Fondas

Europos Socialinis fondas

Veiksmų
programa:

Techninės paramos veiksmų programa

Veiksmų
programos
prioritetas:
Veiksmų
programos
prioriteto
priemonė:

Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal
konvergencijos tikslą, administravimui

ES struktūrinės paramos vertinimas

Kvietimo numeris: VP4-1.3-FM-01-V-02
Projekto kodas:

VP4-1.3-FM-01-V-02-002

Projekto
vykdytojas:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Projekto
pavadinimas:

„Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo
vertinimas“

Projekto būsena:

Baigtas įgyvendinti

Bendra projekto
vertė:

150 000,00 Lt

Projektui skirtas
finansavimas:

150 000,00 Lt

iš jo ES dalis:
127 500,00 Lt
Projektui išmokėta
80 000,00 Lt
lėšų:
iš jo ES dalis:

68 000,00 Lt

Projekto
įgyvendinimo
apskritis:

Vilniaus apskritis

Projekto
įgyvendinimo
savivaldybė:

Vilniaus miesto

Projekto
aprašymas:

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimą
Nr.1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas” (Žin., 2007, Nr. 114–

4637) Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) koordinuoja ES fondų lėšų
dalies, kuri bus skiriama regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir
skirstymą tarp regionų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų
regionų projektams įgyvendinti, planavimą. Regionų projektai – projektai,
skirti savivaldos ir apskričių kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti,
planuojami vadovaujantis regionų plėtros planais ir Lietuvos Respublikos
teisės aktais. 2007–2013 m. laikotarpiu šiems projektams skiriamų lėšų suma
sudaro apie 11 procentų nuo visos Lietuvai skirtos struktūrinės paramos.
Įsisavinant šias lėšas Lietuvoje numatyta laikytis subsidiarumo principo, t. y.
finansuoti savivaldybėms ir regionams svarbius projektus. Šis principas
įgyvendinamas vadovaujantis nuostata, kad, planuojant ES struktūrinės
paramos, skirtos regionų projektams, naudojimą ir atrenkant projektus, į
sprendimų priėmimo procesą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos regioninės
plėtros įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558), įtraukiamos
regionų plėtros tarybos, kurios yra įgaliotos Vyriausybės nustatyta tvarka
atrinkti projektus ir teikti išvadas finansavimą skiriančioms institucijoms dėl
projektų, finansuotinų ES struktūrinių fondų lėšomis. Kadangi ši regionų
projektų planavimo ir atrankos sistema iki 2007–2013 metų ES struktūrinės
paramos laikotarpio Lietuvoje nebuvo taikoma, šios sistemos vertinimas yra
aktualus, siekiant identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos jos efektyvumui,
nustatyti jos silpnąsias puses, parengti rekomendacijas jos tobulinimui.

