekant auditą. Atrinktų projektų prioritetinė kryptis,

12

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnis.
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investavimo prioritetai ir konkretūs tikslai pateikti V priede. Susiję ERPF išdirbių ir rezultatų
rodikliai pateikti VI priede, o atitinkami ESF rodikliai – VII priede.
14. Taip pat peržiūrėjome Komisijos atliktus veiksmus, bendraisiais bruožais susijusius su
ESF ir ERPF projektų atranka ir veiksmų programomis.
PASTABOS
Vykdant projektų atranką rezultatams neskiriama pakankamai dėmesio
15. Vadovaujančiųjų institucijų nustatytomis atrankos procedūromis reikėtų skirti prioritetą
tam, kad būtų atrinkti projektai, kurie yra labiausiai susiję su siekiamais tikslais ir kuriuos
įgyvendinant yra daugiausia galimybių pasiekti rezultatus, taip pat tam, kad būtų užtikrinta,
jog lėšos būtų panaudotos laikantis taisyklių. Patikrinome tai, kokiu mastu rezultatai
atsispindėjo atrankos procedūrų modelyje (pavyzdžiui, atrankos kriterijus, kuriais
naudojamasi vertinant paraišką, projektų vertinimo metodą ir galimiems konkurso dalyviams
prieinamus dokumentus), taip pat atrankos procedūrų įgyvendinime, taigi ir atrinktuose
projektuose.
16. Remiantis ankstesnio Audito Rūmų atlikto audito rezultatais, 13 Komisija ir valstybės
narės sėkmingai parengė VP, kuriose nustatė tvirtesnę intervencijos logiką, o tai reiškia, kad
jose yra aiški sąsaja tarp vystymosi poreikių, konkrečių tikslų ir rezultatų rodiklių. Ši
intervencijos logika turėtų būti juntama projektų atrankos procedūrose. Manome, kad VI,
kurdamos procedūras, turėtų atsižvelgti į daugelį kriterijų, kad procedūros būtų orientuotos į
rezultatus:
•

taikomais atrankos kriterijais reikėtų užtikrinti, kad projektai atitiktų VP tikslus;

•

atrankos kriterijai turėtų padėti atrinkti projektus, turinčius ne tik kiekybiškai įvertintus
išdirbių rodiklius, bet ir kiekybiškai įvertintus rezultatų rodiklius, kad būtų galima
įvertinti projektų pasiekimus;

13

Žr. Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 2/2017.
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•

reikėtų raginti paramos gavėjus teikti paraiškas, siekiant užtikrinti, kad būtų labai daug
projektų, kurių atranką būtų galima vykdyti;

•

galiausiai, projektų atranką reikėtų grįsti tiesioginiu paraiškų lyginimu, siekiant nustatyti
tinkamiausius finansuoti projektus ir skirti jiems prioritetą.

17. Tai, kokiu mastu VI, nagrinėdama gautas paraiškas, taikė šiuos kintamuosius, ir tai, kokią
įtaką šie kintamieji turėjo į rezultatus orientuotų projektų atrankai, aprašoma kitose dalyse
(žr. 18–38 dalis).
Vykdant atrankos procedūras, lengviau atrinkti VP tikslus atitinkančius projektus
18. 2014–2020 m. programavimo laikotarpio teisine sistema nustatytos dvi priemonės,
skirtos tam, kad būtų dažniau pasirenkami VP tikslus atitinkantys projektai:
•

VP pagal kiekvieną prioritetinę sritį turi būti nustatyti pagrindiniai projektų atrankos
principai 14;

•

VI turi parengti atrankos kriterijus ir procedūras, kurios „padeda užtikrinti, kad veiksmais
būtų prisidėta siekiant atitinkamo prioriteto konkrečių tikslų ir rezultatų“ 15.

19. Be šių reikalavimų, 2014–2020 m. laikotarpiui nustatyti ir šie reikalavimai, siekiant, kad
būtų atrenkami labiau į rezultatus orientuoti projektai:
•

pagal bendrąją ex ante sąlygą Nr. 7 (taip pat žr. 4 dalį) turi būti „nustatyta rezultatų
rodiklių sistema, reikalinga norint atrinkti veiklas, kurios veiksmingiausiai prisideda prie
pageidaujamų rezultatų“;

•

VI taip pat turi parengti atrankos kriterijus ir procedūras, kurios „padeda užtikrinti, kad
veiksmais būtų prisidėta siekiant atitinkamo prioriteto konkrečių tikslų ir rezultatų“ 16.

14

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies b punktas.

15

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalies a punkto i papunktis.

16

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalies a punktas.
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20. „Pagrindiniai principai“ atlieka projektų atrankos orientyro vaidmenį, juose išsamiai
nurodomi pagrindiniai naudotini atrankos kriterijai. Šiuos principus naudojant drauge su
projektų, kuriems skirtinas finansavimas, aprašymu, pateikiant tokių projektų ir paramos
gavėjų pavyzdžių, galima parengti gerą pagal kiekvieną konkretų tikslą finansuotinų projektų
apžvalgą. Šiais principais naudojamasi kaip pagrindu rengiant atrankos kriterijus, o atrankos
kriterijuose į juos galima pateikti tiesioginę nuorodą.
21. Nustatėme, kad kai kuriais atvejais principai buvo bendro pobūdžio, vis dėlto, jais visais
buvo nurodoma tai, kad atrinkti projektai turi atitikti konkrečius VP tikslus, kaip nurodyta
pagal kiekvieną prioritetinę kryptį. Mūsų išnagrinėtoms atrankos procedūroms taikomi
atrankos kriterijai atitiko pagrindinius principus. Kiekviena procedūra buvo susijusi su bent
vienu projektų atitikimo kriterijumi ir jų indėliu į konkretų tikslą.
22. Kalbant bendrai, mūsų išnagrinėtos atrinktos paraiškos buvo įvertintos pagal atrankos
procedūra nustatytus kriterijus. Nustatėme, kad 34 projektai, kuriuos tikrinome šio audito
tikslais, atitiko konkrečius VP tikslus.
Vykdant projektų atranką buvo skiriama nedaug dėmesio rezultatams, retai skirta dėmesio
kiekybiškai įvertintiems rezultatams
23. Nagrinėjome, kaip VI vykdė projektų atranką praktikoje, ypač tai, ar pasiūlyme dėl
projekto buvo nurodyti aiškūs numatomi rezultatai ir tikslai, pateikti kartu su aiškiai
nustatytais ir kiekybiškai įvertintais išdirbių ir rezultatų rodikliais (susijusiais su konkrečiais
tikslais). Kartu įvertinome tai, ar VI buvo įvertinusi kiekvieno pareiškėjo galimybes pasiekti
numatomus rezultatus.
24. Nustatėme, kad 18 iš 20 mūsų nagrinėtų atrankos procedūrų atvejų buvo taikomi
kriterijai, kuriais reikalaujama, kad paramos gavėjai apibūdintų savo projektų numatomus
rezultatus (žr. VIII priedą). Vis dėlto tik keturiose iš 20 procedūrų buvo taikomi kriterijai,
kuriais reikalaujama, kad rezultatų rodikliai būtų įvertinti projekto lygmeniu (atrankos
procedūros Nr. 17, 18, 19 ir 20). Trimis atvejais tokie rezultatų rodikliai tiesiogiai neatitiko VP
lygmeniu nustatytų rezultatų rodiklių (žr. pavyzdį 1 langelyje).

19
1 langelis. Rezultatų rodiklių projekto lygmeniu, kurie skiriasi nuo rezultatų rodiklių VP lygmeniu,
pavyzdys – projektas Nr. 32, atrinktas vykdant atrankos procedūrą Nr. 17
Rezultatų rodikliai projekto lygmeniu

•

sukurtos papildomos apyvartos suma

(žr. I priedą, projektą Nr. 32).

•

sukurto papildomo tiesioginio eksporto suma

•

sukurtų naujų darbo vietų skaičius

rezultatų rodikliai VP lygmeniu

•

verslo dinamikos indekso pokytis

(taip pat žr. VI priedą, 1 PK, 3d KT)

•

augančių bendrovių skaičius

25. Mūsų atlikta 34 atrinktų projektų paraiškų peržiūra patvirtina tokius rezultatus. Visose
paraiškose buvo pateikta kiekybinė informacija apie išdirbių rodiklius, kurie atitinka išdirbių
rodiklius VP lygmeniu, arba tokius duomenis buvo galima gauti tiesiogiai iš IT sistemos
(pavyzdžiui, kalbant apie tokius rodiklius kaip paramą gaunančių įmonių skaičius). Vis dėlto
tik 14-oje paraiškų buvo pateikta kiekybinė informacija apie numatomų rezultatų rodiklius.
Šešiais šių atvejų rezultatų rodikliai tiesiogiai neatitiko VP rodiklių. Kitose paraiškose buvo
pateiktas daugiausia aiškinamasis aprašymas (žr. 2 diagramą ir VIII priedą).
2 diagrama. Paraiškose pateikta informacija apie numatomus išdirbius ir rezultatus

Ti kri nti projektai (rezultatai) –
34
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TAIP, paraiškose pateikti kiekybiškai įvertinti rezultatų rodikliai, atitinkantys VP rezultatų rodiklius arba jų
neatitinkantys
NE, tačiau paraiškose nurodyti numatomi rezultatai ir tai, kaip jais prisidedama siekiant VP tikslų
NE, paraiškose kiekybiškai įvertinti rezultatai nenurodyti

26. Kalbant apie paraiškų vertinimą, nustatėme, kad VI įvertino bendrą projektų
įvykdomumą ir galimybę, kad jie bus sėkmingai įvykdyti. Vis dėlto, nors įvertintos visų 18
ERPF projektų numatomų rezultatų įgyvendinimo galimybės, toks vertinimas atliktas tik 2 iš
16 ESF projektų atveju. Taip pat nustatėme, kad įgyvendinimo galimybių vertinimas

20

vertinimo ataskaitose ir toliau buvo neapibrėžtas, išskyrus septyniais atvejais 17, kai buvo
išsamiau aprašytas rodiklių reikalingumas ir tikimybė, kad tikslai bus įgyvendinti.
27. Kalbant apie paraiškų vertinimą balais, nustatėme, kad tik 11 atvejų atliekant vertinimo
balais procesą buvo atsižvelgiama į numatomus rezultatus. Tai rodo, kad jeigu tik numatyti
projektai atitikdavo atrankos procedūroje numatytą veiksmų rūšį, VI darydavo prielaidą, kad
projektais bus prisidedama prie VP tikslų. Vis dėlto VI neskyrė daug dėmesio tam, kokio
masto būtų toks indėlis.
Paramos gavėjai buvo skatinami teikti paraiškas dėl finansavimo
28. Siekiant užtikrinti, kad programavimo laikotarpiu būtų laiku pasisavinamos lėšos, taip
pat užtikrinti, kad didžiausias dėmesys būtų skiriamas rezultatams, būtina, kad dalyvautų
pakankamas skaičius konkurso dalyvių, galinčių pateikti tinkamas paraiškas. VI vykdomas
kvietimo teikti paraiškas propagavimas ir teikiamos susijusios gairės galimiems paraiškų
teikėjams yra svarbus kintamasis, lemiantis bendrą atrankos procedūrų veiksmingumą.
Platesnė paraiškų teikėjų populiacija gali užtikrinti geresnių projektų atranką.
29. Priemones, kuriomis siekiama raginti galimus konkurso dalyvius teikti paraiškas,
parengė VI, laikydamosi ES reglamentais nustatytų išsamių reikalavimų. Šios priemonės, kaip
VP komunikacijos strategijos dalis, buvo pateiktos tvirtinti stebėjimo komitetams, kaip to
reikalaujama Reglamentu 18.
30. Nustatėme, kad VI ragino paramos gavėjus dalyvauti atrankos procedūrose. Visų pirma,
VI, siekdamos skatinti galimus konkurso dalyvius teikti paraiškas, naudojosi keliais šaltiniais.
Tokie šaltiniai, be kita ko, buvo prekybos rūmai, vietos verslo asociacijos, taip pat priemonės
internete. VI taip pat rėmėsi ir savo partneriais, kurie savo tinkluose skleidė informaciją apie
būsimus kvietimus teikti paraiškas, kuri buvo grindžiama jų žiniomis, įgytomis stebėjimo
komitetuose.

17

27, 28, 30, 31, 32, 33 ir 34 projektai.

18

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 116 straipsnis ir to paties reglamento XII priedo 3 dalis.
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31. Be to, VI paraiškų teikėjams pateiktos gairės dėl finansavimo buvo prieinamos viešai ir,
išskyrus vienu VI atveju atliekant auditą, jomis nustatytos aiškios sąlygos paramai gauti,
pateikta išsami informacija apie paraiškų teikimo procedūrą ir finansavimo nuostatas, aiškiai
nurodant taikytinus atrankos kriterijus.
Vykdant atrankos procedūras dažniausiai niekaip tarpusavyje nelygintos projektų
paraiškos, todėl kilo rizika, kad nebus atrinkti geriausi projektai
32. Vykdydami procedūrų peržiūrą, tikrinome, ar pateikti projektai, kuriems buvo prašoma
finansavimo, buvo įvertinti vienas kito atžvilgiu. Tai – kita svarbi priemonė, siekiant užtikrinti,
kad būtų atrenkami labiausiai į rezultatus orientuoti projektai.
33. Pagal pasidalijamojo valdymo principą, VI nustatė atrankos procedūras, o stebėjimo
komitetai jas patvirtino, kaip numatyta ES reglamentų reikalavimais19 ir Komisijos gairėmis20.
Nei ESI fondų reglamentais, nei konkrečiomis Komisijos gairėmis nėra konkrečiai nustatyta,
kokios rūšies atrankos procedūrą reikia taikyti, šiuo klausimu VI gali veikti savo nuožiūra.
34. Iš 20-ies mūsų tikrintų procedūrų, 10 buvo laikini kvietimai teikti paraiškas, 6 –
nuolatiniai kvietimai teikti paraiškas, 3 – tiesioginės skyrimo procedūros, taip pat vienas
pakartotinis kvietimas teikti paraiškas (taip pat žr. III priede pateiktą išsamią informaciją).
Nustatėme, kad vykdant visas, išskyrus vieną (IT, Pjemonto VP, Nr. 13), atrankos procedūras,
projektų paraiškos nebuvo lygintos tarpusavyje. Todėl finansavimas nebūtinai buvo skirtas
geriausiems projektams. Kai kuriose tikrintose VP, kai vykdyta neformali (Prancūzijos ir
Suomijos VP) arba formali (Apulija Italijoje) išankstinė atranka, dėl kurios VI galėjo riboti
paraiškų kiekį taip, kad būtų pateiktos tik paraiškos dėl tinkamiausių projektų. Nustatėme
šiuos faktus:
•

Penkiolika iš dvidešimties procedūrų buvo grindžiamos eiliškumo principu, pagal kurį
paraiška būdavo atrenkama jeigu atitikdavo reikalavimus ir jeigu pakakdavo lėšų
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Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 34 straipsnis ir Reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 125 straipsnis.

20

Komisijos gairės: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/.
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finansavimui. Iš minėtų paraiškų, 13 paraiškų atveju buvo taikoma neformali išankstinė
atranka. Atkreipėme dėmesį tai, kad kai kurių paraiškų atveju buvo taikomas
minimalaus balo reikalavimas (žr. atrankos procedūras Nr. 4 ir 5 Čekijos OPEIC atveju ir
16, 17, 18, 19 ir 20 Suomijos VP atveju).
•

Trimis tiesioginio skyrimo atvejais iš esmės nebuvo jokios konkurencijos (žr. atrankos
procedūras Nr. 1, 3 ir 12).

•

Vienu atveju (IT, Pjemonto VP, atrankos procedūra Nr. 8) 21 finansavimas skirtas
projektams, kurie jau buvo atrinkti ankstesnio 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu,
tiesiog pratęsiant jų trukmę. Taip TĮ galėjo išvengti trukdžių vykdant jaunimo mokymą ir
pradėti įsisavinti lėšas. Tačiau kartu taip buvo užkirstas kelias dalyvauti naujiems
galimiems paraiškų teikėjams.

Stebėjimo duomenų kokybei kyla pavojus, tokie duomenys daugiausia orientuoti į išdirbius
35. Tikrinome, ar naudojantis stebėjimo sistemomis buvo galima sistemiškai rinkti
duomenis apie konkrečius rodiklius taip sudarant sąlygas įvertinti pažangą, padarytą
projekto, programos ir ES lygmenimis. Taip pat patikrinome, ar buvo pranešta apie tokią
informaciją taip, kad būtų galima parodyti finansuotų projektų sėkmę, o kartu – ir apie
veiksmingą ir efektyvų ES biudžeto naudojimą.
36. Šiame skirsnyje pateikiamas mūsų atliktas būtinų sąlygų, siekiant sukurti sąlygas
stebėjimui vykdyti ir informacijai apie įgyvendintus tikslus pranešti, vertinimas. Visų pirma
tikrinome, ar VI, prieš pradėdamos įgyvendinti finansavimą, buvo sukūrusios veikiančias
stebėjimo sistemas. Taip pat tikrinome, ar paramos gavėjai pateikė patikimą, išsamią ir laiku
teikiamą informaciją. Kartu nagrinėjome ir VI bei Komisijos vaidmenį.
37. Galiausiai, atkreipėme dėmesį į tai, ar dėl taikomų sistemų buvo gauta informacijos apie
į rezultatus orientuotą veiksmingumą, konkrečiai – į tai, ar jomis naudojantis gauta
reikšmingos apibendrintos informacijos, nes ji yra ypač svarbus veiksnys siekiant sudaryti

21

Pjemonto (Italija) VP, kvietimas teikti paraiškas „Obbligo d’istruzione“, 2015–2016 m.
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sąlygas pranešti apie veiksmingą lėšų naudojimą valstybės narės ir ES lygmeniu pasitelkiant
metinę stebėjimą ir kasmet teikiant ataskaitas.
Yra tikimybė, kad nepavyks laiku pateikti patikinimo dėl stebėjimo duomenų kokybės iki
2019 m. numatytos veiksmingumo peržiūros
38. VP pažangos siekiant ja numatytų tikslų stebėjimas atliekama remiantis iš įvairių šaltinių
surinktais duomenimis. Šie duomenys apibendrinami VP ir valstybės narės lygmeniu ir
naudojami kaip VP stebėjimo komitetui ir Komisijai siunčiamų ataskaitų pagrindas. Siekiant
tinkamai apibūdinti padėtį VP arba valstybės narės lygmeniu, būtina, kad surinkti duomenys
būtų patikimi, išsamūs ir teikiami laiku. Šiuo tikslu VI turi sukurti stebėjimo sistemą, į kurią
būtų įtrauktas ir duomenų rinkimas bei duomenų šaltinio patikra. Siekdama gauti patikinimą
dėl duomenų kokybės, Komisija remiasi valstybių narių lygmens audito institucijų atliekamu
auditu ir savo pačios auditais.
39. Specifinėmis veiksmingumo peržiūros aplinkybėmis taip pat svarbu tai, kad duomenys ir
sistemos, kurios naudojamos jiems parengti, būtų audituojami kuo anksčiau, taip valstybių
narių valdžios institucijoms sudarant sąlygas gerokai anksčiau nei iki 2019 m. birželio mėn.
pabaigos pašalinti bet kokius nustatytus trūkumus, susijusius su duomenų kokybe. Iki šios
datos Komisijai turės būti nusiųstos 2018 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos (MĮA), kurios
yra veiksmingumo peržiūros ir veiksmingumo rezervo skyrimo pagrindas.
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Išsamiomis ES taisyklėmis nustatyta, kaip valstybės narės turėtų sukurti savo stebėjimo
sistemas 2014–2020 m. laikotarpiui
40. Siekiant, kad būtų sistemiškai renkami VP lygmens duomenys ir atliekamas jų
stebėjimas, 2014–2020 m. programavimo laikotarpio reglamentavimo sistemoje nustatyta
keletas pokyčių, susijusių su duomenų rinkimu ir stebėjimo nuostatomis:
•

VI turi nustatyti valdymo ir kontrolės sistemą, kuri apimtų tinkamas ataskaitų teikimo ir
stebėjimo sistemas22.

•

VI tenka atsakomybė sukurti kompiuterizuotą visų duomenų, susijusių su VP rodikliais 23,
kaupimo sistemą, naudojamą stebėjimo ir ataskaitų teikimo tikslais.

•

Pagal ex ante sąlygą Nr. 7 VI turi nustatyti „rezultato rodiklių sistemą, reikalingą norint
atrinkti veiklas, kurios veiksmingiausiai prisideda prie pageidaujamų rezultatų, stebėti
pažangą siekiant [tokių] rezultatų“ 24. VP buvo taikomas reikalavimas parodyti, kad iki
2016 m. gruodžio 31 d. 25 buvo įgyvendintos visos ex ante sąlygos (žr. 4 dalį).

•

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. 26 valstybės narės turėjo užtikrinti, kad visa informacija tarp
paramos gavėjų ir VI, tvirtinančiųjų institucijų (TI), AI ir TĮ būtų keičiamasi elektroniniu
būdu 27.

22

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 72, 73 ir 74 straipsniai.

23

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies d punktas, šis reikalavimas taip pat yra
valdymo ir kontrolės sistemos dalis (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 72 straipsnio d punktas).
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Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XI priedo II dalies ex ante sąlyga Nr. 7.

25

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 19 straipsnis.

26

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnis.

27

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalis, paramos gavėjai neprivalo realiai naudoti
šių sistemų.
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41. Komisija savo darbuotojams ir atsakingoms valstybių narių valdžios institucijoms taip
pat parengė konkrečias gaires 28 dėl bendrosios valdymo ir kontrolės sistemų vertinimo VN
metodikos, į kurias įtrauktos ir jau įdiegtos tinkamos stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemos.
Informacija apie veiksmingumą ne visada yra patikima, išsami ir teikiama laiku, o tai daro
poveikį valstybių narių paskelbtoms įgyvendinimo ataskaitoms
Paramos gavėjų pateikti duomenys
42. Kalbant apie ERPF, daugeliu atvejų duomenys apie rezultatų rodiklius buvo surinkti iš
nacionalinių statistikos įstaigų (žr. IV priede pateiktus pavyzdžius). Kitus duomenis pateikė
paramos gavėjai. Kalbant apie ESF, ataskaitos apie didžiąją dalį duomenų pateikiamos
remiantis paramos gavėjų pateiktais duomenimis (žr. VII priedą). Tai, ar paramos gavėjų
pateikti duomenys yra teisingi, vadovaujančiosios institucijos tikrina baigus vykdyti projektą,
kai paramos gavėjai pateikia galutinę ataskaitą. Įgyvendinant projektą patikras taip pat
galima atlikti vietoje arba vykdant atrankinį patikrinimą.
43. Daugelio paramos gavėjų pateiktų duomenų tikėtinumą ir nuoseklumą automatiškai
tikrina įdiegtos sistemos, ypač kalbant apie ESF. VI taip pat turi priemonių, skirtų dalyvių
pateiktų duomenų išsamumui stebėti, kurios sudaro galimybę priminti neišsamius duomenis
pateikusiems paramos gavėjams, kad reikia pateikti papildomos informacijos.
44. Remiantis mūsų audito rezultatais, paaiškėjo, kad esama su surinktų duomenų kokybe
susijusių problemų. Nustatėme, kad yra bendra problema, susijusi su duomenų apie ESF
bendrai finansuojamų veiksmų dalyvius išsamumu ir teisingumu. Remiantis nacionalinės
teisės aktais, tokie duomenys priskiriami neskelbtiniems duomenims29, todėl patys dalyviai
gali nuspręsti, ar pateikti tokius duomenis. Taip pat valstybėms narėms ir Komisijai nelengva

28

EGESIF14-0010-final 2014 12 18, Komisijai ir valstybėms narėms skirtos gairės dėl bendrosios
valdymo ir kontrolės sistemų vertinimo valstybėse narėse metodikos.

29

Pavyzdžiui, informacija apie dalyvio kilmę arba padėtį, susijusi su migrantais, užsienio kilme,
mažumomis, įskaitant marginalizuotas mažumas, tokias kaip romų tautybės asmenys, neįgalūs
dalyviai ir kiti palankių sąlygų neturintys asmenys.
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patikrinti, ar tokie duomenys yra tikslūs. Dar vienas su duomenų rinkimu susijęs trūkumas
pateiktas 2 langelyje.
2 langelis. Pavyzdys
Problemos, susijusios su duomenų savalaikiškumu
Prancūzijos nacionalinės ESF VP atveju stambesni paramos gavėjai pavėluotai pateikė duomenis už
2014–2015 m. laikotarpį. 2016 m. ši klaida buvo ištaisyta ir dėl to atsirado didelių skirtumų tarp
2015 m. MĮA pateiktų verčių ir 2016 m. MĮA pateiktų verčių už 2015 m.

45. Savo duomenų apie veiksmingumą patikimumo (2014–2020 m.) audite Komisija pranešė
apie kitas su duomenų patikimumu susijusias problemas, kaip antai:
•

duomenys nebuvo surinkti, todėl nebuvo užfiksuoti rezultatai ir į juos neatsižvelgta
siekiant nustatyti VP pažangą, dėl to buvo netinkamai suvokiama padėtis;

•

VI neteisingai suprato bendrųjų rodiklių apibrėžtį (pavyzdžiui, bendrąjį išdirbių rodiklį
Nr. 26 „Įmonės, bendradarbiaujančios su mokslinių tyrimų organizacijomis“) ir dėl to
ataskaitoje pagal šį rodiklį pateikta per daug bendrovių;

•

buvo vykdoma dviguba apskaita ir (arba) nesugebėta nustatyti gyventojų, kuriems
teikiama paslauga, rodiklio viršutinės ribos pagal vietovės gyventojų skaičių, todėl
reikšmės buvo nenuoseklios.

Galimybė gauti informacijos apie veiksmingumą ir tokios informacijos patikimumas
46. Veikiančios stebėjimo sistemos, VI pradėjus įgyvendinti programas, yra pagrindinis
elementas, padedantis užtikrinti, kad būtų laiku gauti duomenys apie veiksmingumą, nes
turint tokių duomenų galima pradėti vykdyti stebėjimą.
47. ES lygmeniu teisinė sistema 2014–2020 m. laikotarpiui priimta pavėluotai, – 2013 m.
gruodžio mėn. – todėl vėluota ir kurti stebėjimui naudojamas IT sistemas. Kalbant apie ESF
rodiklius, dėl papildomo sudėtingumo, susijusio su duomenų neskelbtinumu ir rodiklių
apibrėžtimi, reikėjo vykdyti papildomas diskusijas, kurios truko nemažą 2014 m. dalį. Dėl to
toliau vėluota baigti kurti IT sistemas. Dviem atvejais vėlavimą lėmė kiti veiksniai: regionų
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pertvarka (Prancūzija, Lotaringijos ir Vogėzų VP) ir naujos bendros IT sistemos, skirtos
visiems 2014–2020 m. ESI fondams, sukūrimas Čekijoje.
48. Vėlavimo padariniai matomi ex ante sąlygos Nr. 7 dėl rezultatų rodiklių sistemos
parengimo įgyvendinimo lygmeniu. 2016 m. pabaigoje, pasibaigus terminui baigti rengti
veiksmų planus, 50 planų dar nebuvo baigti rengti, t. y. maždaug 11 % visų VP dar neatitiko
šio reikalavimo. Vis dėlto iki 2018 m. vasario mėn. pabaigos buvo baigti rengti visi su ex ante
sąlyga Nr. 7 susiję veiksmų planai.
49. Pirmojoje 2017 m. pusėje, praėjus ketveriems metams po programavimo laikotarpio
pradžios, nustatėme, kad kai kurios IT sistemos neveikė visapusiškai; dėl to kyla grėsmė, kad
surinkti duomenys nebus išsamūs ir tikslūs (žr. 3 langelyje) pateiktus pavyzdžius). Savo
duomenų apie veiksmingumą patikimumo (2014–2020 m.) 30 audite Komisija atkreipė dėmesį
į tai, kad nėra elektroninio keitimosi duomenimis su paramos gavėjais sistemų, dėl to VI turi
rankiniu būdu užkoduoti į sistemą perkeliamus duomenis, o taip gali atsirasti korektūros
klaidų.
3 langelis. Visapusiškai vis dar neveikiančių IT sistemų ir su tuo susijusios rizikos pavyzdžiai
Čekija, OPE
•

Problemos, susijusios su duomenų perdavimu tarp Darbo biuro ir VP. Duomenis VP elektroniniu

būdu pradėta teikti tik nuo 2017 3 31. Iki tol duomenimis keistasi naudojant Microsoft Excel
rinkmenas. Taip kyla pavojus duomenų perdavimui tarp sistemų, ypač atsižvelgiant į tai, kad dirbama
su dideliu duomenų kiekiu.
•

2016 m. MĮA buvo pirmoji MĮA, kurioje pateikti aktualūs duomenys.

VI nustatė prieštaravimų duomenyse, kuriuos sistema pateikia metinei įgyvendinimo ataskaitai. Dėl
to juos reikėjo perskaičiuoti ir įrašyti į MĮA rankiniu būdu.

30

Remiantis 20 Komisijos auditų dėl duomenų apie veiksmingumą patikimumo, daugiausia atliktų
2017 m.
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Italija, Apulijos VP
Atliekant auditą priemonės, naudojamos elektroniniu būdu keistis duomenimis su paramos gavėjais,
tinkamai neveikė 31, o duomenų rinkimo ir saugojimo sistema buvo tuščia. Duomenys buvo saugomi
tiesiog darbuotojų kompiuteriuose. Todėl duomenys, siekiant parengti 2016 m. MĮA (ji turėjo būti
pateikta Komisijai iki 2017 m. birželio 30 d.) buvo subendrinti rankiniu būdu ir laikomi atskirose
rinkmenose.

Valstybių narių pateiktos įgyvendinimo ataskaitos
50. VI turi pateikti Komisijai stebėjimo komiteto patvirtintą kiekvienos VP metinę
įgyvendinimo ataskaitą (MĮA). MĮA nurodoma pagrindinė informacija apie VP įgyvendinimą,
didžiąja dalimi – pateikiant kiekybinę ir kokybinę informaciją apie bendruosius ir konkrečios
programos rodiklius 32. 2017 m. birželio mėn. pateiktos 2016 m. MĮA buvo pirmosios
Komisijai atsiųstos ataskaitos apie programos tikslų įgyvendinimo pažangą 33. Komisija atlieka
MĮA kokybės peržiūrą (pavyzdžiui, tai, ar dalyvių skaičius dera su atitinkamos vietovės
gyventojų skaičiumi).
51. 2017 m. pabaigoje Komisija dar nebuvo priėmusi 26 MĮA, nes trūko duomenų apie
veiksmingumo sistemoje naudojamus rodiklius, pateikti duomenys neatitiko apie VP
įgyvendinimą pateiktos informacijos arba nebuvo paaiškinti kai kurie pateikti duomenys.
Maždaug 40 % ERPF VP ataskaitose nepateikė jokių jų 2017 m. veiksmingumo sistemos
rodiklių reikšmių, vykdant auditą Komisija nebuvo paskelbusi jų analizės.
52. Dėl MĮA nustatytų trūkumų kyla abejonių dėl Komisijos dokumentuose, grindžiamuose
MĮA 34, t. y. metinėje apibendrinamojoje ataskaitoje Parlamentui ir Tarybai, Europos

31

Vėliau 2017 m. VI sugebėjo šią problemą išspręsti.

32

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis.

33

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 dalis.

34

Taip pat 2017 m. valstybių narių pažangos ataskaitose. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 52
straipsnį, iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. ir 2019 m. rugpjūčio 31 d. turi būti pateiktos partnerystės
sutarties įgyvendinimo atitinkamai iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. pažangos
ataskaitos. Pažangos ataskaitose pateikiama pažanga, konkrečiai – „pažanga, padaryta

29

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir, tik 2017 m. ir 2019 m. – strateginės pažangos
ataskaitoje, kurioje pateikiama padarytos pažangos santrauka, pateiktos informacijos
patikimumo ir dėl iki šiol padarytos pažangos masto.
Valdymo ir kontrolės sistemų bei surinktų duomenų auditai pradėti vykdyti pavėluotai, todėl
patikinimas dėl stebėjimo sistemų nėra visapusiškas ir liko mažiau laiko nustatytiems
trūkumams pašalinti
53. Tinkamos nuostatos dėl informacijos apie veiksmingumą patvirtinimo ir jos koregavimo
yra būtinos siekiant užtikrinti, kad tokia informacija būtų kokybiška ir tai, kad ji būtų
naudojama vykdant stebėjimą ir teikiant ataskaitas. Remiantis gerąja praktika, turi būti
vykdomi ir užbaigiami duomenis teikiančių sistemų auditai ir susiję taisomieji veiksmai prieš
įtraukiant duomenis į MĮA ir strategines ataskaitas.
54. Pagal teisinę sistemą stebėjimo sistemų auditą atlieka ir valstybių narių audito
institucijos, ir Komisija 35. Šiais auditais visų pirma reikėtų užtikrinti, kad būtų įdiegtos
duomenų apie veiksmingumą rinkimo, įrašymo ir saugojimo sistemos, ir įvertinti, ar tokie
duomenys apie veiksmingumą yra patikimi.

įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją ir taip pat 4
straipsnio 1 dalyje nurodytus konkrečių fondų uždavinius, pasitelkiant ESI fondų įnašą siekiant
pasirinktų teminių tikslų ir, visų pirma, kiekvienos programos veiklos peržiūros plane nustatytų
tarpinių reikšmių ir teikiant klimato kaitos tikslams panaudotą paramą“.
35

Žr. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 75 straipsnį ir 127 straipsnio 4 dalį ir 2015 m. sausio 20 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/207, kuriuo nustatomos išsamios Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl pažangos ataskaitos
modelių, informacijos apie didelės apimties projektą teikimo, bendrojo veiksmų plano,
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo įgyvendinimo ataskaitų, valdymo
pareiškimo, audito strategijos, audito nuomonės ir metinės kontrolės ataskaitos modelių, taip
pat išlaidų ir naudos analizės atlikimo metodikos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 1299/2013 nuostatų dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimo
ataskaitų modelio įgyvendinimo taisyklės, VII priedą (OL L 38, 2015 2 13, p. 1) ir
EGESIF_14-0010-final 2014 12 18 Komisijai ir valstybėms narėms skirtų gairių dėl bendrosios
valdymo ir kontrolės sistemų vertinimo valstybėse narėse metodikos 6 ir 15 pagrindinius
reikalavimus.
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Audito institucijų atliekamas valdymo ir kontrolės sistemų veikimo vertinimas
55. VI lygmeniu nustatytų sistemų vertinimas buvo atliktas pradiniais VP įgyvendinimo
etapais kaip paskyrimo procedūros dalis 36. Vykdant šią procedūrą nepriklausoma įstaiga
(dažniausiai – AI) turėjo parengti ataskaitą ir nuomonę apie tai, ar VI tenkino vidaus
kontrolės aplinkos, rizikos valdymo, valdymo ir kontrolės veiklos ir stebėjimo kriterijus37.
Paskyrimą reikėjo įvykdyti prieš pirmą kartą teikiant paraišką dėl tarpinio mokėjimo VP.
Todėl, nesant šio paskyrimo, negalima atlyginti VP išlaidų. Šiuo etapu auditas atliekamas
tikrinant, ar nustatytos sistemos ir parengtos procedūros, bet netikrinamas tinkamas
įgyvendinimas, kurio patikra atliekama audito institucijoms atliekant valdymo ir kontrolės
sistemų auditus.
56. Paskyrimo procesas buvo vykdomas pavėluotai, nes pavėluotai patvirtintos VP ir
pavėluotai baigta kurti IT sistemas (žr. 47 dalį). Tam įtakos turėjo ir nacionaliniai veiksniai
(2015 m. Prancūzijoje vykusi regionų pertvarka, sudėtingos valdymo struktūros – pavyzdžiui,
Prancūzijos PON FSE turi 13 įgaliotų vadovaujančiųjų institucijų ir 120 tarpinių įstaigų). Šiuo
auditu tikrintų VP VI buvo paskirtos laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m.
vasario mėn., atitinkamai praėjus dviem ir ketveriems metams nuo programavimo
laikotarpio pradžios (žr. IV priedą).
57. Dėl vėluojančio VP įgyvendinimo ir su tuo susijusio riboto surinkto duomenų kiekio
mums atliekant audito vizitus, t y. pirmoje 2017 m. pusėje, sistemų auditai buvo tik pradėti
vykdyti. Todėl iki antrosios 2017 m. pusės nepaaiškėjo jokių duomenų kokybės problemų.
Auditai pradėti vykdyti tik praėjus ketveriems metams nuo septynerių metų trukmės
programavimo laikotarpio pradžios ir likus pusantrų metų iki 2018 m. MĮA, kurios yra
veiksmingumo rezervo skyrimo pagrindas, teikimo Komisijai.
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Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 ir 124 straipsniai.
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Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalis ir XIII priedas.
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Komisijos auditai
58. Komisija ne tik remiasi valstybėse narėse vykdomu auditu ir jose esančiomis sistemomis,
bet atlieka ir savo auditus. Yra dviejų rūšių auditai: „ankstyvieji prevenciniai sistemos
auditai“, kuriais siekiama ankstyvuoju įgyvendinimo etapu turėti pagrįstą patikinimą, kad
valdymo ir kontrolės sistemos veikia tinkamai, ir „duomenų apie veiksmingumo patikimumą
auditai“. Vis dėlto atsižvelgiant į minėtus vėlavimus, lėmusius tai, kad stebėjimo sistemas
baigta kurti pavėluotai, ir į tai, kad ataskaitose pateikta labai mažai atitinkamų duomenų,
tokie auditai atlikti vėliau, nei numatyta. Ypač kalbant apie ERPF, auditus buvo galima pradėti
tik gavus 2016 m. MĮA. Iki 2017 m. pabaigos Komisija galėjo atlikti iš viso 23 auditus 12-oje
valstybių narių – 12 duomenų apie veiksmingumo patikimumą auditų ir 11 ankstyvųjų
prevencinių sistemos auditų.
59. Daugelio šių auditų atveju ataskaitos dar buvo teikiamos ir 2018 m. pradžioje. Anot
Komisijos, preliminarūs tikrintų sistemų rezultatai buvo gana teigiami, nors buvo nustatyta ir
tam tikrų trūkumų. Vis dėlto maždaug 40 % ERPF VP 2017 m. pateiktų 2016 m. MĮA nebuvo
nurodyta jokių jų veiksmingumo sistemos rodiklių verčių 38. Šių VP atveju 2018 m. vasario
mėn. Komisija nebuvo atlikusi jokių auditų, kurie leistų nustatyti, ar duomenys nepateikti dėl
vėluojančio įgyvendinimo ar dėl to, kad nėra veikiančios duomenų teikimo sistemos.
60. Tai, kad sistemų auditai pradėti atlikti pavėluotai, reiškia, kad stebėjimo sistemų
padėties apžvalga nėra visapusiškai įvykdyta. Trūkumai ypač dažnai nustatomi pavėluotai ir
gali neužtekti laiko pritaikyti būtiną koregavimą. Dėl to kyla pavojus veiksmingumo peržiūros
įgyvendinimui 2019 m., kuris bus grindžiamas valstybių narių pateiktais duomenimis,
nurodytais 2018 m. MĮA, kurias reikia pateikti iki 2019 m. birželio 30 d.
Veiksmingumo peržiūra nebūtinai bus grindžiama pasiekiamais riboženkliais
61. Kalbant apie mūsų tikrintas VP, remdamiesi 2015 m. MĮA arba atliekant auditą turėta
stebėjimo informacija, pastebėjome, kad kai kuriais atvejais VP jau buvo pasiekti 2023 m.
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Veiksmingumo rodikliai – tai kiekvienos VP prioritetinės krypties rodiklių rinkinys, kurio vertes
2018 m. pabaigoje Komisija palygins su riboženklių reikšmėmis, siekdama priimti sprendimą, ar
2019 m. panaudoti veiksmingumo rezervą.
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tikslai, bet buvo ir atvejų, kai iškilo rizika, kad nustatyti rezultatai nebus pasiekti. Mūsų
tikrintų VP atveju nebuvo pateikta prašymų siekiant pakeisti tikslus taip, kad jų reikšmė būtų
labiau pasiekiama. Tik vienos VP (Čekijos OPEIC) atveju jau buvo paprašyta padaryti
pakeitimų, visų pirma susijusių su lėšų paskirstymu prioritetinėse srityse, ir tokie pakeitimai
buvo padaryti. Kita vertus, kaip teigia Komisija, 2018 m. vasario mėn. iš 17 480 rodiklių,
naudojamų esamose 430 VP, atitinkamos 2023 m. tikslinės vertės 1 445 atvejais buvo
padidintos, o 941 atveju – sumažintos.
62. Tai rodo, kad daugelis veiksmingumo sistemos riboženklių 39 nebėra realistiški. Prireikus
peržiūrėti riboženklius, turi būti atlikta VP pakeitimų, o tai galima padaryti tik valstybių narių
iniciatyva 40. Atsižvelgiant į pakeitimų procedūros trukmę (Reglamentu nustatyta trukmė –
trys mėnesiai), kyla rizika, kad veiksmingumo sistemos rodikliais iki 2018 m. pasiektos
reikšmės nebus palygintos su pasiekiamais riboženkliais.
Surinktais duomenimis grindžiama gauta informacija vis dar daugiausia orientuota į
išdirbius
63. Informacija apie veiksmingumą renkama tam, kad valstybės narės ir Komisija galėtų ja
naudotis ataskaitų teikimo tikslais, siekdamos būti atskaitingos už naudojant lėšas pasiektus
rezultatus.
64. Tarp paramos gavėjų ir VI pasirašytuose susitarimuose dėl dotacijos nustatyti rezultatų
rodikliai ir tikslai atlieka esminį vaidmenį siekiant įvertinti tai, kaip įgyvendinti rezultatai. Vis
dėlto dėl kelių esminių stebėjimo sistemų sąrangos problemų kyla poveikis projektų indėlio
įgyvendinant VP tikslus įvertinimui ir stebėjimui.

39

Riboženkliai – tai nustatytos veiksmingumo sistemos rodiklių reikšmės, kurias reikia pasiekti iki
2018 m. pabaigos.

Žr. BNR 30 straipsnio 1 dalį, BNR II priedą ir Reglamento (EB) Nr. 215/2014 5 straipsnio 6 dalį.
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Sąranga, ypač keletą pirmųjų ERPF įgyvendinimo metų, daugiausia grindžiama išdirbių
rodikliais ir nepateiktais kiekybiškai įvertintais projektų lygmeniu nustatytais kiekybiniais
rezultatų rodikliais
65. Esama sąranga galima sistemingiau rinkti duomenis apie daugelį tinkamai nustatytų
rodiklių, nors rodiklių yra labai daug. Bendri rodikliai taip pat leidžia subendrinti šiuos
duomenis VP, valstybės narės ir ES lygmenimis. Vis dėlto ERPF loginės sistemos sąrangoje
daugelis VP lygmens rezultatų rodiklių nėra tiesiogiai susiję su finansuojamomis
intervencijomis. Dažnai tokie rodikliai yra nacionaliniai rodikliai, kuriais atsižvelgiama į išorės
veiksnių įtaką, o tokius rodiklius dažniausiai pateikia nacionalinės statistikos tarnybos
(žr. 4 langelyje pateiktus pavyzdžius, taip pat žr. VI priedą). Šiais rezultatų rodikliais
neišskiriamas ERPF intervencijoms priskiriamas poveikis, todėl jie negali būti laikomi VP
betarpiais rezultatais.
4 langelis. Rezultatų rodiklių, kurių duomenys surinkti iš paskelbtų statistinių duomenų, o ne
finansuotų projektų
Prancūzija, Didžiojo rytų regiono VP:
• 2 prioritetinė kryptis, 3 TT, A investavimo
prioritetas – MVĮ plėtra:

Šaltinis – Banque de France.

Konkretus rezultatų rodiklis – investicijų į regiono
pramonės MVĮ kaita
Čekija, OPEIC:
• 2 prioritetinė kryptis, 3 TT, 3b investavimo
prioritetas – didesnis MVĮ eksportas:

Šaltinis – Pramonės ir prekybos ministerija.

Konkretus rezultatų rodiklis – visos bendrovių
apyvartos procentinė eksporto dalis
Suomija, Tvaraus augimo ir darbo VP:
• 1 prioritetinė kryptis, 3 TT, 3d investavimo
prioritetas:
Konkretus rezultatų rodiklis – verslo dinamikos
indeksas

Šaltinis – Suomijos nacionalinė statistikos
tarnyba.
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66. Siekdamos sušvelninti faktą, kad ERPF projektais pasiekti rezultatai dažnai įgyvendinami
praėjus ilgam laikui nuo projekto užbaigimo, tada, kai nevykdomas pats projektų stebėjimas,
VI turi atlikti vertinimus prioritetinės krypties lygmeniu 41. Bent kartą per programavimo
laikotarpį tokiais vertinimais įvertinama, kaip ESI fondų parama prisidedama prie kiekvieno
prioriteto tikslų įgyvendinimo. Tačiau atsižvelgus į tai, kad įgyvendinimas pradėtas
pavėluotai, atlikta dar nedaug vertinimų. Todėl šiuo metu VP pažanga daugiausia vertinama
remiantis išdirbių rodikliais.
67. Projektų lygmeniu nustatėme, kad susitarimuose dėl dotacijų nebuvo sistemingai
nurodomi rezultatų rodikliai (žr. 25 dalį). Tik šešių 42 iš 18 atliekant šį auditą tikrintų ERPF
projektų atveju paraiškose, taigi ir susitarimuose dėl dotacijos, buvo nurodyti rezultatų
rodikliai. Vis dėlto tokie rezultatų rodikliai skyrėsi nuo VP lygmeniu naudotų rezultatų
rodiklių. Tai reiškia, kad tokių rezultatų rodiklių negalima naudoti ataskaitų teikimo tikslais
arba norint įvertinti siekiant VP tikslų padarytą pažangą. Kitais keturiais atvejais 43 rezultatų
rodikliai nebuvo kiekybiniai (t. y. nebuvo nurodytas tikslas), todėl nebuvo galima įvertinti,
kaip jais prisidėta įgyvendinant VP tikslus, dėl to buvo apribotos galimybės įvertinti tai, kaip
projektu prisidėta prie VP išdirbių.
68. Kalbant apie ESF projektus, rezultatų rodikliai buvo minimi 7 iš 16 projektų. Kalbant apie
kitus projektus, aprašyti rezultatai nebuvo susiję su VP rodikliais arba nebuvo kiekybiniai. Dėl
to bet kurio projekto atveju prarandama galimybė palyginti pasiektą vertę su numatytu
tikslu. Vis dėlto ESF atveju netgi tada, kai projektų lygmens rezultatai ir rezultatų rodikliai
nenustatyti arba kiekybiškai neįvertinti, bendrų rezultatų rodiklių reikšmės vis tiek
vertinamos, nes projektų paramos gavėjai turi pateikti tokius duomenis VI IT sistemose.

41

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 56 straipsnis.
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27, 28, 31, 32, 33 ir 34 projektai.

43

6, 7, 8 ir 9 projektai.
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69. Savo metinėse ataskaitose jau minėjome, kad nepateikta nustatytų rezultatų rodiklių
projektų lygmeniu 44. Todėl sudėtinga įvertinti ir stebėti, kokiu mastu šiais projektais
prisidedama prie VP tikslų įvykdymo.
Veiksmingumo rezervo panaudojimas grindžiamas daugiausia į indėlius ir išdirbius
orientuotais rodikliais
70. Valstybės narės gali įrodyti, kad padarė programos įgyvendinimo pažangą, remdamosi
trijų rūšių rodiklių – finansinių, išdirbių ir rezultatų – riboženklių (juos reikia pasiekti iki
2018 m.) ir tikslų reikšmėmis (jas reikia pasiekti iki 2023 m.). Juos galima papildyti
pagrindiniais įgyvendinimo etapais (PĮE), pagal kuriuos galima įvertinti įgyvendinamus arba
planuojamus pradėti projektus, kai tikėtina, kad jokių išdirbių nebus iki 2018 m.
gruodžio mėn. Apskritai, šie veiksmingumo sistemoje naudojami rodikliai turi būti būdingi
prioritetinės krypties veiksmams. Siekiant panaudoti veiksmingumo rezervą, būtina, kad
2018 m. pabaigoje šių rodiklių reikšmės siektų 75–85 % riboženklio reikšmės.
71. Ankstesnėje Audito Rūmų ataskaitoje 45 nurodyta, kad didžioji dauguma su sanglaudos
politika susijusioje veiksmingumo sistemoje naudotų rodiklių buvo susiję su išdirbiais (57 %),
pagrindiniais įgyvendinimo etapais (9 %) ir finansiniais rodikliais (33 %), o rezultatų rodikliais
ir toliau naudotasi mažai. Todėl veiksmingumo rezervo panaudojimas daugeliu atžvilgių ir
toliau bus orientuotas į indėlius ir išdirbius, užuot juo daug dėmesio skyrus rezultatams (taip
pat žr. 62 dalį).

44

Pavyzdžiui, 2015 m. MA 6 skyriaus 6.86 dalis: „38 % projektų atveju nebuvo nustatyti rezultatų
rodikliai“. Arba 2016 m. MA 6 skyriaus 6.56 dalis: „Tačiau 42 % projektų atveju buvo neįmanoma
nustatyti ir išmatuoti konkretų jų indėlį į bendruosius programos tikslus, kadangi projekto
lygmeniu nebuvo apibrėžti nei rezultatų rodikliai, nei tikslinės vertės.“

45

Specialioji ataskaita Nr. 15/2017.
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Dauguma ES lygmeniu teikiamų ataskaitų yra susijusios su išdirbių rodikliais
72. 2017 m. Komisijos strateginės ataskaitos46, kurioje pateikiama pagal 2016 m. MĮA
parengta 2017 m. metinė apibendrinamoji ataskaita, pagrindinis tikslas yra pranešti apie ESI
fondų rezultatus siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. Vis dėlto ataskaitoje daugiausia
kalbama apie iki 2016 m. pabaigos pasiektą įgyvendinimo mastą ir pagrindinių išdirbių
rodiklių vertes. Joje nepateikiama jokios informacijos apie pasiektus rezultatus, išskyrus šiuos
ESF rezultatų rodiklius: po mokymų iš karto įsidarbinusių dalyvių skaičių ir po mokymų iš
karto kvalifikaciją įgijusių dalyvių skaičių. Kalbant apie ERPF, informacija nepateikta ir dėl to,
kad nėra bendrų rezultatų rodiklių; todėl negalima apibendrinti valstybėse narėse
naudojamų rezultatų rodiklių.
73. Neseniai pranešėme, kad yra esminė problema, visų pirma daranti poveikį rezultatų
rodikliams. Tiesą sakant, ERPF ir ESF rezultatų rodikliais vertinami skirtingi dalykai ir jie
vertinami nevienodai 47. Be to, sąvoka „rezultatas“ su konkrečiais fondais susijusiuose
reglamentuose aiškinama skirtingai. ERPF rezultatų rodiklių negalima naudoti siekiant
įvertinti VP betarpius rezultatus. Be to, esant dideliam skaičiui įvairių veiksmingumo rodiklių,
kyla realių sunkumų rinkti informaciją apie veiksmingumą ir apie ją pranešti 48.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
74. Nors šiuo metu VP sąranga yra labiau orientuota į rezultatus, joje vadovaujamasi
stipresne intervencijos logika ir yra išsamių rodiklių, o imant bendrai, darome išvadą, kad
ERPF ir ESF finansuojamų projektų atranka nėra visapusiškai orientuota į rezultatus, o
vykdomas stebėjimas vis dar yra labiau orientuotas į išdirbius.

46

2017 m. gruodžio 13 d., COM(2017) 755 final, „2017 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų
įgyvendinimo strateginė ataskaita“.

47

Žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 2/2017 150 dalį.

48

Žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 2/2017 131 dalį.
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Atrankos procedūros svarbiais atžvilgiais nebuvo orientuotos į rezultatus
75. Mūsų tirtų VP atrankos procedūros buvo naudojamos siekiant lengviau atrinkti VP
tikslus atitinkančius projektus. Vis dėlto jose sistemingai netaikomi atrankos kriterijai, kuriais
reikalaujama apibrėžti projekto lygmens kiekybinius rezultatų rodiklius, atitinkančius VP
lygmens rezultatų rodiklius. Todėl rezultatų rodikliai retai įtraukiami į paraiškas; netgi tais
atvejais, kai tokie rezultatų rodikliai buvo įtraukti, jie ne visada atitiko VP rodiklius arba
nebuvo kiekybiškai įvertinti. Be to, tik trečdalyje vertinimo ataskaitų buvo pateiktas
konkretus numatomų rezultatų vertinimas VP tikslų atžvilgiu (žr. 18–27 dalis).
76. Nustatėme, kad VI keliais būdais teikė išsamią informaciją apie VP, prieigą prie ES
finansavimo ir atrankos procedūras. Paramos gavėjams iš esmės buvo teikiama tinkama
informacija arba jie galėjo naudotis specialių organizacijų teikiama pagalba (žr. 28–31 dalis).
77. Vis dėlto tik 1 iš 20 nagrinėtų procedūrų atveju paraiškos buvo vertinamos balais ir
reitinguojamos viena kitos atžvilgiu. Projektai iš esmės buvo patvirtinami vadovaujantis
pirmumo principu. Todėl finansavimas nebūtinai buvo skirtas geriausiems projektams
(žr. 32–34 dalis).
Esama rizikos stebėjimo duomenų, kurie išlieka labiau orientuoti ne į rezultatus, o į
išdirbius, kokybei
78. Nustatėme, kad dėl vėlavimo patvirtinti teisinę sistemą kai kurių VP stebėjimo sistemos
neveikė programos vykdymo pradžioje ir nevisiškai veikė audito metu. Dėl šios priežasties
duomenų įvedimas buvo atliekamas rankiniu būdu ir vėlesniu etapu. Duomenys taip pat
buvo renkami nesinaudojant IT sistemomis, todėl atsirado klaidų, dėl kurių kai kuriais
atvejais kilo poveikis MĮA pateiktiems duomenims (žr. 35–52 dalis).
79. Vėlavimas patvirtinti reglamentavimo sistemą daugelio VP atveju lėmė tai, kad
pavėluotai pradėta jas įgyvendinti. Iki 2016 m. pabaigos IT sistemose buvo surinkta tik labai
nedaug duomenų. Todėl dauguma auditų, kurie buvo būtini siekiant gauti patikinimą dėl
stebėjimo sistemų ir duomenų patikimumo bei jų prieinamumo, buvo pradėti vykdyti tik
2017 m. Šių auditų rezultatai paaiškėjo tik 2017 m. pabaigoje, t. y. praėjus ketveriems
metams nuo septynerių metų programavimo laikotarpio pradžios. Tai reiškia, kad iki šiol
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gautas stebėjimo duomenimis grindžiamas patikinimas tėra dalinis. Todėl Komisija
nesusidaro bendro vaizdo apie tai, kaip veikia stebėjimo sistemos, įskaitant IT sistemas.
Veiksmingumo peržiūra bus atlikta 2019 m., o iki tol likusiu laiku kyla rizika, kad nebus galima
laiku baigti taikyti taisomųjų priemonių ir kad veiksmingumo peržiūra nebus grindžiama
teisinga informacija (žr. 53–60 dalis).
80. Mes nustatėme, kad daugelis veiksmingumo sistemos riboženklių nebėra realistiški. Kai
reikia koreguoti riboženklius, negalima užtikrinti, kad būtini VP pakeitimai būtų atlikti laiku iki
veiksmingumo peržiūros pradžios (žr. 61 ir 62 dalis).
81. Kalbant apie ERPF ir ESF rezultatų rodiklius, jais vertinami skirtingi dalykai ir jie vertinami
nevienodai. Tiesą sakant, sąvoka „rezultatas“ su konkrečiais fondais susijusiuose
reglamentuose aiškinama skirtingai. Abiejų fondų atveju nustatėme, kad yra rizikos, jog
nebus galimybių ES lygmeniu prasmingai subendrinti duomenis apie veiksmingumą (visų
pirma omenyje turint duomenis apie rezultatus) 49. Be to, rekomendavome 50, kad Komisija
pateiktų bendrą sąvokų „išdirbiai“ ir „rezultatai“ apibrėžtį (žr. 73 dalį).
82. Kalbant apie ERPF, daugelis rezultatų rodiklių dažnai grindžiami kitais šaltiniais, tokiais
kaip nacionalinių statistikos tarnybų duomenys. Atliekant vertinimus reikėtų įvertinti
rezultatus VP tikslų atžvilgiu. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinimas pradėtas
pavėluotai, buvo nedaug vertinimų, kuriuos galėjome pasitelkti atlikdami savo auditą. Todėl
kalbant apie ERPF, sudėtinga stebėti, kokiu mastu projektai prisideda prie VP tikslų įvykdymo
(žr. 63–69 dalis). Ši problema iškyla ir ESF atveju, nes daugumoje susitarimų dėl dotacijos
nenurodomi kiekybiniai rezultatų rodikliai.
83. Veiksmingumo sistema taip pat iš esmės grindžiama išdirbiais ir finansiniais rodikliais.
Tai reiškia, kad panaudojant veiksmingumo rezervą daugiausia bus remiamasi tokios rūšies
rodikliais, o ne pasiektais rezultatais ir realia pažanga, padaryta siekiant VP tikslų. Be to,

49

Žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 2/17 150 dalį.

50

Žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 2/17 3 rekomendaciją.
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Komisijos ataskaitose paskelbta informacija daugiausia yra orientuota į išdirbius, išskyrus ESF
atvejį, kai pateikiama kai kurių rezultatų rodiklių apibendrinta reikšmė (žr. 70–72 dalis).
1 rekomendacija. Į rezultatus orientuota atranka
Siekdamos, kad vykdant projektų atranką būtų taikomas nuoseklus ir iš tiesų į rezultatus
orientuotas metodas, valstybės narės turėtų imtis šių veiksmų:
a) nustatyti atrankos kriterijus, kuriais paramos gavėjams būtų keliamas reikalavimas
apibrėžti bent vieną realų rezultatų rodiklį, grindžiamą bendrąja jų projekto „rezultato“
apibrėžtimi, įskaitant pradinę ir siektiną reikšmę. Rezultato rodikliu reikėtų prisidėti prie
VP lygmeniu nustatytų rezultatų rodiklių;
b) į paraiškų vertinimo ataskaitas įtraukti tokių numatomų rezultatų ir rodiklių vertinimą;
c)

priimant sprendimą dėl to, kurias atrankos procedūras naudoti, užtikrinti, kad projektų
paraiškos būtų lyginamos tarpusavyje.

Tikslinė įgyvendinimo data: nuo 2019 m. vykdant kvietimus teikti pasiūlymus.

2 rekomendacija. Į rezultatus orientuotas stebėjimas
a) Tam, kad būtų galima vykdyti projektų indėlio įgyvendinat VP tikslus stebėjimą,
valstybės narės į susitarimus dėl dotacijos turėtų įtraukti kiekybiškai įvertintus rezultatų
rodiklius, kuriais prisidedama prie VP lygmeniu nustatytų rezultatų rodiklių.
Tikslinė įgyvendinimo data: nuo 2019 m. vykdant kvietimus teikti pasiūlymus.
b) Tam, kad ERPF stebėjimo sistema būtų labiau orientuota į rezultatus, o visų pirma –
siekiant sudaryti galimybes subendrinti informaciją apie veiksmingumą, Komisija turėtų
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nustatyti bendrus šio fondo rezultatų rodiklius, grindžiamus bendrąja rezultatų
apibrėžtimi.
Tikslinė įgyvendinimo data: rengiant kitą DFP.

3 rekomendacija. Ataskaitų apie veiksmingumą ir pasirengimą 2019 m. veiksmingumo
peržiūrai teikimas
Siekiant pagerinti Komisijos ataskaitų apie veiksmingumą teikimą ir atlikti prasmingą
veiksmingumo peržiūrą, paremtą patikimais duomenimis ir realistiškais riboženkliais,
Komisija turėtų:
a) apžvelgti VP stebėjimo sistemų trūkumus ir su jomis susijusius neaiškumus, remdamasi
Komisijos ir AI auditais (reikalingais sistemos auditais ir (arba) veiksmingumo ir
patikimumo auditais);
b) užtikrinti, kad valstybių narių prašymai pakeisti VP, susiję su pagrįstomis veiksmingumo
sistemos riboženklių korekcijomis, būtų išnagrinėjami laiku iki veiksmingumo peržiūros
pradžios.
Tikslinė įgyvendinimo data: prieš užbaigiant veiksmingumo peržiūrą.

Šią ataskaitą priėmė II kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Ilianos IVANOVOS, 2018 m.
birželio 27 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.
Audito Rūmų vardu

Pirmininkas
Klaus-Heiner LEHNE
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I PRIEDAS
Šiam auditui atrinktų projektų sąrašas
(sumos nurodytos milijonais eurų)

Nr.

Projekto aprašymas

Anksčiau
suteiktos
dotacijos

Bendra
investicijų
suma

ES dotacijų
Fondas
suma

a) TT b) PK

c) IP
ir (arba)
KT

Pradžios ir
pabaigos
data

Atrankos
procedūros
Nr. (žr.
III priedą)

Išdirbiai ir pasiekti rezultatai

Čekija, Užimtumo VP (OPE) 2014CZ05M9OP001 (sumos nurodytos milijonais CZK)
1

„Naujos darbo galimybės“ (Aktyvios
darbo rinkos politikos paraiškų
teikimo priemonės)

Taip

4 011

3 304,6 ESF

8

1.1

1.1.1

2015-0401 –
vykdoma

Dalyviai užimtumo srityje: 14 304 1

2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų
priežiūros centras Nr. 1 (paraiška
padėti sukurti ir vykdyti
ikimokyklinio amžiaus vaikų dienos
priežiūros paslaugas už Prahos
miesto ribų įsikūrusioms
bendrovėms ir ten gyvenančiai
visuomenei)

Taip

4,9

4,2 ESF

8

1.2

1.2.1

2016-01- Vietų skaičius darželyje: 24
01 – 201712-31

2

3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų
priežiūros centras Nr. 2 a) (paraiška
padėti sukurti ir vykdyti
ikimokyklinio amžiaus vaikų dienos
priežiūros paslaugas už Prahos
miesto ribų įsikūrusioms
bendrovėms ir ten gyvenančiai
visuomenei)

Taip

4,1

3,4 ESF

8

1.2

1.2.1

2016-01- Vietų skaičius darželyje: 20
01 – 201712-31

2

4

Ikimokyklinio amžiaus vaikų
priežiūros centras Nr. 2 b) (paraiška
padėti sukurti ir vykdyti
ikimokyklinio amžiaus vaikų dienos
priežiūros paslaugas už Prahos
miesto ribų įsikūrusioms
bendrovėms ir ten gyvenančiai
visuomenei)

Taip

4,9

4,2 ESF

8

1.2

1.2.1

2016-0101 –
vykdoma

2

Vietų skaičius darželyje: 20
Asmenys, kurie naudojasi vaikų
priežiūros paslaugomis: 30
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Nr.
5

Projekto aprašymas

Anksčiau
suteiktos
dotacijos

„Parama pasirinktoms socialinėms
paslaugoms (globos namams,
dienos centrams ir kt.) viename
regione“

Taip

Bendra
investicijų
suma
411,8

ES dotacijų
Fondas
suma
350 ESF

a) TT b) PK
9

2.1

c) IP
ir (arba)
KT
2.1.1

Pradžios ir
pabaigos
data
2016-0101 –
vykdoma

Atrankos
procedūros
Nr. (žr.
III priedą)

Išdirbiai ir pasiekti rezultatai
Realus įgyvendinimas: dar nėra
duomenų, projektas pradėtas
vykdyti

3

Čekija, Verslumo ir inovacijų siekiant konkurencingumo VP (OPEIC) 2014CZ16RFOP0011 (sumos nurodytos milijonais CZK)
6

Parama bendrovėms vykdyti
eksportą

Taip

1,2

0,6 ERPF

3

2.1

3b
2.2 KT

2015-07- Parodose ir mugėse užsienyje
03 – 2016- dalyvavusių dalyvių skaičius – 3
05-10
(tačiau dalyvavo ta pati
bendrovė): parama suteikta
vienai bendrovei
Anksčiau gautos dotacijos:
12 OPPI projektų, 265,2
milijono CZK
4 dotacijos mugėms, 53
milijonai CZK

4

7

2016 m. dalyvavo mugėse
užsienyje:

Taip

3,3

1,6 ERPF

3

2.1

3b
2.2 KT

2015-0909 –201612-21

Parodose ir mugėse užsienyje
dalyvavusių dalyvių skaičius – 3
(tačiau dalyvavo ta pati
bendrovė): parama suteikta
vienai bendrovei
Anksčiau gautos dotacijos:
8 OPPI projektai, 117,3
milijono CZK
1 OPLZZ, 5,3 milijono CZK

4

Bendrovės gamybos vietos
atnaujinimas (844 kv. m)
Bendrovės, kurios naudojasi
atnaujinta infrastruktūra: 1
Anksčiau gautos dotacijos:
7,2 milijono CZK

5

Čekija, Verslumo ir inovacijų siekiant konkurencingumo VP (OPEIC) 2014CZ16RFOP0011 (sumos nurodytos milijonais CZK)
8

Medienos apdirbimo skyriaus
gamybos salės statyba

Taip

8,6

3,8 ERPF

3

2.1

3c
2.2 KT

2015-1101 –201601-25
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Nr.
9

Projekto aprašymas
Pastato rekonstrukcija

Anksčiau
suteiktos
dotacijos

Bendra
investicijų
suma

Taip

ES dotacijų
Fondas
suma

21,2

a) TT b) PK

c) IP
ir (arba)
KT

Pradžios ir
pabaigos
data

Atrankos
procedūros
Nr. (žr.
III priedą)

Išdirbiai ir pasiekti rezultatai

7,4 ERPF

3

2.1

3c
2.2 KT

2015-0907 –201609-06

Bendrovės gamybos vietos
5
atnaujinimas (2 721 kv. m)
Bendrovės, kurios naudojasi
atnaujinta infrastruktūra: 1
Anksčiau gautos dotacijos:
12 OPPI projektų, 123,7
milijono CZK
OPLZZ projektas, 2,2 milijono CZK

Prancūzija, ERPF ir ESF Lotaringijos ir Vogėzų VP – 2014FR16M0OP015
10

Spausdinimo veiklos perėmimas
(priežastis – ankstesnis savininkas
išėjo į pensiją)

Ne

2

0,04 ERPF

3

2

2.3A

2014-0918 –201510-12

Paramą gaunančių įmonių
skaičius: 1
Darbo vietos: + 2

6

11

Gamybos įrangos įsigijimas
(pavyzdžiui, 140 tonų preso su
dvigubo įpurškimo sistema)

Ne

0,6

0,05 ERPF

3

2

2.3A

2014-0101 –201612-31

Paramą gaunančių įmonių
skaičius: 1
Darbo vietos: + 2

6

12

Investicijos slidinėjimo kurortui
kurti

Ne

6,7

1,1 ERPF

3

9

9.3A

2015-0101 –201612-31

Paramą gaunančių įmonių
skaičius: 1
Subsidiją gaunančių įmonių
skaičius: 1

7

13

Gamybos įrangos įsigijimas
(hidrauliniai įrankiai)

Ne

1,6

0,02 ERPF

3

2

2.3A

2014-07- Paramą gaunančių įmonių
02 – 2016- skaičius: 1
02-31
Subsidiją gaunančių įmonių
skaičius: 1
Darbo vietos: + 6

6

10,7

5,3 ESF

3

9

1.1

2014-0101 –201612-31

8

Prancūzija, Nacionalinė ESF VP (PON FSE) – 2014FR05SFOP001
14

Parama minimalias pajamas
gaunantiems asmenims
departamente

Taip

Numatomas dalyvių skaičius:
6 360 dalyvių per metus, iš viso
19 080
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Nr.
15

Projekto aprašymas
Pagalba ir (arba) rekomendacijos
įtraukties procese dalyvaujantiems
žmonėms, įskaitant prancūzų kalbos
mokymąsi

Anksčiau
suteiktos
dotacijos

Bendra
investicijų
suma

Taip

ES dotacijų
Fondas
suma

a) TT b) PK

c) IP
ir (arba)
KT

Pradžios ir
pabaigos
data

Atrankos
procedūros
Nr. (žr.
III priedą)

Išdirbiai ir pasiekti rezultatai

2

1 ESF

3

9

1.1

2014-0101 –201612-31

Veikloje dalyvaujančių dalyvių
skaičius (2014–2016 m.): 657
Teigiami rezultatai per 3
mėnesius nuo tada, kai pradėta
dalyvauti projekte: 40 %

9

Prancūzija, Nacionalinė ESF VP (PON FSE) – 2014FR05SFOP001
16

Statybos pramonės darbuotojų
profesinis mokymas (Paryžius ir
aplinkinis regionas)

Taip

9,5

4,8 ESF

2

8

5.3

2014-0101 –201512-31

Veikloje dalyvaujančių dalyvių
skaičius (2014–2016 m.): 2 464

10

17

Veiklos kūrimo tinklų
profesionalizavimas

Taip

5,2

2,6 ESF

1

8

3.2

2014-0101 –201612-31

Dalyvių nėra

11

18

Bedarbių mokymo veikla

Taip

80

30.7 ESF

2

8

5.4

2014-0101 –201612-31

Mokymų dalyvių skaičius:
21 860 (tikslas – 22 734)

12

Italija, ESF Pjemonto VP – 2014IT05SFOP013
19

Mokymų kursai, kuriais siekiama
padėti įsitraukti į darbo rinką
(elektroninė prekyba technika)

Taip

0,69

0,69 ESF

8

1

8.x

2015-10- Elektroninės prekybos technika
01 – 2016- kursai (600 valandų)
06-15

13

20

Mokymų kursai, kuriais siekiama
padėti įsitraukti į darbo rinką
(kirpėjas)

Taip

0,69

0,69 ESF

8

1

8.x

2015-10- Kirpėjų kursai (600 valandų)
01 – 201606-15

13

21

Profesinis mokymas, kuriuo
papildomas privalomasis
išsilavinimas (dailidė)

Taip

0,99

0,99 ESF

8

2

8.x

2015-10- Dailidžių kursai (1 050 valandų)
01 – 201606-15

14

22

Profesinis mokymas, kuriuo
papildomas privalomasis
išsilavinimas (žemės ūkio produktų
perdirbėjas)

Taip

0,99

0,99 ESF

8

2

8.x

2015-10- Žemės ūkio produktų perdirbėjo
01 – 2016- kursai (1 050 valandų)
06-15

14

45

Nr.

Projekto aprašymas

Anksčiau
suteiktos
dotacijos

Bendra
investicijų
suma

ES dotacijų
Fondas
suma

a) TT b) PK

c) IP
ir (arba)
KT

Pradžios ir
pabaigos
data

Išdirbiai ir pasiekti rezultatai

Atrankos
procedūros
Nr. (žr.
III priedą)

Italija, ERPF ir ESF Apulijos VP – 2014IT16M2OP002
23

10 keleivių transporto autobusų
įsigijimas

Taip

4,12

1,41 ERPF

3

3

3a

2015-05- nėra
05 – 201512-31

15

24

Makaronų be glitimo gamybos
įrangos įsigijimas

Taip

2,7

0,8 ERPF

3

3

3a

2015-06- – Apyvarta (2017 m., išparduota) 15
16 – 2015- – Padidėjo 4 darbo vienetais
12-31

Italija, ERPF ir ESF Apulijos VP – 2014IT16M2OP002
25

Esamos mokyklos pertvarkymas ir
pritaikymas (pastato) vaikų lopšelio
reikmėms

Taip

0,5

0,44 ERPF

9

9

9a

2016-01- Vaikų lopšelyje sukurtos 57
01 – 2016- naujos vietos
12-31

16

26

Esamos mokyklos pertvarkymas ir
pritaikymas (pastato) vaikų lopšelio
reikmėms

Taip

0,35

0,31 ERPF

9

9

9a

2016-0101 –201612-31

16

Vaikų lopšelyje sukurtos 42
naujos vietos

Suomija, VP „Tvarus augimas ir darbas“ – Suomijos struktūrinių fondų parama – 2014FI16M2OP001
27

Investicijos į dažų miltelių gamybos
liniją, akustinių sienos elementų
gamybos liniją ir plieno lankstymo
mašiną Gamyba pertvarkyta pagal
LEAN.

Taip

0,85

0,32 ERPF

3

1

3d 2.1

2015-02- Apyvarta: + 0,3 milijono eurų; + 17
16 – 2016- 10 %, palyginti su esama apyvarta
06-30
Tiesioginis eksportas: + 0,07
milijono eurų; + 100 %, palyginti
su esamu lygiu
Darbo vietos: + 2 (iš jų 0 moterų
užimtų darbo vietų)
Kita: Gaminant vieną gamybos
vienetą sutaupoma labai daug
energijos, t. y. sutaupoma bent
10 % suvartojamos energijos.

28

Investicijos siekiant pradėti kurti
betono gamybos liniją, pertvarkyti
vidaus logistiką ir sukurti naują
produktų asortimentą

Taip

2,45

0,619 ERPF

3

1

3d 2.1

2015-03- Iš karto baigus vykdyti
02 – 2016- Apyvarta: + 0,41 milijono eurų
09-30
Darbo vietos: + 1
Praėjus 2 metams po įvykdymo
(dar nežinoma):

17
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Nr.

Projekto aprašymas

Anksčiau
suteiktos
dotacijos

Bendra
investicijų
suma

ES dotacijų
Fondas
suma

a) TT b) PK

c) IP
ir (arba)
KT

Pradžios ir
pabaigos
data

Išdirbiai ir pasiekti rezultatai

Atrankos
procedūros
Nr. (žr.
III priedą)

Apyvarta: + 2,5 milijono eurų; +
20 %, palyginti su esama apyvarta
Darbo vietos: + 7
Projektu prisidedama prie mažo
anglies dioksido kiekio
technologijų ekonomikos
29

Kurti ir patvirtinti vieno miesto
darbo paslaugų centre jaunuoliams,
piktnaudžiavusiems narkotinėmis
medžiagomis, paslaugų modelį,
kuriuo siekiama juos raginti gyventi
įprastą gyvenimą, kad jie galėtų
numatyti galimybę pradėti ieškoti
darbo

Taip

0,24

0,17 ESF

9

5

8i

2015-01- Paramos gavėjai: 39 asmenys
02 – 2016- (tikslas – 80 asmenų)
12-31

18

Suomija, VP „Tvarus augimas ir darbas“ – Suomijos struktūrinių fondų parama – 2014FI16M2OP001
30

Siūlyti mokymus su pertraukomis
dirbantiems žmonėms, siekiant, kad
jie turėtų daugiau galimybių
susirasti darbą ir darbą, kurį jie nori
dirbti (socialinė ekonomika)

Taip

0,31

0,22 ESF

8

3

9i

2015-01- Paramos gavėjai: 82 asmenys
01 – 2016- (tikslas – 100 asmenų)
12-31

18

31

Medicininio ultragarso skaitytuvo
vartotojo sąsajos programinės
įrangos kūrimas

Taip

0,34

0,17 ERPF

3

1

3a 1.1

2015-01- Baigus vykdyti projektą /
30 – 2016- prognozė praėjus 2 metams po
projekto užbaigimo:
04-30
Apyvarta: + 0,25 milijono eurų +
100 % / + 10 milijonų eurų +
100 %
Tiesioginis eksportas: + 0,25
milijono eurų + 100 % / + 9,8
milijono eurų + 100 %
Darbo vietos: + 3 / 15 (iš jų
moterų užimtų darbo vietų – 0 /
5) (tikslas – 35). Darbo vietos

17
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Nr.

Projekto aprašymas

Anksčiau
suteiktos
dotacijos

Bendra
investicijų
suma

ES dotacijų
Fondas
suma

a) TT b) PK

c) IP
ir (arba)
KT

Pradžios ir
pabaigos
data

Išdirbiai ir pasiekti rezultatai

Atrankos
procedūros
Nr. (žr.
III priedą)

MTTP srityje: + 3 / 10 (iš kurių
moterų užimtų darbo vietų – 0 /
3)
Kitos nematerialiosios teisės – 0 /
3 (tikslas – 4)
32

Naujos medinių plakiravimo
produktų gamybos linijos kūrimas

Taip

1,4

0,56 ERPF

3

1

3d 2.1

2015-0127 –201701-27

Baigus vykdyti projektą /
17
prognozė praėjus 2 metams po
projekto užbaigimo:
Apyvarta: + 1 milijonas eurų +
12 % / + 2 milijonai eurų + 24 %
(tikslas – 3 milijonai eurų)
Tiesioginis eksportas: nėra
duomenų / + 0,3 milijono eurų +
33 % (tikslas – 1 milijonas eurų)
Darbo vietos: + 3 / + 6, iš kurių
moterų užimtų darbo vietų: + 1 /
+ 2 (tikslas – 2)

1

3d 2.1

2014-06- Baigus vykdyti projektą /
17
01 – 2014- prognozė praėjus 2 metams po
12-31
projekto užbaigimo:
Apyvarta: + 10 milijonų eurų +
150 % (tikslas – 11 milijonų
eurų) / + 35 milijonai eurų +
350 %
Tiesioginis eksportas: + 9 milijonai
eurų + 643 % (tikslas – 0,9
milijono eurų) / + 26 milijonai
eurų + 999 %
Darbo vietos: + 10 / + 50, iš kurių
moterų užimtų darbo vietų: + 3 /
+ 5 (tikslas – 50)

Suomija, VP „Tvarus augimas ir darbas“ – Suomijos struktūrinių fondų parama – 2014FI16M2OP001
33

Gamyklos išplėtimas siekiant plėsti
gamybos ir logistikos veiklą

Taip

1,17

0,35 ERPF

3
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Nr.

Projekto aprašymas

Anksčiau
suteiktos
dotacijos

Bendra
investicijų
suma

ES dotacijų
Fondas
suma

a) TT b) PK

c) IP
ir (arba)
KT

Pradžios ir
pabaigos
data

Išdirbiai ir pasiekti rezultatai

Atrankos
procedūros
Nr. (žr.
III priedą)

Darbai MTTP srityje: + 2 / + 2, iš
kurių moterų užimtų darbo vietų:
+ 0 / + 1 (tikslas – 4)
Kitos nematerialiosios teisės – 1 /
3
Projektu prisidedama prie mažo
anglies dioksido kiekio
technologijų ekonomikos
34

Mechanizmų parko išplėtimas
siekiant įdiegti šiuolaikišką
vamzdynų ir plieno konstrukcijų
gamybos technologiją ir pertvarkyti
gamybos vietos išdėstymą

Taip

1,43

0,5 ERPF

3

1

3d 2.1

2015-02- Baigus vykdyti projektą /
17
13 – 2016- prognozė praėjus 2 metams po
12-31
projekto užbaigimo:
Apyvarta: 0 / + 1,4 milijono eurų +
34 %
Tiesioginis eksportas: 0 / + 0,46
milijono eurų + 136 % (tikslas –
0,75 milijono eurų)
Darbo vietos: + 5 / + 8, iš kurių
moterų užimtų darbo vietų: 0 / 0
Kita: sutaupyta energija – nėra
duomenų / + 1 MWh/a

Pastabos. a) TT – teminis tikslas b) PK – prioritetinė kryptis c) IP – investavimo prioritetas ir KT – konkretus tikslas
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II PRIEDAS.
Teminiai tikslai
Numeris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aprašas
Skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas.
Gerinti informacinių ir ryšių technologijų prieinamumą ir naudojimo kokybę.
Didinti MVĮ konkurencingumą.
Remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos
visuose sektoriuose.
Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir valdymą.
Išsaugoti ir saugoti aplinką bei skatinti išteklių naudojimo efektyvumą.
Skatinti tvarų transportą ir šalinti spūsčių vietas pagrindinėse tinklo
infrastruktūrose.
Skatinti tvarų ir kokybišką užimtumą ir remti darbuotojų judumą.
Skatinti socialinę įtrauktį kovojant su skurdu ir visomis diskriminacijos
formomis.
Investuoti į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir
mokytis visą gyvenimą
Stiprinti valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinius
gebėjimus ir veiksmingą viešąjį administravimą.

Šaltinis – Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnis ir to paties reglamento XI priedo I dalis.
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III PRIEDAS
Audito metu tikrintų atrankos procedūrų sąrašas

Nr.

Pavadinimas /
identifikavimas

Pastabos

Fondas a) TT

b) PK, IP, KT

c) Atrankos
procedūros rūšis

Konkurencinga

Pirmumo
principas

Tikrinti
projektai (žr.
II priedą)

Čekija, OPE
1

Aktyvios darbo rinkos Veiksmų, kuriais siekiama padidinti asmenų,
ESF
priemonės
kuriems teikiama parama, užimtumą, ypač
vyresnio amžiaus, mažiau kvalifikuotų ir palankių
(Nr. 03_15_001)
sąlygų neturinčių asmenų, atranka
Paramos gavėjas (Čekijos darbo biuras),
nurodytas partnerystės sutartyje

8

1.1.1

Tiesioginis skyrimas
2015-07-29 – 201604-30

Nėra
duomenų

1

2

Vaikų priežiūros
paslaugos už Prahos
miesto ribų
(Nr. 03_15_035)

ESF

8

1.2.1

Laikinas kvietimas
teikti projektus:
2015-11-11 – 201601-08

TAIP

2, 3, 4

3

„Socialinės paslaugos“ 2.1.1 – Padidinti socialinės atskirties pavojų
ESF
patiriančių
ar
socialinę
atskirtį
darbo
rinkoje
(Nr. 03_15_005)
patiriančių asmenų įsidarbinamumą ir
2.1.2 – Socialinės ekonomikos sektoriaus plėtra
Atrinktų socialinių paslaugų, susijusių su regiono
laikotarpio vidurio socialinių paslaugų plėtros
planais parama („Socialinės paslaugos“)
Paramos gavėjai (visi CZ regionai), taip pat
paketas pagal regioną, buvo nurodyti
partnerystės sutartyje.

9

2.1.1
2.1.2

Tiesioginio skyrimo
vykdymo pradžios
data: 2015-06-26
Paraiškų priėmimo
data: 2015-07-20 –
2019-12-31

Nėra
duomenų

5

Sumažinti šioje padėtyje esančių moterų ir vyrų
skirtumus
Padėti sukurti ir vykdyti ikimokyklinio amžiaus
vaikų dienos priežiūros paslaugas už Prahos
miesto ribų įsikūrusioms bendrovėms ir ten
gyvenančiai visuomenei („Vaikų priežiūros
paslaugos“)
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Nr.

Pavadinimas /
identifikavimas

Pastabos

Fondas a) TT

b) PK, IP, KT

c) Atrankos
procedūros rūšis

Konkurencinga

Pirmumo
principas

Tikrinti
projektai (žr.
II priedą)

Čekija, OPEIC
4

Rinkodara I

Tikslas 2 KT: siekti, kad MVĮ būtų tarptautiškesnės ERPF
– Paslaugomis MVĮ didžiausias dėmesys skiriamas
tarptautiniam konkurencingumui siekiant
sudaryti galimybes patekti į užsienio rinkas;
– Aukšto lygio tarptautinių rinkų ekspertų
konsultacijos ir konsultacijos dėl strateginio
valdymo ir inovacijų valdymo, įskaitant
mentorystę ir konsultuojamąjį ugdymą;
– Paslaugos, kuriomis siekiama teikti paramą MVĮ
tinklaveikai bendradarbiavimo tarptautinių
mokslinių tyrimų klausimais srityje
(„Horizontas 2020“, COSME).

3

PA2, KT 2.2

Laikinas kvietimas
teikti paraiškas
2015-06-02 – 201511-30

TAIP, jeigu 6, 7
paraiškos
įvertintos
bent 60 balų
iš 100

5

Nekilnojamasis turtas I Tikslas 2.3 KT: siekti, kad būtų labiau naudojamasi ERPF
verslumo infrastruktūra
– Gamybos priemonių modernizavimas ir esamos
pasenusios infrastruktūros rekonstrukcija ir
– Urbanistinių dykrų rekonstrukcija (išskyrus
ekologinių kliūčių pašalinimo išlaidas) ir jų
pavertimas moderniais verslo pastatais ir naujai
rekonstruotomis zonomis.

3

2 PK, KT 2.3

Dviejų etapų laikinas
kvietimas teikti
paraiškas:
2015-06-01 – 201508-31
Tik reikalavimus
atitinkančios
paraiškos:
2015-12-01 – 201601-31

TAIP, jeigu 8, 9
paraiškos
įvertintos
bent 60 balų
iš 100

Prancūzija, Lotaringijos ir Vogėzų VP
6

Entreprenariat et
entreprises

Tikslas – atrinkti projektus, siekiant padėti
investuoti į MVĮ visais jų plėtros etapais, kurti
tvarias darbo vietas ir pridėtinę vertę

ERPF

3

2 PK – 2.3.A KT

Nuolatinis kvietimas
teikti paraiškas
per 1 metus

TAIP, jeigu
atitinka
kriterijus

10, 11, 13

7

Développement
économique et
touristique du massif

Tikslas – padidinti turistų skaičių Vogėzų vietovėje ERPF

3

9 PK – 9.3.A KT

Nuolatinis kvietimas
teikti paraiškas

TAIP, jeigu
atitinka
kriterijus

12
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Nr.

Pavadinimas /
identifikavimas

Pastabos

Fondas a) TT

b) PK, IP, KT

c) Atrankos
procedūros rūšis

Konkurencinga

Pirmumo
principas

Tikrinti
projektai (žr.
II priedą)

per 1 metus
Prancūzija, PON FSE
8

Kvietimas teikti
projektus

Tarpinės įstaigos paskelbtas kvietimas

ESF

9

3 PK – 3.9.1.1

Laikinas kvietimas
2014-12-16 – 201503-31

TAIP, jeigu
atitinka
kriterijus

14

9

Kvietimas teikti
projektus – AAP
interne 2014–2017

Tarpinės įstaigos paskelbtas kvietimas

ESF

9

3 PK – 3.9.1.1

Laikinas kvietimas
teikti paraiškas
2015-06-09 – 201507-30

TAIP, jeigu
atitinka
kriterijus

15

10

Kvietimas teikti
projektus – 2014IDFAXE2–01

Kvietimą paskelbė įgaliotoji vadovaujančioji
institucija

ESF

8

2 PK – 2.8.5.3

Laikinas kvietimas
teikti paraiškas
2014-08-11 – 201411-17

TAIP, jeigu
atitinka
kriterijus

16

11

Kvietimas teikti
projektus

Tarpinės įstaigos paskelbtas kvietimas

ESF

8

1 PK – 1.8.3.2

Nuolatinis
atnaujinamas
kvietimas teikti
paraiškas
2014-01-01 – 201612-31

TAIP, jeigu
atitinka
kriterijus

17

12

Kvietimas teikti
projektus – CSP
2014/15

Kvietimą paskelbė vadovaujančioji institucija

ESF

8

2 PK – 2.8.5.4

Atnaujinamasis
tiesioginis skyrimas:
2014-01-01 – 201712-31

TAIP, jeigu
atitinka
kriterijus

18
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Nr.

Pavadinimas /
identifikavimas

Pastabos

Fondas a) TT

b) PK, IP, KT

c) Atrankos
procedūros rūšis

Konkurencinga

Pirmumo
principas

Tikrinti
projektai (žr.
II priedą)

Italija, Pjemonto VP
13

„Mercato del Lavoro“
Pjemonto regione
(išskyrus Turino
provinciją)

Atrinkti mokymus siekiant, kad visų pirma
nedirbantys jaunuoliai ir suaugusieji (19–25 m.
amžiaus, kai kuriais atvejais – vyresni), turintys
žemą išsilavinimą ir susiduriantys su veiksniais,
dėl kurių jiems kyla ilgalaikio nedarbo rizika,
greičiau patektų į darbo rinką (Formazione
professionale finalizzata alla lotta contro la
disoccupazione)
Kvietimui teikti paraiškas vadovavo
vadovaujančioji institucija

14

„Obbligo d’Istruzione“, Atrinkti kursus siekiant jaunuoliams,
CMT 2015/2016,
patiriantiems sunkumų integruojantis ir
Turino provincijoje
neturėjusiems galimybės lankyti bendrojo
lavinimo mokyklą arba netgi nebaigusiems
mokyklos, neįgijusiems privalomojo išsilavinimo
arba nelankiusiems mokymų, sudaryti sąlygas
pasinaudoti savo teise ir (arba) įvykdyti pareigą
įgyti 10 klasių išsilavinimą ir mokymą

19, 20

ESF

8

1 PK
KT: 1.8.i.1.3

Laikinas kvietimas
teikti paraiškas
2015-07-10 – 201507-29

TAIP, vertinimas
balais ir
reitingavimas

ESF

8

1 PK
KT: 1.8ii.2.4

Nėra duomenų. Šis kvietimas teikti paraiškas iš
esmės nebuvo atrankos procedūra, juo pratęstos
sutartys su paramos gavėjais, kurie buvo atrinkti
paskelbus panašų kvietimą 2011–2012 m.
Paprastumo ir laiko taupymo sumetimais VI
nusprendė pratęsti tą pačią mokymo veiklą 2015–
2018 m. laikotarpiu.

21, 22

23, 24

Italija, Apulijos VP
15

Dokumento
pateikimas 2014–1222, Nr. 2487

Tikslas – palengvinti naujų gamybos padalinių
kūrimą; išplėsti esamus gamybos padalinius;
įvairinti gamybą įtraukiant naujų, papildomų
gaminių; iš esmės pakeisti visą esamo padalinio
gamybos procesą

ERPF

3

3 – 3.6 PK

Nuolatinis kvietimas
teikti paraiškas

TAIP, jeigu
atitinka
kriterijus

16

Dokumento
pateikimas Nr. 367,
2015–08-06

Atrinkti projektus, kuriais siekiama Apulijos
ERPF
regione pagerinti ir atnaujinti socialinės gerovės,
švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugų tinklą. Jo
tikslas – užpildyti socialinės rūpybos paslaugų
regiono asmenims, šeimoms ir bendruomenėms
teikimo spragas bendrai finansuojant socialinių

9

9.10 ir 9.11

Nuolatinis kvietimas
teikti paraiškas

TAIP, jeigu 25, 26
paraiškos
įvertintos
bent 70 balų
iš 100
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Nr.

Pavadinimas /
identifikavimas

Pastabos

Fondas a) TT

b) PK, IP, KT

c) Atrankos
procedūros rūšis

Konkurencinga

Pirmumo
principas

Tikrinti
projektai (žr.
II priedą)

investicijų planus arba struktūrines priemones
socialinių reikalų, sveikatos priežiūros ir švietimo
srityse. Reikalavimus atitinkantys paramos
gavėjai – tai, pavyzdžiui, viešosios institucijos
(daugiausia savivaldybės) ir privačios socialinės
priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kurios
anksčiau buvo viešosios gerovės ir labdaros
institucijos arba kitos viešųjų paslaugų įstaigos
(pavyzdžiui, vietos sveikatos priežiūros paslaugos,
prekybos rūmai)
Suomija, Struktūrinių fondų VP
17

Įmonių plėtros ir
paramos schema

Papildoma ERPF paramos schema, kurią
ERPF
įgyvendina keturi ekonominės plėtros, transporto
ir aplinkos centrai

3

3 / visi, savo
Nuolatinė, vykdoma
nuožiūra dėmesys visu 2014–2020 m.
sutelkiamas į
DFP laikotarpiu
regioninius
Kasmet vykdomas
tikslinius veiksmus asignavimas iš
nacionalinio biudžeto

TAIP, jeigu 27, 28, 31, 32,
paraiškos
33, 34
įvertintos
bent 70 balų
iš 100

18

Ekonominės plėtros,
transporto ir aplinkos
centras Pietų
Savonijoje, Mikelyje
(Suomija)

ERPF: daugiausia dėmesio skiriama pažangiajai
specializacijai
ESF: daugiausia dėmesio skiriama paramai
jaunimo veiksmams bei dalyvių integracijai ir
tvirtesniam bendradarbiavimui

ESF
ERPF

3
8
9

ERPF – 2 PK
ESF – 3 PK
ESF – 4 PK
ESF – 5 PK

Laikinas kvietimas
teikti paraiškas:
2014-12-08 – 201502-16

TAIP, jeigu
paraiškos
įvertintos
mažiausiu
nustatytu
balu

29, 30

19

Ekonominės plėtros,
transporto ir aplinkos
centras, Oulu (Šiaurės
Pohjanma)

ESF
ERPF

visi

Visos PK, visi IP ir Laikinas kvietimas
KT
teikti paraiškas:
2014-05-05 – 201408-29

TAIP, jeigu
paraiškos
įvertintos
mažiausiu
nustatytu
balu

Nėra
duomenų
Atrinkti
projektai dar
nebuvo
vykdomi
pakankamai
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Nr.

Pavadinimas /
identifikavimas

Pastabos

Fondas a) TT

b) PK, IP, KT

c) Atrankos
procedūros rūšis

Konkurencinga

Pirmumo
principas

Tikrinti
projektai (žr.
II priedą)
ilgą laiką, todėl
jie netikrinti

Suomija, Struktūrinių fondų VP
20

Ekonominės plėtros,
transporto ir aplinkos
centras, Oulu (Šiaurės
Pohjanma)

Pagal ESF: specialus dėmesys imigrantų
ESF
integracijai į visuomenę
ERPF
Pagal ERPF: dėmesys sutelktas į aplinkos ir
gamtos išteklius, visų pirma – į biologinio
perdirbimo ekonomiką, taip pat į energijos
vartojimo ir medžiagų efektyvumą ir
veiklą ir (arba) projektus, suujusius su moksliniais
tyrimais ir technologine plėtra

3
8
9

ERPF – 1 PK
ERPF – 2 PK
ESF – 3 PK
ESF – 4 PK
ESF – 5 PK

Laikinas kvietimas
teikti paraiškas:
ESF: 2015-12-12 –
2016-02-05, ERPF:
2015-12-12 – 201602-12

TAIP, jeigu
paraiškos
įvertintos
mažiausiu
nustatytu
balu

Pastabos.
a) TT – teminis tikslas
b) PS – prioritetinė kryptis, IP – investavimo prioritetas, KT – konkretus tikslas
c) atrankos procedūros rūšis:
Laikini kvietimai – kvietimai, kurių trukmė neviršija 12 mėnesių, dažniausiai – nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių.
Nuolatiniai kvietimai – kvietimai, kurių vykdymo trukmė viršija 12 mėnesių, kartais jie tęsiasi visą programavimo laikotarpį.
Tiesioginiai skyrimai – vykdant tiesioginį skyrimą organizacijai, dažniausiai – viešajai įstaigai, konkrečiu tikslu skiriamas finansavimas; ši organizacija vėliau paskirsto
pinigus išorės paramos gavėjams.
Šaltinis – atrankos procedūrų dokumentai.
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IV PRIEDAS
Audito metu tikrintų VP sąrašas
Iš viso ES
Partnerystės
Naujausia
Iš viso ES
EK VP
Kitos lėšos lėšų + kitos Atitinkami sutarties
versija ir
lėšų
patvirtinimo
lėšos
TT
patvirtinimo
patvirtinimo
data
data
data
Sumos nurodytos milijonais eurų, išskyrus CZ atveju

ERPF

ESF

EK / VN
nacionalinių
institucijų
paskyrimo data

Vadovaujančioji institucija (VI)
Jei taikytina: Tarpinė įstaiga (TĮ) arba įgaliotoji
vadovaujančioji institucija (PVI)

Čekija, Užimtumo VP (OPE) – 2014CZ05M9OP001 (sumos nurodytos milijonais CZK)
Nėra
duomenų

2 119

2 119

450

2 569

8,9,11

2014-04-13

2015-05-06

2017-07-21

EK: 2016-09-16
VN: 2016-09-13

VI: Darbo ir socialinių reikalų ministerija
TĮ – nėra

Čekija, Verslumo ir inovacijų siekiant konkurencingumo VP (OPEIC) – 2014CZ16RFOP0011 (sumos nurodytos milijonais CZK)
4 331

Nėra
duomenų

4 331

3 611

7 942

2014-04-13

2015-04-29

2017-09-01

EK: 2017-03-13
VN: 2017-03-13

VI: Pramonės ir prekybos ministerija
TĮ: Verslumo ir inovacijų agentūra

1,2,3,4,5,6,
2014-08-08
9,10

2014-12-11

Nėra
duomenų

EK: 2017-01-13
VN: 2016-12-21

VI (nuo 2016 m. sausio 1 d.): L’autorité
régionale pour la nouvelle région Grand Est

EK: 2017-01-12
VN: 2016-10-21

VI: Ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social
13 PVI
Kelios TĮ, tarp kurių – Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis, Conseil départemental du
Val-de-Marne, Association France active, Fonds
paritaire de la sécurisation des parcours
professionels

1,2,3,4,7

Prancūzija, ERPF ir ESF Lotaringijos ir Vogėzų VP – 2014FR16M0OP015
337

72

409

279

688

Prancūzija, Nacionalinė ESF užimtumo ir socialinės įtraukties VP (PON FSE) – 2014FR05SFOP001

Nėra
duomenų

2 894

2 894

2 577

5 471

8,9,10,11 2014-08-08

2014-10-10

Nėra
duomenų
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Iš viso ES
Partnerystės
Naujausia
Iš viso ES
EK VP
Kitos lėšos lėšų + kitos Atitinkami sutarties
versija ir
lėšų
patvirtinimo
lėšos
TT
patvirtinimo
patvirtinimo
data
data
data
Sumos nurodytos milijonais eurų, išskyrus CZ atveju

ERPF

ESF

EK / VN
nacionalinių
institucijų
paskyrimo data

Vadovaujančioji institucija (VI)
Jei taikytina: Tarpinė įstaiga (TĮ) arba įgaliotoji
vadovaujančioji institucija (PVI)

Italija, ESF Pjemonto VP – 2014IT05SFOP013
Nėra
duomenų

436

436

VI: Pjemonto regionas (Socialinės sanglaudos
padalinys)
TĮ: Citta Metropolitana Torino

EK: 2018-02-21
VN: 2017-07-18

VI: Apulijos regionas („Servizio Attuazione del
programma“ padalinys)
TĮ: Puglia Sviluppo

EK: 2016-12-20
VN: 2016-11-24

VI: Įmonių ir regioninės plėtros departamentas
prie Ekonomikos reikalų ir užimtumo
ministerijos
TĮ: Ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos
centrai Mikelyje ir Oulu

436

872

8,9,10,11 2014-10-29

2017-07-11

EK: 2017-09-08
2014-12-12
VN: 2016-10-24

1 780

3 560

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10, 2014-10-29
11,12

2014-07-17

2015-08-13

Italija, Apulijos VP – 2014IT16M2OP002
1 394

386

1 780

Suomija, Tvaraus augimo ir darbo VP – 014FI16M2OP001

766

513

1 279

1 279

2 558

1,3,4,8,9,
10

2014-10-07

2014-12-11

2016-05-24
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V PRIEDAS
Prioritetinė kryptis, investavimo prioritetai ir konkretūs tikslai, kuriuos atitinka I priede
išvardyti atrinkti projektai
Prioritetinė Teminis
kryptis
tikslas
Čekija, OPE
1 PK
8

Investavimo prioritetas

Konkretus tikslas

8i. Galimybių gauti darbą jo
ieškantiems asmenims ir
neaktyviems asmenims, įskaitant
ilgalaikius bedarbius ir asmenis,
nutolusius nuo darbo rinkos,
suteikimas, taip pat pasitelkiant
vietos užimtumo iniciatyvas ir
remiant darbuotojų darbo jėgos
judumą.
8iv. Vyrų ir moterų lygybė visose
srityse, įskaitant galimybes gauti
darbą ir paaukštinimą pareigose,
propaguoti darbo ir privataus
gyvenimo suderinimą ir
propaguoti vienodą darbo
užmokestį už tą patį darbą.
9i. Aktyvi įtrauktis, be kita ko,
siekiant skatinti lygias galimybes,
aktyvų dalyvavimą ir didesnį
įsidarbinamumą.

1.1. Padidinti asmenų, kuriems
teikiama parama, ypač vyresnio
amžiaus, mažiau kvalifikuotų ir
palankių sąlygų neturinčių
asmenų, užimtumą.

3b). Naujų MVĮ verslo modelių,
ypač susijusių su
internacionalizavimu, kūrimas ir
įgyvendinimas.
3c). Parama pažangių produktų ir
paslaugų plėtojimo pajėgumų
kūrimui ir stiprinimui.
Prancūzija, Lotaringijos ir Vogėzų VP
2 PK
3
A. Verslumo dvasios skatinimas.

2.2. Skatinti mažųjų ir vidutinių
įmonių internacionalizavimą.

2 PK

9

Čekija, OPEIC
2 PK
3

9 PK

3

Prancūzija, PON FSE
1 PK
8

A. Verslumo dvasios skatinimas.
8iii. Parama savarankiškam
darbui, verslumui ir verslo

1.2. Sumažinti moterų ir vyrų
padėties darbo rinkoje skirtumus.

2.1. Padidinti socialinės atskirties
pavojų patiriančių ar socialinėje
atskirtyje gyvenančių asmenų
įsitvirtinimą visuomenėje ir darbo
rinkoje.

2.3. Padidinti naudojimąsi verslo
infrastruktūra.
Remti investicijas į MVĮ visais jų
kūrimo etapais.
Didinti turizmo mastą Vogėzų
kalnuose.
2 -0 1. Sustiprinti ir dalytis
tinkluose ir (arba) tarp skirtingų
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Prioritetinė
kryptis

Teminis
tikslas

Investavimo prioritetas
kūrimui, įskaitant novatoriškas
labai mažas įmones ir MVĮ.

2 PK

8

8v. Darbuotojų, verslo ir
verslininkų prisitaikymas prie
pokyčių.

3PK

9

9i. Aktyvi įtrauktis, įskaitant lygių
teisių propagavimą, aktyvų
dalyvavimą ir geresnes galimybes
dirbti.

Italija, Pjemonto VP
1 PK
8

Italija, Apulijos VP
3 PK
3

9 PK

9

Konkretus tikslas
dalyvių siūlomomis paslaugomis,
taip siekiant sukurti arba perimti
veiklas ir sustiprinti veiklas.
1. Paramos tinklų, kuriais siekiama
teikti paramą verslo kūrimui,
darbuotojų profesionalumo
didinimas ir parama
organizacijoms, siekiant stiprinti
veiklą.
3. Veiksmai, kuriais sudaromos
sąlygos atitikti veiksmingų
galimybių dalyvauti mokymuose
sąlygas ir išankstinius reikalavimus.
1a). Įgyvendinti kiekvienam
asmeniui pritaikytus būdus, didinti
įsidarbinamumą, vadovaujantis
visuotiniu požiūriu atsižvelgti į
įvairias kliūtis, kurias reikia įveikti.

8i. Galimybių gauti darbą jo
ieškantiems asmenims ir
neaktyviems asmenims, įskaitant
ilgalaikius bedarbius ir asmenis,
nutolusius nuo darbo rinkos,
suteikimas, taip pat pasitelkiant
vietos užimtumo iniciatyvas ir
remiant darbo jėgos judumą.
8ii. Tvari jaunuolių, ypač
nedirbančių, nesimokančių ir
mokymuose nedalyvaujančių
jaunuolių, įskaitant socialinės
atskirties riziką patiriančius ir
marginalizuotų bendruomenių
jaunuolius, integracija į darbo
rinką, be kita ko, įgyvendinant
Jaunimo garantijų iniciatyvą.

8.5. NR. Skatinti ilgalaikių bedarbių
ir didžiausius sunkumus ieškant
darbo patiriančių asmenų
dalyvavimą darbo rinkoje ir
užimtumą ir teikti paramą
asmenims, kurie patiria ilgalaikio
nedarbo riziką.

3a. Verslumo, ypač sudarant
palankesnes sąlygas pritaikyti
naujus sumanymus ekonominei
veiklai, ir naujų įmonių steigimo
skatinimas.
9a. Investicijos į sveikatos
priežiūros ir socialinę
infrastruktūrą, kuria prisidedama

3.5. NR. Skatinti steigti ir stiprinti
labai mažas įmones ir MVĮ.

8.1. NR. Padidinti jaunimo
užimtumą.

9.3 NR. Didinti ir (arba) stiprinti
ir (arba) gerinti socialinių ir
švietimo paslaugų ir
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Prioritetinė
kryptis

Teminis
tikslas

Investavimo prioritetas

Konkretus tikslas

prie plėtros, dėl kurios sumažėja
nelygybė sveikatos priežiūros
srityje ir suteikiama daugiau
galimybių naudotis paslaugomis.

infrastruktūros vaikams ir gerovės
paslaugų bei riboto
savarankiškumo asmenų
infrastruktūros kokybę, taip pat
atnaujinti infrastruktūros tinklą ir
vietos sveikatos priežiūros ir
gerovės paslaugas.

Suomija, Tvaraus augimo ir darbo VP
1 PK
3
3a. Skatinti verslumą, ypač
sudarant palankesnes sąlygas
pritaikyti naujus sumanymus
ekonominei veiklai, ir naujų
įmonių steigimą, taip pat
pasitelkiant verslo inkubatorius.
1 PK
3
3d. Remti MVĮ taip, kad jos
galėtų būti augimo vietos,
nacionalinėse ir tarptautinėse
rinkose dalimi, taip pat
novatoriškų procesų dalimi.
3 PK
8
8i. Galimybių gauti darbą jo
ieškantiems asmenims ir
neaktyviems asmenims, įskaitant
ilgalaikius bedarbius ir asmenis,
nutolusius nuo darbo rinkos,
suteikimas, taip pat pasitelkiant
vietos užimtumo iniciatyvas ir
remiant darbuotojų darbo jėgos
judumą.
5 PK
9
9i. Aktyvi įtrauktis, be kita ko,
siekiant skatinti lygias galimybes,
aktyvų dalyvavimą ir didesnį
įsidarbinamumą.

1.1. Sukurti naujas verslo veiklas.

2.1. Skatinti MVĮ augimą ir plėtrą
užsienyje.

6.1. Skatinti jaunimo ir asmenų,
užimančių netvirtą padėtį darbo
rinkoje, užimtumą.

10.1. Sukurti daugiau galimybių
nedirbantiems žmonėms dirbti ir
veikti.
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VI PRIEDAS
V priede aprašytų ERPF lėšomis finansuotų VP prioritetinių krypčių išdirbių ir rezultatų rodikliai
Regionai
PK / IP /
KT

Išdirbių rodikliai

Mažiau
išsivystę

Pereinamoj
o
laikotarpio

Perėjimo etape
Išsivystę

Iš viso

ČEKIJA, Verslumo ir inovacijų siekiant konkurencingumo VP (OPEIC) 2014CZ16RFOP001
2 PK
1 BIR – paramą gaunančių įmonių skaičius
4 600
3b.2.2 2 BIR – dotacijas gaunančių įmonių skaičius
2 100
4 BIR – nefinansinę paramą gaunančių įmonių
3 000
skaičius
6 BIR – privačios investicijos, atitinkančios viešąją
84
paramą įmonėms (dotacijos) (milijonais CZK)
2 PK

1 BIR – paramą gaunančių įmonių skaičius

695

3c.2.2

2 BIR – dotacijas gaunančių įmonių skaičius
6 BIR – privačios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą įmonėms (subsidijos) (milijonais CZK)
22 BIR – visas atkurtos teritorijos plotas hektarais

695
335

Prancūzija, DIDŽIOJO RYTŲ REGIONO VP FR16M0OP015
2 PK
1 BIR – paramą gaunančių įmonių skaičius
3.A
2 BIR – dotacijas gaunančių įmonių skaičius
3 BIR – paramą, išskyrus dotacijas, gaunančių
įmonių skaičius
4 BIR – nefinansinę paramą gaunančių įmonių
skaičius
8 BIR – užimtumo padidėjimas paramą gavusiose
įmonėse
9 PK
3.A

1 BIR – paramą gaunančių įmonių skaičius
2 BIR – dotacijas gaunančių įmonių skaičius
4 BIR – nefinansinę paramą gaunančių įmonių
skaičius
9 BIR – numatomų apsilankymų skaičiaus
didėjimas

Rezultatų rodikliai VP
lygmeniu

4 600 KRR – visos bendrovių
2 100 apyvartos procentinė
3 000 eksporto dalis (šaltinis: PPM)

Pradinės
rodiklių
reikšmės

2023 m.
tikslas

Išsivystę
Pradinės
rodiklių
reikšmės

Tikslas

Kvieti
mas
teikti Projektas
paraiš
kas

2011 m.:
21,3 % 22,3 %–23,8 %

4

6, 7

2011 m.:
25 875

5

8, 9

6

10, 11 ir
13

7

12

84
695 KRR – visas atkurtos
695 teritorijos plotas ha (šaltinis:
nacionalinė atkurtų
335
urbanistinių dykrų duomenų
bazė)
150

150
1 100
805
530

1 100 4 KRR – regiono pramonės
805 MVĮ investicijų raida (šaltinis:
530 nacionalinė statistikos
tarnyba)

520

520

960

960

46
34
12

33
24
9

11 760

8 240

79 22 KRR – numatomas
58 apsilankymų ir slidinėjimui
21 tinkamų dienų skaičius
milijonais (šaltiniai:
20 000 Observatoires régionaux du
Tourisme ir Domaine skiable
de France)

25 900–
26 050

2012 m.:
- 8,0 %

- 3,0 %

2011 –
1 692

1 861

2011 –
1 468

1 614
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Regionai
PK / IP /
KT

Išdirbių rodikliai

Mažiau
išsivystę

Pereinamoj
o
laikotarpio

Perėjimo etape
Išsivystę

Iš viso

ITALIJA, APULIJOS VP 2014IT16M2OP002
3 PK
1 BIR – paramą gaunančių įmonių skaičius
3.a

2 000 3002 KRR – bendrovės
grynosios apyvartos lygis
500 (šaltinis: ISTAT)

5 BIR – nefinansinę paramą gaunančių startuolių
skaičius
8 BIR – užimtumo padidėjimas paramą gavusiose
įmonėse
SUOMIJA, Tvaraus augimo ir darbo VP 2014FI16M2OP001
1 PK
1 BIR – paramą gaunančių įmonių skaičius
3a
2 BIR – dotacijas gaunančių įmonių skaičius
3 BIR – finansavimą, išskyrus subsidijas,
gaunančių įmonių skaičius
5 BIR – paramą gavusių naujų įmonių skaičius
6 BIR – privačios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą įmonėms (dotacijos) (milijonais eurų)

Rezultatų rodikliai VP
lygmeniu

Pradinės
rodiklių
reikšmės
2012 m.:
- 0,6 %

2023 m.
tikslas

Išsivystę
Pradinės
rodiklių
reikšmės

Tikslas

0,4 %

50

2 465
2 455
10
1 200
51,697

2 465 Verslo dinamikos indeksas
2 455 (šaltinis: Suomijos statistikos
tarnyba)
10
MVĮ vietovės
1 200
51,697

7 BIR – privačios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą įmonėms (ne dotacijos milijonais eurų)

10

10

8 BIR – užimtumo padidėjimas paramą gavusiose
įmonėse
6 – bendrovių, pradedančių vykdyti naują verslo
veiklą gavus finansavimą, skaičius

7 800

7 800

850

850

7 – bendrovių, kuriose smarkiai padidėjo
darbuotojų kaita, skaičius
8 – bendrovių, kurios naudojasi atnaujinta
infrastruktūra, skaičius
10 – bendrovių, kurių prieinamumas padidėjo dėl
projekto, skaičius (labiausiai nutolusiuose arba
retai apgyvendintuose šiaurės regionuose)
9 – kitos investicijos, kuriomis skatinamas
verslumas, kurios yra projekto rezultatas
(labiausiai nutolusiuose arba retai
apgyvendintuose šiaurės regionuose, milijonais
eurų)

1 010

1 010

615

615

220

220

13,7

13,7

2010 m.: 1

1.1

2010 m.:
16 761

18 437

Kvieti
mas
teikti Projektas
paraiš
kas
15 ir
16

23, 24, 25
ir 26

1

2

17

31
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Regionai
PK / IP /
KT

Išdirbių rodikliai

1.3d PK 2 BIR – dotacijas gaunančių įmonių skaičius
3 BIR – finansavimą, išskyrus subsidijas,
gaunančių įmonių skaičius
1.3d PK 6 BIR – privačios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą įmonėms (dotacijos) milijonais eurų
7 BIR – privačios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą įmonėms (ne dotacijos) milijonais eurų
8 BIR – užimtumo padidėjimas paramą gavusiose
įmonėse
Konkretūs rodikliai:
projektuose, kurių pagrindinis tikslas – skatinti
augimą ir tarptautinę veiklą, dalyvaujančių
bendrovių skaičius
bendrovių, kurios pradeda vykdyti eksportą arba
didina eksporto apimtis į naują rinkos sritį,
skaičius
sutaupyta energija (MWh)
bendrovės, kuriose smarkiai padidėjo darbuotojų
kaita
bendrovės, kurios propaguoja mažo anglies
dioksido kiekio technologijų sprendimus

Mažiau
išsivystę

Pereinamoj
o
laikotarpio

Perėjimo etape
Išsivystę

Iš viso

3 175
20
337,15
10

4 900

Rezultatų rodikliai VP
lygmeniu

3 175 Verslo dinamikos indeksas
20 (šaltinis: Suomijos statistikos
tarnyba)
337,15 augančios bendrovės (kuriose
dirba mažiausiai 3 asmenys, o
10 vidutinis darbuotojų skaičiaus
didėjimas viršija 10 %)
(šaltinis: Suomijos statistikos
tarnyba)
4 900

5 170

5 170

1 330

1 330

460 435
1 340

460 435
1 340

650

650

Pradinės
rodiklių
reikšmės

2023 m.
tikslas

Kvieti
mas
Pradinės
teikti Projektas
rodiklių
paraiš
reikšmės Tikslas
kas
1
1.10 17 27, 28, 32,
33, 34
Išsivystę

4 326

4 759

Sutartiniai ženklai: BIR – bendras išdirbių rodiklis; BRR – bendras rezultatų rodiklis; KRR – konkretus rezultatų rodiklis (pagal ERPF visi rezultatų rodikliai yra
konkretūs valstybės narės / VP rodikliai).
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VII PRIEDAS
V priede aprašytų ESF lėšomis finansuotų prioritetinių krypčių išdirbių ir rezultatų rodikliai
PK /
IP

Išdirbių rodikliai

ČEKIJA, Užimtumo VP 2014CZ05M9OP001
1 PK
06 BIR – jaunesni negu 25 metų dalyviai
1.1

V

M

Iš viso

38 571

07 BIR – vyresni negu 54 metų dalyviai

51 429

20 BIR – socialinių partnerių arba NVO
visapusiškai arba iš dalies įgyvendintų
projektų skaičius

100

Konkretūs rodikliai:
CESF0 – bendras dalyvių skaičius
bedarbiai dalyviai, įskaitant ilgalaikius
bedarbius
dalyviai, turintys pradinį išsilavinimą
(ISCED) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą
(ISCED 2)

178 000
172 493

8 900

Rezultatų rodikliai ir šaltinis

01 BRR – neaktyvūs dalyviai,
kurie, pasibaigus jų dalyvavimui,
vėl pradėjo ieškoti darbo (IS ESF
2014+)
03 BRR – dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, įgijo
kvalifikaciją
04 BRR – dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, pradėjo
dirbti, įskaitant savarankišką
darbą
05 BRR – palankių sąlygų
neturintys dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, buvo
įsitraukę į švietimą ir (arba)
mokymus, tobulino savo
kvalifikaciją arba jau dirbo,
įskaitant savarankišką darbą
06 BRR – dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, per 6
mėnesius pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
007 BRR – dalyviai, kurių padėtis
darbo rinkoje per 6 mėnesius po
to, kai baigėsi jų dalyvavimas
projekte, pagerėjo
008 BRR – vyresni negu 54 m.
amžiaus dalyviai, kurie, pasibaigus
jų dalyvavimui, per 6 mėnesius
pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą

Pradinės rodiklių reikšmės
V

M

Iš viso

Tikslas (2023 m.)
V

M

Iš viso

2013 m.:
1 210

3 500

13 268

67 000

2 256

58 740

4 089

42 000

1 805

82 000

903

1 700

1 292

12 300

Kvietimas
teikti
paraiškas

Projektas

1

1
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PK /
IP

Išdirbių rodikliai

V

M

Neaktyvūs dalyviai

1 1.2
PK

Iš viso
5 687

20 BIR – socialinių partnerių arba NVO
visapusiškai arba iš dalies įgyvendintų
projektų skaičius

90

21 BIR – projektų, skirtų tvariam moterų
užimtumui ir tvariai moterų karjeros
pažangai, skaičius
22 BIR – projektų, skirtų viešosioms
valdžios institucijoms arba viešosioms
paslaugoms nacionaliniu, regiono ir
vietos lygmenimis, skaičius
23 BIR – paramą gavusių labai mažų,
mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant
kooperatyvus ir socialinio verslo įmones)
skaičius

410

35 BIR – paramą gavusių vaikų priežiūros
paslaugų arba švietimo paslaugų
pajėgumai

4 000

Konkretūs išdirbių rodikliai:
KESF0 – bendras dalyvių skaičius

60

130

940

9 460

10 400

Rezultatų rodikliai ir šaltinis
09 BRR – palankių sąlygų
neturintys dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, per 6
mėnesius pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
01 BRR – neaktyvūs dalyviai,
kurie, pasibaigus jų dalyvavimui,
vėl pradėjo ieškoti darbo (IS ESF
2014+)
03 BRR – dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, įgijo
kvalifikaciją
04 BRR – dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, pradėjo
dirbti, įskaitant savarankišką
darbą
05 BRR – palankių sąlygų
neturintys dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, buvo
įsitraukę į švietimą ir (arba)
mokymus, tobulino savo
kvalifikaciją arba jau dirbo,
įskaitant savarankišką darbą
06 BRR – dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, per 6
mėnesius pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
007 BRR – dalyviai, kurių padėtis
darbo rinkoje per 6 mėnesius po
to, kai baigėsi jų dalyvavimas
projekte, pagerėjo
008 BRR – vyresni negu 54 m.
amžiaus dalyviai, kurie, pasibaigus
jų dalyvavimui, per 6 mėnesius
pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą

Pradinės rodiklių reikšmės
V

M

Iš viso
268

Tikslas (2023 m.)
V

M

Iš viso
41 000

134

1 220

1 354

100

1 400

1 500

49

440

489

50

450

500

26

245

271

48

432

480

69

622

691

131

1 184

1 315

48

432

480

55

495

550

50

243

105

105

495

600

4

34

38

5

45

50

Kvietimas
teikti
paraiškas

Projektas

2

2, 3, 4
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PK /
IP

Išdirbių rodikliai

M

Iš viso

80 500 – parengtų ir paskelbtų analitinių
ir strateginių dokumentų (įskaitant
vertinimo dokumentus) skaičius

35

50 100 – paramą gavusių vaikų priežiūros
paslaugų arba švietimo paslaugų skaičius

333

50 105 – lanksčias darbo formas
remiančių darbdavių skaičius
2 PK
2.1

V

20 BIR – socialinių partnerių arba NVO
visapusiškai arba iš dalies įgyvendintų
projektų skaičius
22 BIR – projektų, skirtų viešosioms
valdžios institucijoms arba viešosioms
paslaugoms nacionaliniu, regiono ir
vietos lygmenimis, skaičius
23 BIR – paramą gavusių labai mažų,
mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant
kooperatyvus ir socialinio verslo įmones)
skaičius

Konkretūs rodikliai:
KESF0 – bendras dalyvių skaičius
67 001 – paramą gavusių paslaugų
pajėgumai

70

415

14

231

167 244
32 063

Rezultatų rodikliai ir šaltinis
09 BRR – palankių sąlygų
neturintys dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, per 6
mėnesius pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
Konkretūs rodikliai:
50100 – asmenų, kurie naudojasi
vaikų priežiūros paslaugomis
ikimokyklinio amžiaus vaikams,
skaičius
50130 – asmenų, kurie naudojasi
lanksčia darbo forma, skaičius
01 BRR – neaktyvūs dalyviai,
kurie, pasibaigus jų dalyvavimui,
vėl pradėjo ieškoti darbo (IS ESF
2014+)
04 BRR – dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, pradėjo
dirbti, įskaitant savarankišką
darbą
05 BRR – palankių sąlygų
neturintys dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, buvo
įsitraukę į švietimą ir (arba)
mokymus, tobulino savo
kvalifikaciją arba jau dirbo,
įskaitant savarankišką darbą
06 BRR – dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, per 6
mėnesius pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
007 BRR – dalyviai, kurių padėtis
darbo rinkoje per 6 mėnesius po
to, kai baigėsi jų dalyvavimas
projekte, pagerėjo
008 BRR – vyresni negu 54 m.
amžiaus dalyviai, kurie, pasibaigus
jų dalyvavimui, per 6 mėnesius

Pradinės rodiklių reikšmės
V

M

Iš viso
336

Tikslas (2023 m.)
V

M

Iš viso
150

400

6 000

50

500

2 527

3 326

1 010

1 386

934

5 636

665

860

3 326

16 724

143

138

Kvietimas
teikti
paraiškas

Projektas

3

5

67
PK /
IP

Išdirbių rodikliai

V

M

Iš viso

Rezultatų rodikliai ir šaltinis
pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą

67 101 – paramą gavusių paramos
institucijų skaičius

80 500 – parengtų ir paskelbtų analitinių
ir strateginių dokumentų (įskaitant
vertinimo dokumentus) skaičius
67 401 – naujos arba novatoriškai
atnaujintos būstų paslaugos
10 210 – socialinių įmonių, kurios buvo
įkurtos pasinaudojus parama, skaičius
67 300 – dalyvių, kuriems buvo teikiamos
konsultacijos socialinio verslumo
klausimais, skaičius

PRANCŪZIJA, NACIONALINĖ ESF VP 2014FR05SFOP001
3 PK
01 BIR – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius
9i
bedarbius
03 BIR – neaktyvūs dalyviai

Konkretūs rodikliai:
9i3 – moterų skaičius
9i4 – dalyvių iš miesto politika nustatytų
prioritetinių rajonų skaičius

5

18
247
138

80

1 400 000
675 000

1 000 000
230 000

09 BRR – palankių sąlygų
neturintys dalyviai, kurie,
pasibaigus jų dalyvavimui, per 6
mėnesius pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
Konkretūs rodikliai:
67010 – paramą gavusių paslaugų
pajėgumai
67110 – pagalbinių institucijų,
kurios vykdo veiklą net ir
nebegaudamos paramos, skaičius
62910 – praėjus 12 mėnesių po
dalyvavimo pabaigos įsidarbinę
dalyviai, įskaitant savarankiškai
dirbančius asmenis
67310 – buvę projektų, kuriuose
socialinio darbo priemonėmis
atlikta intervencija pasiekti ja
numatyti tikslai, dalyviai,
įskaitant savarankiškai dirbančius
asmenis
10211 – socialinių įmonių, kurios
buvo įkurtos pasinaudojus
parama ir kurios vykdo veiklą ir
nustojus teikti paramą, skaičius

Pradinės rodiklių reikšmės
V

M

Iš viso

Tikslas (2023 m.)
V

M

Iš viso

455

832

16 000

74 000

2

5

333

430

27 914

62 558

100

92

02 BRR – dalyviai, kurie, baigę
dalyvauti, siekė įgyti kvalifikaciją

91 322

180 000

03 BRR – dalyviai, kurie, baigę
dalyvauti, įgijo kvalifikaciją

25 961

52 500

281 063

575 000

04 BRR – dalyviai, kurie, baigę
dalyvauti, pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą

Kvietimas
teikti
paraiškas

Projektas

8 ir 9

14 ir 15

68
PK /
IP

Išdirbių rodikliai

V

M

Iš viso

9i5 – projektų, kuriais siekiama
koordinuoti ir palengvinti su socialine
įtrauktimi susijusius pasiūlymus, skaičius
9i7 – projektų, kuriais siekiama
mobilizuoti prekybos ir ne prekybos
sektorių darbdavius, skaičius
1 PK
8iii

Konkretūs rodikliai:
R91.4 – įgyvendintų koordinavimo
ir palengvinimo veiksmų skaičius
R91.6 – paramą gavusių socialines
paslaugas teikiančių organizacijų
ir darbdavių skaičius

Konkretūs rodikliai:
8iii1 – paramą gavusių verslininkų arba
pirkėjų skaičius

340 400

8iii2 – paramą gavusių moterų
verslininkių skaičius

129 200

8iii3 – verslininkų iš miesto politika
nustatytų prioritetinių rajonų, kurie gavo
paramą, skaičius

ITALIJA, PJEMONTO VP 2014IT05SFOP013
1 1.8i
01 BIR – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius
PK
bedarbius
23 BIR – paramą gavusių labai mažų
įmonių ir MVĮ skaičius
1 1.8i
01 BIR – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius
PK
bedarbius
23 BIR – paramą gavusios labai mažos,
mažos ir vidutinės įmonės (įskaitant
kooperatyvus ir socialinio verslo įmones)
1 1.8ii
PK

01 BIR – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius
bedarbius
03 BIR – neaktyvūs dalyviai
06 BIR – jaunesni negu 25 metų dalyviai

Rezultatų rodikliai ir šaltinis

34 000

Pradinės rodiklių reikšmės
V

M

Iš viso

Tikslas (2023 m.)
V

M

Iš viso

Konkretūs rodikliai (šiam
konkrečiam tikslui nėra jokių
bendrųjų rodiklių) – skirtingų
regionų kategorijų reikšmės yra
apibendrintos:
R83.1 – Sukurtų darbo vietų
skaičius
R83.2 – dalyvių iš miesto politika
nustatytuose prioritetiniuose
rajonuose sukurtų įmonių skaičius
R83.3 – įgyvendintų dalijimosi
veiklų skaičius

10 600

20 500
2 700

8 500

8 500

17 000

13 300
18 150

7 700
12 550

21 000
30 700

Projektas

11

17

13

19 ir 20

90 000

9 000

R83.4 – moterų sukurtų darbo
vietų skaičius
9 900

Kvietimas
teikti
paraiškas

36 000

06 BRR – palankių sąlygų
neturintys asmenys, kurie baigę
mokymą šešių mėnesių
laikotarpiu pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką darbą

34

36

35

45

45

45

06 BRR – palankių sąlygų
neturintys asmenys, kurie baigę
mokymą šešių mėnesių
laikotarpiu pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką darbą

30,5

30,5

30,5

40,5

40,5

40,5

14

21 ir 22

69
PK /
IP

Išdirbių rodikliai

V

SUOMIJA, Tvaraus augimo ir darbo VP (2014FI16M2OP001)
3 8i
Konkretūs rodikliai:
PK
jaunesnių negu 30 m. dalyvių, kurie
nedirba arba nedalyvauja darbo rinkoje,
skaičius
vyresnių nei 54 m. dalyvių, kurie nedirba
arba nedalyvauja darbo rinkoje, skaičius
PA5
9i

02 BIR – ilgalaikiai bedarbiai
04 BIR – nedirbantys ir mokymuose
nedalyvaujantys asmenys
20 BIR – socialinių partnerių arba
pilietinės visuomenės organizacijų
įgyvendintų arba iš dalies įgyvendintų
projektų skaičius

M

Iš viso

26 000

8 600
11 250
4 100

Rezultatų rodikliai ir šaltinis

Pradinės rodiklių reikšmės
V

Konkretūs rodikliai:
jaunesni nei 30 m. dalyviai, kurie,
baigdami dalyvauti priemonėje,
jau turėjo darbą
(šaltinis: Suomijos statistikos
tarnyba)
vyresni nei 54 m. dalyviai, kurie,
baigdami dalyvauti priemonėje,
jau turėjo darbą
Konkretus rodiklis:
geresni dalyvių darbo ir veiklos
gebėjimai (atskira peržiūra)

55

Sutartiniai ženklai: BIR – bendras išdirbių rodiklis; BRR – bendras rezultatų rodiklis; V – vyras; M – moteris.

M

Iš viso

Tikslas (2023 m.)
V

M

Iš viso

2013 m. –
23

30

17

23

2012 m.:
5,5

5,9

Kvietimas
teikti
paraiškas

Projektas

18

29

18

30

70

VIII PRIEDAS
Tikrintų atrankos procedūrų ir paraiškų išdirbiai ir rezultatai

Ar taikomi rezultatų rodiklių
a)
b)
ir (arba) numatomų rezultatų
atrankos kriterijai?
Čekija, OPE 2014CZ05M9OP001
1

1

2

2
3

3

4

10
11
13

Reikia nurodyti numatomus
rezultatus (projektu reikia

Ar įvertinti pateikti rodikliai ir reikšmės?
Išdirbiai

Rezultatai

Nėra duomenų, nėra
informacijos apie rezultatus

Reikia nurodyti numatomus
rezultatus, paminėti rezultatų
rodiklius ir atitikimą VP
rodikliams, bet nebūtina
nurodyti tikslo ir (arba) atlikti
kiekybinio įvertinimo

5
Čekija, OPEIC 2014CZ16RFOP001
6
Reikia nurodyti numatomus
4
rezultatus,
paminėti rezultatų
7
rodiklius ir atitikimą VP
8
rodikliams, bet nebūtina
9
5
nurodyti tikslo ir (arba) atlikti
kiekybinio įvertinimo
Prancūzija, Lotaringijos ir Vogėzų VP 2014FR16M0OP015
6

Ar paraiškose nurodyti kiekybiškai įvertinti rodikliai?
Išdirbių rodikliai, atitinkantys
Išdirbių rodikliai, atitinkantys
VP lygmens ir kiekybiškai
VP lygmens ir kiekybiškai
įvertintus išdirbių rodiklius
įvertintus išdirbių rodiklius

Naudojami c) „vieneto
įkainiai“
Nėra duomenų, nėra
informacijos apie rezultatus
Paraiškose nurodyti numatomi
rezultatai ir tai, kaip jais
prisidedama prie VP tikslų, nėra
atliktas su VP susijusių rezultatų
rodiklių kiekybinis įvertinimas

Paraiškose nurodyti numatomi
rezultatai ir tai, kaip jais
prisidedama siekiant VP tikslų

Privalomi ir minimi
susitarime dėl dotacijos

Vertinimas, naudojamas skiriant
balus
Vertinimas, naudojamas skiriant
balus

Vertinimo ataskaitose
pateikiamas ribotas numatomų
rezultatų vertinimas

71

a)

b)

7

12

Ar taikomi rezultatų rodiklių
ir (arba) numatomų rezultatų
atrankos kriterijai?
pateikti įrodymų, kaip jais bus
prisidedama siekiant rodiklių)

Ar paraiškose nurodyti kiekybiškai įvertinti rodikliai?
Išdirbių rodikliai, atitinkantys
Išdirbių rodikliai, atitinkantys
VP lygmens ir kiekybiškai
VP lygmens ir kiekybiškai
įvertintus išdirbių rodiklius
įvertintus išdirbių rodiklius

Prancūzija, PON FSE 2014FR05SFOP001
8
14
9

15

10

16

11

17

12

18

Ar įvertinti pateikti rodikliai ir reikšmės?
Išdirbiai

Rezultatai
Vertinimo ataskaitose
pateikiamas ribotas numatomų
rezultatų vertinimas (neįvertinti
rezultatų rodikliai)

Tačiau rezultatų rodikliai skiriasi
nuo VP rezultatų rodiklių
(Taip pat buvo pateikti skirtingi
nei VP rodikliai)

Aiškiai nereikalaujama
pateikti, bet reikalaujama
nurodyti standartinėje
paraiškos formoje

Tačiau rezultatų rodikliai skiriasi
nuo VP rezultatų rodiklių
Išdirbių rodikliai nesusiję su VP
rodikliais ir nėra kiekybiškai
įvertinti

Pateikta tik kokybinė
informacija apie numatomus
rezultatus

Buvo įvertintas tik
naudotų rodiklių
svarbumas

(Taip pat buvo pateikti skirtingi
nei VP rodikliai)

Atitinka dotacijos dydį

Italija, Pjemonto VP 2014IT05SFOP013
13
19 ir 20
14
21 ir 22
Italija, Apulijos VP 2014IT16M2OP002
15
Numatomus rezultatus
23 ir 24
prašoma
pateikti tik verslo
16
25 ir 26
planu

Naudojami c) „vieneto
įkainiai“
Paraiškose nurodyti numatomi
rezultatai ir tai, kaip jais
prisidedama siekiant VP tikslų

Buvo įvertintas tik naudotų
rodiklių svarbumas

Nėra duomenų, nėra
informacijos apie rezultatus
Atliktas aprašytų numatomų
rezultatų vertinimas, bet jis turi
trūkumų
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Ar taikomi rezultatų rodiklių
a)
b)
ir (arba) numatomų rezultatų
atrankos kriterijai?
Suomija, Tvaraus augimo ir darbo VP 2014FI16M2OP001
17 ERPF 27, 28
Tačiau jie neatitinka VP
31, 32
rodiklių
33, 34

Ar paraiškose nurodyti kiekybiškai įvertinti rodikliai?
Išdirbių rodikliai, atitinkantys
Išdirbių rodikliai, atitinkantys
VP lygmens ir kiekybiškai
VP lygmens ir kiekybiškai
įvertintus išdirbių rodiklius
įvertintus išdirbių rodiklius
Nėra informacijos apie išdirbių
rodiklius, bet duomenis galima
gauti tiesiogiai iš IT sistemos

Ar įvertinti pateikti rodikliai ir reikšmės?
Išdirbiai

Rezultatai

Nėra duomenų, nėra
informacijos apie išdirbius

Tačiau rodikliai neatitinka VP
rodiklio
Vertinimas, naudojamas skiriant
balus

29

18 ESF
30
19 ESF / ERPF
20 ESF / ERPF

TAIP

Nėra duomenų, nėra
informacijos apie rezultatus
Tačiau ERPF atveju jie
neatitinka VP rodiklio

Iš dalies

NE

Nėra informacijos, netikrinti jokie projektai, kuriems taikomos šios atrankos procedūros

Nėra duomenų – netaikoma

Pastaba. a) Žr. III priede pateiktą atrankos procedūrų sąrašą. b) Žr. I priede pateiktą tikrintų projektų sąrašą. c) Vieneto įkainiai yra metodika, kuria siekiama nustatyti
reikalavimus atitinkančią išlaidų sumą, kur ši suma yra lygi išdirbiams, kuriuos reikia pasiekti (pavyzdžiui, vietų, kurias reikia sukurti lopšelyje, skaičiui; šiuo atveju sukurtų vietų
skaičius), padauginus iš vienos vietos vieneto įkainio.
Šaltinis – 1) Atrankos procedūrų dokumentai. 2) Atliekant šį auditą tikrintų projektų paraiškos. 3) Šių paraiškų vertinimo ataskaitos.

KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS
ATASKAITOS
„ERPF IR ESF PROJEKTŲ 2014–2020 M. LAIKOTARPIU ATRANKA IR STEBĖJIMAS
DAUGELIU BRUOŽŲ VIS DAR LABIAUSIAI ORIENTUOTI Į IŠDIRBIUS“ PASTABAS
SANTRAUKA
IV. Už projektų atranką yra išimtinai atsakingos valstybės narės. Taikant stebėjimo procedūras, taip
pat atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, apie kuriuos pranešama metinėse įgyvendinimo ataskaitose
(MĮA) ir pažangos ataskaitose, galima įvertinti pažangą siekiant tikslų, kiekybiškai įvertintų pagal
veiksmų programose (VP) (į kurias įtrauktos pradinės rodiklių reikšmės ir tikslai) nustatytus
produktų (arba išdirbių, angl. output) ir rezultatų tikslinius rodiklius. Atliekant vertinimus, galima
nustatyti, kaip prisidedama prie politikos tikslų įgyvendinimo.
Pirmoji įtrauka. Komisijos nuomone, tiesioginiai finansuotų projektų rezultatai ir rezultatai, kuriuos
reikia pasiekti VP lygmeniu (juos atspindi rezultatų rodikliai), skiriasi.
Dėl projektų atrankos pagrindo Komisija mano, kad, teikiant daugelio rūšių pagalbą, veiksmingiau
yra nustatyti kokybės ribas ir priimti visus šią ribą atitinkančius projektus, o ne taikyti tiesioginio
paraiškų lyginimo metodą. Taikant pastarąjį metodą, gali būti pateikta daug pradinių projektų
paraiškų, o tai savaime dar nebūtinai reiškia, kad bendra projektų kokybė bus geresnė, be to, taip
būtų sukurta nereikalinga administracinė našta vadovaujančiosioms institucijoms ir pareiškėjams.
Antroji įtrauka. Stebėjimo sistemų auditus prasmingai atlikti galima tik tada, kai pakankamai
duomenų apie įgyvendintus projektus surenkama, apibendrinama ir pateikiama Komisijai. Europos
regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo atveju tai, kad ataskaitos pradėtos teikti vėliau
ir atitinkamai vėliau pradėti nurodytų verčių patikimumo auditai, galima paaiškinti ilgesne projektų
įgyvendinimo trukme. 2018 m. Komisija toliau vykdys savo auditus ir toliau dės pastangas
siekdama didinti audito institucijų informuotumą apie tai, kaip svarbu patikinimą dėl duomenų apie
veiksmingumą stebėjimo sistemų patikimumo pateikti iki veiklos rezultatų peržiūros.
Už stebėjimo sistemas yra atsakingos valstybės narės, kurios turėjo viską tinkamai įdiegti pagal
teisės aktų reikalavimus. Komisija nuolat dėjo visas įmanomas pastangas siekdama valstybėms
narėms teikti patikimų stebėjimo sistemų diegimo rekomendacijas ir susijusią praktinę paramą
(pvz., parengė stebėjimo rekomendacijų dokumentą, rengė vertinimo partnerystės posėdžius, įsteigė
ESF duomenų tvarkymo pagalbos centrą).
Trečioji įtrauka. Komisijos nuomone, įdiegta stebėjimo sistema dabar yra daug labiau orientuota į
rezultatus.
2017 m. strateginė ataskaita pagrįsta valstybių narių 2016 m. pabaigos ataskaitomis. Atsižvelgiant į
lėtą programų įgyvendinimo pradžią, buvo per anksti pranešti apie rezultatus. Iki kitos strateginės
ataskaitos pateikimo Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) bendrųjų rodiklių
pasiekimo reikšmes galima rasti atvirojoje duomenų platformoje.
V.
Antroji įtrauka. Visiems fondams taikytina rezultatų rodiklių apibrėžtis įtraukta į Komisijos
pasiūlymo dėl programavimo laikotarpiui po 2020 m. skirto Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 2
straipsnį.
Remiantis Geresnio reglamentavimo gairėmis ir su Europos socialiniu fondu (ESF) susijusiomis
aplinkybėmis vartojama „rezultatų“ sąvoka, į Komisijos pasiūlymą dėl programavimo laikotarpiui
po 2020 m. skirto teisėkūros procedūra priimamo akto įtrauktas ERPF ir Sanglaudos fondo
bendrųjų rezultatų rodiklių sąrašas. Pagal šiuos rezultatų rodiklius bus vertinamas remiamų
intervencinių veiksmų poveikis paramos gavėjams, įskaitant trumpalaikius paramos gavėjus.

1

Geresnio reglamentavimo gairėse ir priemonių rinkinyje pateikiamos produkto, rezultatų ir poveikio
rodiklių apibrėžtys, taip pat nurodomos jų sąsajos su tikslais.
Trečioji įtrauka. Komisija toliau bendradarbiaus su valstybėmis narėmis siekdama gerinti duomenų
patikimumą. Komisija paragino valstybes nares iki 2018 m. birželio 30 d. pateikti atitinkamus
tikslams ir riboženkliams peržiūrėti reikalingus VP pakeitimus, kad juos būtų galima laiku
išnagrinėti.
PASTABOS
16.
Ketvirtoji įtrauka. Dėl projektų atrankos pagrindo Komisija mano, kad, teikiant daugelio rūšių
pagalbą, veiksmingiau yra nustatyti kokybės ribas ir priimti visus šią ribą atitinkančius projektus, o
ne taikyti tiesioginio paraiškų lyginimo metodą. Taikant pastarąjį metodą, gali būti pateikta daug
pradinių projektų paraiškų, o tai savaime dar nebūtinai reiškia, kad bendra projektų kokybė bus
geresnė, be to, taip būtų sukurta nereikalinga administracinė našta vadovaujančiosioms
institucijoms ir pareiškėjams.
25. Komisija mano, kad tiesioginiai finansuotų projektų rezultatai ir rezultatai, kuriuos reikia
pasiekti VP lygmeniu (juos atspindi rezultatų rodikliai), skiriasi. Tiesioginiams rezultatams poveikį
turi tik bendrai finansuojami veiksmai, o rezultatų rodikliams – įvairūs išorės veiksniai, kurių
vadovaujančiosios institucijos negali kontroliuoti. Gerai parengta intervencijos logika užtikrina, kad
atrinktų projektų produktai ir tiesioginiai rezultatai padėtų pasiekti numatomus VP rezultatus.
26. Už projektų atranką išimtinai atsako vadovaujančiosios institucijos, kurios apibrėžia atrankos
kriterijus ir juos taiko nagrinėdamos paraiškas gauti finansavimą.
27. Tarp atrankos kriterijų nebūtinai turi būti numatomų rezultatų vertinimas balais. Pagal
programos intervencijos logiką nustatyta, kaip atskirų projektų produktai padeda pasiekti
numatomus VP rezultatus.
Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 25 dalies pastabas.
28. Priklausomai nuo politikos srities, didelis paraiškų teikėjų skaičius ne visada yra būtinas.
32. Komisija mano, kad, teikiant daugelio rūšių pagalbą, veiksmingiau yra nustatyti kokybės ribą ir
priimti visus šią ribą atitinkančius projektus, o ne taikyti tiesioginio paraiškų lyginimo metodą. Kitų
rūšių pagalbos atveju konkurencinės atrankos procedūra nebūtinai prisideda prie konkrečių VP
tikslų įgyvendinimo (pvz., teikiant pagalbą transporto infrastruktūros projektams ar savivaldybių
projektams, kai valdžios institucijos ir (arba) savivaldybės neprivalo tarpusavyje konkuruoti).
34. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Suomijos atveju procedūroje buvo numatytas reikalavimas
surinkti minimalų balų skaičių, taip užtikrinant, kad būtų atrenkami tik kokybiški projektai.
Lyginant projektus nebūtų užtikrinta geresnė kokybė, išskyrus tuos atvejus, kai visiems projektams
atrinkti nepakanka finansavimo.
Komisija mano, kad atrinktų projektų kokybė labiau priklauso nuo taikomų atrankos kriterijų nei
nuo atrankos procedūros rūšies.
Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 16 dalies pastabas.
44. Klasifikavimas atitinka galiojančias ES duomenų apsaugos taisykles. Iš tiesų, dalyvis gali
atsisakyti pateikti specialios kategorijos duomenis (neskelbtinus duomenis). Vis dėlto ESF
stebėjimo rekomendacijose reikalaujama, kad vadovaujančioji institucija (VI) patvirtintų
dokumentais bandymą juos surinkti. Be to, direktyvoje nustatyta, kad dėl svarbių visuomenės
interesų, taikydamos tam tikras apsaugos priemones, valstybės narės gali numatyti išimtis, kai
dalyvio sutikimas nereikalingas.
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Atsižvelgiant į dalyvių teisę neduoti sutikimo, dalyvavimo įrašai laikomi išsamiais, jeigu įrašyti visi
duomenys, kurie nėra neskelbtini.
Būtinasis reikalavimas dalyvavimo įrašuose pateikti visus duomenis, kurie nėra neskelbtini,
paaiškintas ESF stebėjimo rekomendacijose.
2 langelis. Pavyzdžiai
Prancūzijos VI ėmėsi priemonių, kad deleguotosios VI, TĮ ir paramos gavėjai būtų paskatinti
duomenis surinkti ir pateikti laiku, kaip rekomenduoja Komisija ir kaip patariama nacionaliniuose
vertinimuose. Ištaisius MĮA duomenis, 2016 m. pabaigoje buvo galima pateikti informaciją apie
daugiau kaip 925 000 dalyvių.
3 langelis. Iki galo vis dar neveikiančių IT sistemų ir su tuo susijusios rizikos pavyzdžiai
Pirmoji įtrauka. Komisija nuolat stebi Čekijos bendros visų VP IT stebėjimo sistemos veikimą. Šis
klausimas nuolat aptariamas per posėdžius dėl tolesnių veiksmų pagal partnerystės sutartį, kuriuose
dalyvauja nacionalinė koordinuojančioji institucija, atsakinga už ESI fondų veikimo IT stebėjimo
sistemą.
Antroji įtrauka. Europos Audito Rūmų iškeltas klausimas atitinka Komisijos atlikto šios programos
veiksmingumo duomenų patikimumo audito rezultatus.
52. Nors MĮA turi trūkumų, pateiktų duomenų patikimumas nebūtinai yra abejotinas. Jeigu
Komisija turi abejonių dėl pateiktų rodiklių verčių, šis klausimas iškeliamas raštuose su pastabomis
dėl MĮA. Taip pat atsižvelgiama į visus susijusius audito metu nustatytus faktus.
53. Duomenis apie veiksmingumą, prieš juos įtraukiant į MĮA, turėtų tikrinti vadovaujančioji
institucija. Kita vertus, sistemų auditus (kuriuos atlieka audito institucija arba Komisija) naudingiau
vykdyti po MĮA pateikimo, nes tada yra galimybė atlikti Komisijai pateiktų duomenų grįžtamąjį
patikrinimą, kad būtų galima pateikti patikinimą dėl visos duomenų rinkimo, apibendrinimo ir
teikimo sistemos, įskaitant paskutinįjį duomenų pateikimo Komisijai per elektroninio keitimosi
duomenimis sistemą SFC2014, patikimumo.
Tačiau pagal teisinį pagrindą neskiriama pakankamai laiko atlikti MĮA duomenų auditą prieš
paskelbiant MĮA ir strategines ataskaitas. Naujausius, ištaisytus ir atnaujintus duomenis visada
galima rasti atvirojoje duomenų platformoje.
60. Kad sumažintų Audito Rūmų šioje dalyje nurodytą riziką, 2018 m. Komisija toliau vykdys savo
auditus ir toliau dės pastangas siekdama didinti audito institucijų informuotumą apie tai, kaip
svarbu patikinimą dėl duomenų apie veiksmingumą stebėjimo sistemų patikimumo pateikti iki
veiklos rezultatų peržiūros.
61. Prasmingą vertinimą dėl nepakankamo 2023 m. tikslų įgyvendinimo galima atlikti tik tada, kai
baigėsi numatytas tikslų įgyvendinimo terminas.
Asignavimų prioritetinėms sritims susiejimas ar keitimas, taip pat 2023 m. tikslinių verčių
didinimas ir mažinimas gali klaidinti, nes, nors dėl tokių asignavimų prioritetinėms sritims
pakeitimų tikslinės reikšmės iš tiesų „natūraliai“ keičiasi, yra ir kitų priežasčių, kuriomis galima
pagrįsti 2023 m. tikslinių reikšmių pokyčius.
62. Valstybės narės gali siūlyti peržiūrėti riboženklius ir tikslus, jeigu įvyksta konkrečiam prioritetui
skirtų asignavimų pokyčiai, arba reglamentuose (BNR 30 straipsnio 1 dalyje, BNR II priede,
Reglamento (EB) Nr. 215/2014 5 straipsnio 6 dalyje) numatytais tinkamai pagrįstais atvejais.
Siekiant užtikrinti, kad tokie VP pakeitimai būtų laiku pateikti ir išnagrinėti iki 2018 m. pabaigos, ir
išvengti veiklos rezultatų plano pakeitimų, kuriais siekiama tiesiog pritaikyti reikšmes prie faktinio
tikslų įgyvendinimo vietoje rezultatų, valstybės narės raginamos tokius prašymus oficialiai pateikti
iki 2018 m. birželio 30 d. Siekiant užtikrinti nuoseklią šių prašymų dėl VP pakeitimo nagrinėjimo
tvarką, jų vertinimas atliekamas taikant standartinę procedūrą.
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65. 2014–2020 m. ERPF loginėje sistemoje atsižvelgiama į tai, kad nustatyti programų tikslai
įgyvendinami vykdant veiksmus, bendrai finansuojamus viešąja, pvz., fondų, intervencija, ir
naudojantis kitais veiksniais. Todėl, nors pagal rezultatų rodiklius galima spręsti, ar siekiant tikslų
pasistūmėta reikiama linkme, norint ES intervencinių veiksmų poveikį atskirti nuo kitų veiksnių
indėlio ir suprasti programos veikimą, būtina atlikti poveikio vertinimą.
69. Žr. Komisijos atsakymą į 25 dalies pastabas.
71. Siekiant užtikrinti, kad programomis būtų sėkmingai siekiama sutartų tikslų, veiklos rezultatų
planas grindžiamas įvairiais rodikliais. Rezultatų rodikliai gali būti tam netinkami (ERPF ir
Sanglaudos fondo atveju), nes laikas, kai rezultatai gali būti pasiekti ir užfiksuoti sistemoje,
nesutampa su privalomu laikotarpiu, per kurį galima naudingai paskirstyti veiklos lėšų rezervą.
72. Visos VI nurodytos ESI fondų bendrųjų rodiklių pasiekimo reikšmės viešai paskelbtos
atvirojoje duomenų platformoje.
2017 m. strateginė ataskaita pagrįsta valstybių narių 2016 m. pabaigos ataskaitomis. Atsižvelgiant į
lėtą programų įgyvendinimo pradžią, buvo per anksti pranešti apie rezultatus.
73. Visiems fondams taikytina rezultatų rodiklių apibrėžtis yra įtraukta į Komisijos pasiūlymo dėl
programavimo laikotarpiui po 2020 m. skirto Bendrųjų nuostatų reglamento 2 straipsnį.
Remiantis Geresnio reglamentavimo gairėmis ir su ESF susijusiomis aplinkybėmis vartojama
„rezultatų“ sąvoka, į Komisijos pasiūlymą dėl programavimo laikotarpiui po 2020 m. skirto
teisėkūros procedūra priimamo akto įtrauktas ERPF ir Sanglaudos fondo bendrųjų rezultatų rodiklių
sąrašas. Pagal šiuos rezultatų rodiklius bus vertinamas remiamų intervencinių veiksmų poveikis
paramos gavėjams, įskaitant trumpalaikius paramos gavėjus.
ESF ir ERPF sritys iš esmės skiriasi. Tačiau Komisija įsteigė tarpžinybinę grupę, kad ši išspręstų su
ESI fondų rodiklių skirtumais susijusį klausimą. Taip, atsižvelgiant į skirtingą iš ESI fondų
finansuojamų veiksmų pobūdį, bus užtikrintas didžiausias galimas sąvokų vartojimo nuoseklumas.
Geresnio reglamentavimo gairėse ir priemonių rinkinyje pateikiamos produkto, rezultatų ir poveikio
rodiklių apibrėžtys, taip pat nurodomos jų sąsajos su tikslais.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
74. Komisijos nuomone, įdiegta stebėjimo sistema dabar yra daug labiau orientuota į rezultatus.
Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 480/2014 reikalaujama registruoti ir saugoti stebėsenos
duomenis, visų pirma produktų bei rezultatų rodiklių tikslines reikšmes (33-ias ir 38-as duomenų
laukai) ir siektinas reikšmes veiksmų lygmeniu.
ESI fondų srityje produktai ir rezultatai nuolat vienodai vertinami, stebimi ir apie juos pranešama,
pvz., metinėse įgyvendinimo ataskaitose. Pagal teisės aktų nuostatas valstybės narės turi galimybę
teikti ataskaitas apie iš dalies arba visiškai įgyvendintus veiksmus. Be to, dėl dalyvavimo trukmės
apie rezultatų rodiklius, palyginti su produktų rodikliais, pranešama kiek vėliau. Visų ESI fondų
bendrųjų rodiklių pasiekimo reikšmes galima rasti atvirojoje duomenų platformoje.
75. Komisija mano, kad tiesioginiai finansuotų projektų rezultatai ir rezultatai, kuriuos reikia
pasiekti VP lygmeniu (juos atspindi rezultatų rodikliai), skiriasi. Tiesioginiams rezultatams poveikį
turi tik bendrai finansuojami veiksmai, o rezultatų rodikliams – įvairūs išorės veiksniai, kurių
vadovaujančiosios institucijos negali kontroliuoti. Gerai parengta intervencijos logika užtikrina, kad
atrinktų projektų produktai ir tiesioginiai rezultatai padėtų pasiekti numatomus VP rezultatus.
Už projektų atranką išimtinai atsako vadovaujančiosios institucijos, kurios apibrėžia atrankos
kriterijus ir juos taiko nagrinėdamos paraiškas gauti finansavimą.
77. Komisija mano, kad, teikiant daugelio rūšių pagalbą, veiksmingiau yra nustatyti kokybės ribą ir
priimti visus šią ribą atitinkančius projektus, o ne taikyti tiesioginio paraiškų lyginimo metodą. Kitų
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rūšių pagalbos atveju konkurencinės atrankos procedūra nebūtinai prisideda prie konkrečių VP
tikslų įgyvendinimo (pvz., teikiant pagalbą transporto infrastruktūros projektams ar savivaldybių
projektams, kai valdžios institucijos ir (arba) savivaldybės neprivalo tarpusavyje konkuruoti).
Komisija mano, kad atrinktų projektų kokybė labiau priklauso nuo taikomų atrankos kriterijų nei
nuo atrankos procedūros rūšies.
78. Už stebėjimo sistemas yra atsakingos valstybės narės, kurios turėjo jas įdiegti pagal teisės aktų
reikalavimus.
Komisija aktyviai vykdė stebėjimo veiklą teikdama rekomendacijas valstybėms narėms ir savo
atsakingiems pareigūnams, atlikdama valstybių narių pateiktų duomenų patikimumo patikras ir IT
sistemoje SFC įdiegdama papildomas patvirtinimo taisykles, kuriomis užtikrinama kuo mažesnė
tikimybė pateikti klaidingus duomenis. Duomenų atnaujinimas yra įprastas dalykas ir Komisija jį
skatina. Duomenims patvirtinti reikia laiko, ypač kuriant valdymo informacijos sistemą. Naujausius,
ištaisytus ir atnaujintus duomenis visada galima rasti atvirojoje duomenų platformoje.
79. 2018 m. vykdydama specialųjį tyrimą, Komisija atliks papildomus stebėjimo sistemų auditus ir
toliau bendradarbiaus su audito institucijomis, kad iki veiklos rezultatų peržiūros galėtų suteikti
geresnį patikinimą dėl duomenų apie veiksmingumą stebėjimo sistemų patikimumo.
80. Valstybės narės gali siūlyti peržiūrėti riboženklius ir tikslus, jeigu įvyksta konkrečiam prioritetui
skirtų asignavimų pokyčiai, arba reglamentuose (BNR 30 straipsnio 1 dalyje, BNR II priede,
Reglamento (EB) Nr. 215/2014 5 straipsnio 6 dalyje) numatytais tinkamai pagrįstais atvejais.
Siekiant užtikrinti, kad tokie VP pakeitimai būtų laiku pateikti ir išnagrinėti iki 2018 m. pabaigos, ir
išvengti veiklos rezultatų plano pakeitimų, kuriais siekiama tiesiog pritaikyti reikšmes prie faktinio
tikslų įgyvendinimo vietoje rezultatų, valstybės narės raginamos tokius prašymus oficialiai pateikti
iki 2018 m. birželio 30 d.
Regioninės ir miestų politikos GD užtikrino, kad, atliekant būsimų VP pakeitimų vidaus analizę,
būtų atsižvelgta į veiklos rezultatų plano pakeitimus, ir savo valdymo plane suteikė prioritetą
būsimai veiklos rezultatų peržiūrai ir atitinkamai suplanavo išteklių paskirstymą.
81. ESF ir ERPF sritys iš esmės skiriasi. Tačiau Komisija įsteigė tarpžinybinę grupę, kad ši
išspręstų su ESI fondų rodiklių skirtumais susijusį klausimą. Taip, atsižvelgiant į skirtingą iš ESI
fondų finansuojamų veiksmų pobūdį, bus užtikrintas didžiausias galimas sąvokų vartojimo
nuoseklumas.
Visiems fondams taikytina rezultatų rodiklių apibrėžtis įtraukta į Komisijos pasiūlymo dėl
programavimo laikotarpiui po 2020 m. skirto Bendrųjų nuostatų reglamento 2 straipsnį.
Remiantis Geresnio reglamentavimo gairėmis ir su ESF susijusiomis aplinkybėmis vartojama
„rezultatų“ sąvoka, į Komisijos pasiūlymą dėl programavimo laikotarpiui po 2020 m. skirto
teisėkūros procedūra priimamo akto įtrauktas ERPF ir Sanglaudos fondo bendrųjų rezultatų rodiklių
sąrašas. Pagal šiuos rezultatų rodiklius bus vertinamas remiamų intervencinių veiksmų poveikis
paramos gavėjams, įskaitant trumpalaikius paramos gavėjus.
82. Įgyvendinant atskirus projektus gaunami produktai ir tiesioginiai rezultatai, kurie nebūtinai
sutampa su konkrečiais programų tikslais. Numatomų rezultatų padeda pasiekti pagal konkretų
tikslą finansuojamų projektų visuma.
Programų intervencijos logikoje aprašyta, kaip atskirų projektų produktai padeda pasiekti
programos tikslus. Vertinimo užduotis – ex post įvertinti, ar intervencijos logika veiksmingai padėjo
pasiekti tikslus.
Kalbant apie ESF, pagal deleguotąjį aktą (Nr. 480/2014, žr. pirmiau) sudarant susitarimą dėl
dotacijos nereikalaujama nustatyti kiekybiškai įvertintų tikslų.
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83. ESI fondų srityje produktai ir rezultatai nuolat vienodai vertinami, stebimi ir apie juos
pranešama, pvz., metinėse įgyvendinimo ataskaitose. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pagal teisės
aktų nuostatas valstybės narės turi galimybę teikti ataskaitas apie iš dalies arba visiškai
įgyvendintus projektus.
Siekiant užtikrinti, kad programomis būtų sėkmingai siekiama sutartų tikslų, veiklos rezultatų
planas grindžiamas įvairiais rodikliais. Rezultatų rodikliai gali būti tam netinkami (ERPF ir
Sanglaudos fondo atveju), nes laikas, kai rezultatai gali būti pasiekti ir užfiksuoti sistemoje,
nesutampa su privalomu laikotarpiu, per kurį galima naudingai paskirstyti veiklos lėšų rezervą.
Visos VI nurodytos ESI fondų bendrųjų rodiklių pasiekimo reikšmės viešai paskelbtos atvirojoje
duomenų platformoje.
1 rekomendacija. Į rezultatus orientuota atranka
Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.
2 rekomendacija. Į rezultatus orientuotas stebėjimas
a) Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad ši rekomendacijos dalis skirta valstybėms narėms.
b) Komisija pritaria rekomendacijai.
Visiems fondams taikytina rezultatų rodiklių apibrėžtis įtraukta į Komisijos pasiūlymo dėl
programavimo laikotarpiui po 2020 m. skirto Bendrųjų nuostatų reglamento 2 straipsnį.
Remiantis Geresnio reglamentavimo gairėmis ir suderinus su ESF, į Komisijos pasiūlymą dėl
programavimo laikotarpiui po 2020 m. skirto teisėkūros procedūra priimamo akto įtrauktas ERPF ir
Sanglaudos fondo bendrųjų rezultatų rodiklių sąrašas. Pagal šiuos rezultatų rodiklius bus vertinamas
remiamų intervencinių veiksmų poveikis paramos gavėjams, įskaitant trumpalaikius paramos
gavėjus.
3 rekomendacija. Ataskaitų apie veiklos rezultatus teikimas ir pasirengimas 2019 m. veiklos
rezultatų peržiūrai
a) Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir mano, kad ji šiuo metu įgyvendinama.
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD audito skyriai jau atliko nemažai duomenų apie
veiklos rezultatus patikimumo auditų ir toliau įtraukia šį aspektą į savo ankstyvuosius prevencinius
audito vizitus. Be to, išorės auditorius atliko specialų veiklos rezultatų auditą, per kurį taip pat
tikrintos stebėjimo sistemos ir už kurį buvo atsakingas Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties
GD, o valstybės narės išnagrinėjo ir išsprendė visus susirūpinimą keliančius klausimus.
Regioninės ir miestų politikos GD 2017–2018 m. audito planą sudaro 20 audito vizitų, rengiamų
vykdant specialųjį duomenų apie veiksmingumą patikimumo tyrimą. 2018 m. gegužės 28 d.
Regioninės ir miestų politikos GD vadovybė aptarė 13-os tokių duomenų apie veiklos rezultatus
stebėjimo sistemų patikimumo auditų, iki šiol atliktų devyniose valstybėse narėse, rezultatų
apžvalgą. Per likusius 2018 m. mėnesius planuojama toliau vykdyti auditus ir tęsti
bendradarbiavimą su audito institucijomis (AI) siekiant gauti geresnį patikinimą dėl stebėjimo
sistemų patikimumo iki 2019 m. veiklos rezultatų peržiūros.
b) Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir mano, kad ji šiuo metu įgyvendinama.
Jeigu per Komisijos ar AI auditus aptinkama trūkumų, reikalingi taisomieji veiksmai ir atitinkami jų
įgyvendinimo terminai nustatomi atitinkamose audito ataskaitose.
c) Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai.
VP pakeitimai teikiami valstybių narių iniciatyva, tačiau jokio teisinio jų pateikimo termino nėra.
Komisija ėmėsi reikiamų priemonių, kad pasirengtų laiku išnagrinėti su veiklos rezultatų planu
susijusius VP pakeitimus. Be to, siekiant užtikrinti, kad tokie VP pakeitimai būtų pateikiami ir
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išnagrinėjami laiku, valstybės narės raginamos tokius prašymus oficialiai pateikti iki 2018 m.
birželio 30 d. Siekiant užtikrinti nuoseklią šių prašymų dėl VP pakeitimo nagrinėjimo tvarką, jų
vertinimas atliekamas taikant standartinę procedūrą. Komisija šiuos VP pakeitimus išnagrinės per
BNR nustatytą terminą.
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Dėl Sanglaudos politikos fondų 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu mes išnagrinėjome, kokiu
mastu valstybės narės atrinkdamos projektus orientuojasi
į rezultatus ir kokiu mastu Komisija ir valstybės narės
atlikdamos savo stebėjimą gali parodyti, kad ES biudžetas
yra gerai naudojamas. Mes nustatėme, kad nepaisant to,
kad Komisija ėmėsi įvairių priemonių, siekdama padidinti
orientavimąsi į rezultatus, vykdant atrankos procedūras
toliau pabrėžiami išdirbiai ir lėšų įsisavinimas, o ne
rezultatai. Be to, dėl stebėjimo procedūrų trūkumų buvo
sudėtinga įvertinti, kiek ES finansavimu prisidėta
įgyvendinant ES ir valstybių narių tikslus.
Mes rekomenduojame, kad per atrankos procesą valstybės
narės užtikrintų, kad būtų atliekamas projektų paraiškų
palyginimas, būtų reikalaujama, kad naudos gavėjai
kiekviename projekte apibrėžtų bent vieną rezultatų
rodiklį, kuris būtų įtraukiamas į susitarimą dėl dotacijų ir
kuris prisidėtų prie veiksmų programos rodiklių, bei
paraiškų vertinimo ataskaitoje būtų įvertinti numatomi
rezultatai ir rodikliai. Komisija turėtų apibrėžti bendrus
ERPF rezultatų rodiklius, pagerinti savo teikiamas
veiksmingumo ataskaitas ir užtikrinti, kad 2019 m. būtų
atlikta prasminga veiksmingumo peržiūra.
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