
Projektas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS PROGRAMOS IR KOMUNIKACIJOS 

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS  

 

I. VERTINIMO PAGRINDIMAS 

 

1. Teisinis pagrindas 

 

1.1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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. 

 

2. Problematika 

 

2.1. Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos programos (toliau – Programa) jungtinis sekretoriatas 

(toliau – JS) skelbia supaprastintą atvirą konkursą dėl Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos ir komunikacijos strategijos įgyvendinimo vertinimo 

paslaugos įsigijimo ir kviečia suinteresuotąsias šalis pateikti pasiūlymus. 

2.2. JS yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigta viešoji įstaiga, vykdanti 

Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtinio sekretoriato 

funkcijas ir 2007–2013 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

užbaigimo veiklas.  

2.3. Bendras programos tikslas – skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą pasienio regione, 

bendradarbiaujant pasienyje. Programa siekiama prisidėti prie regioninio augimo ir gyvenimo 

kokybės, glaudžiau bendradarbiaujant tarp Programos teritorijos žmonių ir institucijų. 

2.4. JS veikia remdamasis Programos procedūrų vadovu ir kiekvienų metų pradžioje pasirašyta 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir viešosios įstaigos Jungtinio techninio 

sekretoriato finansavimo sutartimi. JS įsikūręs Vilniuje, Lietuvoje. Atliekant pagrindines 

užduotis, ypač vykdant informacines veiklas, JS pagalbą taip pat teikia regioniniai kontaktiniai 

centrai (toliau - RKC) Lenkijoje – Olštyne ir Balstogėje įsikūrę Palenkės ir Varmijos-Mozūrų 

vaivadijų administracijos biurai. 

2.5. JS yra svarbus programos pareiškėjų ir naudos gavėjų ryšių palaikymo centras, atsakingas už 

kasdienį programos valdymą, teikiant pagalbą potencialiems pareiškėjams ir projekto 

partneriams, įgyvendinantiems programos finansuojamus projektus, ruošiant ir įgyvendinant 

komunikacijos strategiją, vykdant veiklų stebėseną ir kt. 

2.6. Programa buvo priimta 2015 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 

C(2015)9279 Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) parama Programai yra 60,15 mln. EUR. 

Bendra Programos įgyvendinimui skiriama suma sudaro 70,76 mln. EUR.  

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2018)8674 Programai finansuoti 

patvirtinti papildomi 7 mln. EUR. 

 

2.7. Programa sutelkusi išteklius į 4 prioritetines kryptis: 

1 prioritetas – Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas; 

2 prioritetas – Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas; 
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3 prioritetas – Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija; 

4 prioritetas – Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir 

veiksmingas viešasis administravimas. 

 

2.8. Konkretieji šios programos tikslai yra: 

1.1. Sustiprinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per 

sieną teritorijoje; 

2.1. Skatinti verslo kūrimą, plėtrą ir bendradarbiavimą panaudojant geresnes paramos verslui 

paslaugas; 

2.2. Sumažinti nedarbą, taikant koordinuotas užimtumo abiejose sienos pusėse iniciatyvas; 

3.1. Pagerinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gyventojams abiejose 

sienos pusėse, kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu;  

4.1. Sustiprinti institucijų bendradarbiavimą per sieną, siekiant plėtoti geriau integruotą ir 

geresnės kokybės viešąjį valdymą ir viešąsias paslaugas Programos teritorijoje. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR REZULTATAI 

 

3. Vertinimo tikslas 

 

3.1. Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos ir komunikacijos 

strategijos įgyvendinimo vertinimo tikslas – įvertinti programos efektyvumą, poveikį ir valdymą, 

t.y, kaip Programai pavyko pasiekti kiekvienos prioritetinės krypties tikslus, įvertinti programos 

komunikacijos strategijos įgyvendinimą. Jei programos įgyvendinimo aspektai yra mažiau 

veiksmingi ar nepakankamai efektyvūs, reikėtų nustatyti sprendimus, kurie galėtų paskatinti 

spartesnį tobulėjimą. 

3.2. Siekiant efektyvinti ir optimizuoti tolimesnį darbą ateinančiu programavimo laikotarpiu, 

analizėje turėtų būti pateikti pasiūlymai dėl Programos dokumentų pakeitimų.  

 

4. Vertinimo uždaviniai ir pagrindiniai kiekvieno konkrečiojo programos tikslo ir 

komunikacijos strategijos poveikio vertinimo klausimai: 

 

1. Ar ir kokiu mastu buvo pasiektas(-i) laukiamas(-i) kiekvieno konkrečiojo tikslo 

(toliau - KT) rezultatų rodiklis(-iai)? Jei taikytina, dėl kokių priežasčių buvo nepasiekta arba 

stipriai viršyti rezultatų rodikliai? 

2. Kokius rezultatus pasiekė projektai bendradarbiavimo srityje, sprendžiant bendras 

problemas? Kokios sritys (teritoriniu ir tematiniu požiūriu) pasiekė didžiausią pažangą? 

3. Ar buvo pasiekti visi produkto rodikliai pagal kiekvieną KT? Jei taikytina, dėl kokių 

priežasčių nepavyko pasiekti rezultato rodiklių, arba kodėl šie rodikliai buvo viršyti? 

4. Kaip vertintinas pagal kiekvieną KT įgyvendintų projektų tvarumas? Ar projektų 

įgyvendinimo pabaigoje pastebimas poveikis? 

5. Kaip ir kokiu mastu įgyvendinant programą buvo atsižvelgta į horizontaliųjų principų 

įgyvendinimą? 

6. Ar viešinimo įrankiai ir veiklos yra veiksmingi ir efektyviai prisideda prie Programos 

tikslų įgyvendinimo? 

7. Kurios informacijos ir viešumo priemonės buvo labiausiai matomos tarp tikslinių 

grupių, o kurios nepadarė laukiamo poveikio? 

8. Ar informavimo ir viešinimo veiklos buvo veiksmingos, ar prisidėjo didinant 

visuomenės informuotumą apie Programą ir stiprinant teigiamą ES įvaizdį? 

 

4.1 Užduotys, susijusios su 1-4 klausimais: 
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1.1. Įvertinti patvirtintų projektų poveikį Programos produkto ir rezultato rodiklių pasiekimui ir 

įsipareigojimui: 

1.1.1. įvertinti kiekvienos programos KT su kiekvienos programos regione pateiktų 

rezultatų rodiklių įsipareigojimą (lyginant KT dokumento vertės rodiklį Programos dokumente ir 

vertę, gautą skaičiuojant išvesties rodiklių reikšmes iš projektų, patvirtintų pagal kiekvieną KT), 

ir pateikiant analizę veiksnių, kurie turėjo įtakos produkcijos rodiklio įsipareigojimui tais 

atvejais, kai atitinkamo KT produkcijos rodiklio reikšmė Programos dokumente skiriasi nuo 

vertės, kuri susidaro, skaičiuojant rezultato rodiklių reikšmes iš projektų, patvirtintų pagal 

atitinkamą KT; 

1.1.2. įvertinti galimą poveikį Programos rezultatų rodiklių pasiekimui ir nustatyti 

Programos rezultatų rodiklių tikslines vertes tais atvejais, kai atitinkamo KT produkto rodiklio 

reikšmė Programos dokumente skiriasi nuo vertės, kuri susidaro, skaičiuojant rezultato rodiklių 

reikšmes iš projektų, patvirtintų pagal atitinkamą KT; 

1.1.3. pateikti analizę apie priežastis, kodėl atsirado skirtumas tais atvejais, kai patvirtintų 

projektų paraiškų rezultatų rodiklių vertės skiriasi nuo faktinių verčių. Jei vertinimo metu (pvz., 

projekto ataskaitų tikrinimo metu projekto partnerių interviu metu) būtų nustatomi kiti svarbūs 

projekto rezultatai, kurių neatspindi projekto rezultato rodikliai, taip pat turėtų būti pateikta 

informacija apie juos ir jų vertinimas; 

1.1.4. įvertinti galimą papildomo ERPF finansavimo, skirto Programai 2018 m., poveikį 

Programos dokumente nustatytoms rezultato rodiklių vertėms. Jei reikia, pateikite argumentus ir 

pasiūlymus dėl taisytinų tikslinių verčių, taip pat aprašydami tikslinių verčių atnaujinimo 

metodiką. 

1.2. Įvertinti patvirtintų projektų teritorinę aprėptį: 

1.2.1. identifikuoti gerosios praktikos pavyzdžius, kurie padėjo pritraukti naujų partnerių į 

Programą (partnerių, neįgyvendinusių tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos „Lietuva - 

Lenkija 2007–2013“ projektų); 

1.2.2. nustatyti kliūtis, trukdančias naujų projektų partnerių dalyvavimui, ir rekomenduoti, 

kaip šias kliūtis sumažinti; 

1.2.3. įvertinti konkrečių programos prioritetų poveikį tikslinėms grupėms. 

1.3. Įvertinti patvirtintų projektų indėlį į Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos 

(toliau - ESBJRS) tikslų ir horizontaliųjų principų įgyvendinimą: įvertinti, kaip Programos 

prioritetai ir patvirtinti projektai prisideda prie ESBJRS, grupuojant visus patvirtintus projektus 

pagal jų indėlį įgyvendinant ESBJRS (prioritetai) ir pateikiant geriausius projektų pavyzdžius 

pagal kiekvieną programos prioritetą; 

 

4.2 Užduotis, susijusi su 5 klausimu: 

1.1. Įvertinti, kaip ir kokiu mastu įgyvendinant Programą buvo atsižvelgta į 

horizontaliuosius principus ir nustatyti ne mažiau kaip 3 projektus (bent po 1 kiekvienam 

kvietimui), kurie gali būti vertinami kaip teigiami pavyzdžiai, įgyvendinant horizontaliuosius 

principus (tvarus vystymasis, lygios galimybės ir nediskriminavimas, lyčių lygybė). Parengti 

kiekvieno projekto aprašymą (iki 1 puslapio), nurodant projekto numerį, projekto pavadinimą, 

projekto atrankos pagrindimą ir teigiamo pavyzdžio aprašymą. 

 

 

4.3. Užduotys, susijusios su 6-8 klausimais: 

 

1.1. Įvertinti programos komunikacijos strategiją: 

1.1.1. įvertinti programos komunikacijos strategijos atitiktį Tarybos reglamento Nr. 1303/2013 

115 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktams ir 116 straipsniui; 
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1.1.2. įvertinti programos komunikacijos strategijos įgyvendinimo efektyvumą, atsižvelgiant į 

labiausiai atpažįstamą informavimo ir skatinimo veiklą, interneto komunikacijos 

priemones; 

1.1.3. vertinti paramos gavėjų parengtą informaciją ir reklaminę medžiagą pagal Programos 

komunikacijos taisykles; 

1.1.4. įvertinti mokymus, seminarus ar seminarus, kurie buvo surengti paramos gavėjams. 

 

4.4 Kitos užduotys: 

 

1.1. Įvertinti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu įdiegtas supaprastinimo priemones 

paramos gavėjams: kurios iš jų sumažino didžiausią administracinę naštą, kurios iš jų turėtų būti 

išlaikomos ir kitu programavimo laikotarpiu ir tt.: 

1.1.2. supaprastinti išlaidų apmokėjimo būdai (fiksuotosios normos išlaidos personalo kaštams ir 

biuro bei administravimo išlaidoms padengti, vienkartinė suma, skirta projekto rengimo 

išlaidoms padengti); 

1.1.3. galimybė į kitas įgyvendinimo ataskaitas įtraukti išlaidas, kurios buvo suspenduotos ir 

kurių tinkamumas yra patvirtinamas vėliau; 

1.1.4. finansinės kontrolės sertifikato išdavimas tik projekto partnerio ataskaitos lygmeniu 

(palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu, kai sertifikatas būdavo išduodamas ir 

jungtinei įgyvendinimo ataskaitai). 

 

1.2. Pateikti rekomendacijas dėl: 

1.2.1. Programos įgyvendinimo tobulinimo; 

1.2.2. poveikio vertinimo. 

 

1.3. Įvertinti, ar: 

1.3.1. Programa atliko geriausią įmanomą būdą? Ar tikėtina, kad Programa ateityje pasieks savo 

tikslus? 

1.3.2. Programoje numatyti pakeitimai yra būtini siekiant jos tikslų? Ar yra galimybių pasiekti 

daugiau? 

1.3.3. patvirtinti projektai užtikrina pakankamą indėlį į Programos tikslus. 

1.3.4. projektų atrankos procedūra ir atrankos kriterijai leidžia pasirinkti optimalią projektų 

kokybę? Kokios yra galimybės paraiškų kokybei pagerinti? 

 

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas šioms vertinimo sritims: 

1.4. Antrojo prioriteto aktualumas ir jo atitikimas Programos poreikiams. Įvertinimai dėl šios 

vertinimo srities turi būti atlikti ir pateikti anksčiau, atsižvelgiant į terminą (žr. 8 dalį). 

1.5. Priemonių, kurios galėtų padidinti nevyriausybinių organizacijų įtraukimą į 3 prioritetą, 

nustatymas. 

1.6. Rezultatų rodiklių tinkamumas pagal 3 prioritetą. 
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III. KITA INFORMACIJA 

 

5. Vertinimo metodas ir metodika, informacijos šaltinis: 

 

5.1 Metodologija 

5.1.1. Paslaugos teikėjas privalo parengti tinkamą vertinimo metodiką, taip pat mokslinių 

tyrimų metodų ir būdų paketą. Teikiamoje vertinimo metodikoje turi būti nurodyti pagrindiniai 

duomenys ir informacijos šaltiniai, kuriais paslaugų teikėjas planuoja naudotis atlikdamas 

vertinimą, turi būti paaiškintas šių duomenų reikalingumas, patikimumas ir aktualumas. 

Vertinimui atlikti vertintojai turėtų naudoti kokybinius ir kiekybinius metodus, kurie yra 

aktualiausi ir efektyviausi vertinimo tikslui pasiekti. 

 

Pasiūlymas turėtų apimti minimalius metodus, kurių taikymo perkančioji organizacija 

tikisi: 

•  CAWI1 arba CATI2 su visais Lietuvos ir Lenkijos projektų pagrindiniais partneriais; 

pareiškėjais; 

•  PAPI3 su visuomene, vietose, kur buvo įgyvendinti infrastruktūros projektai (ne 

mažiau 4) 

•  Ekspertų grupės / Delphi metodas; 

•  IDI / ITI4 su programos įstaigomis (bent vadovaujančios institucijos, nacionalinės 

institucijos, jungtinio sekretoriato ir abiejų regioninių kontaktinių centrų), kaip apibrėžta 

Programos dokumentuose; 

•  FGI5 su pasirinktais paramos gavėjais, pagrindiniais paramos gavėjais ir pareiškėjais; 

•  Tinklo analizė; 

•  Atvejų analizė (bent 3, ne mažiau kaip 1 kiekvienam kvietimui); 

•  Programos dokumentų analizė: 

•  Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programa (CCI 

2014TC16RFCB031), priimta pagal 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. 

C (2015) 8674; 

•  Programos komunikacijos strategija; 

•  Programos vertinimo planas; 

•  Metinės įgyvendinimo ataskaitos; 

•  Programų vadovai, skirti kvietimams teikti paraiškas (1, 2 ir 3) ir kiti su 

projektų įgyvendinimu susiję dokumentai, paskelbti Programos tinklalapyje www.lietuva-

polska.eu (http://lietuva-polska.eu/en/documents.html); 

 

Kvietimo 

numeris 

Gauta 

projekto 

paraiškų 

Patvirtinta 

paraiškų 

Skirta ERPF lėšų, 

EUR 

Bendras pateikusių 

paraiškas partnerių 

skaičius 

1 kvietimas 108 29 20,0 mln. 307 

2 kvietimas 89 38 1,5 mln. 187 

3 kvietimas 80 19 11,6 mln. 227 

Iš viso: 277 86 33,1 mln. 721 

 

 

                                                           
1 CAWI - Computer-assisted web interview, liet. internetinė apklausa 
2 CATI – Computer-assisted telephone Interview, liet. apklausa telefonu 
3 PAPI - Paper-and-Pencil Interviewing, liet. anketavimas 
4 In-depth (telephone) interview, liet. Giluminis interviu telefonu 
5 Focus Group Interview, liet. grupinė apklausa 

 

http://lietuva-polska.eu/en/documents.html
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5.1.2. Pateiktos analizės taip pat turėtų remtis ES reglamentais ir gairėmis: 

• 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, 

nustatantis bendras nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio 

fondo, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žemės 

ūkio fondo. Europos jūrų ir žuvininkystės fondą ir nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 

Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo ir 

Europos jūrų ir žuvininkystės fondo ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

1083/2006 (http: // eur- lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=LT); 

• 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 

dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių nuostatų dėl investicijų į 

ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=LT); 

• 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 

dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslui nuostatų (http: //eur-lex.europa. eu / legal-content / EN / TXT / 

PDF /? uri = CELEX: 32013R1299 ir nuo = EN); 

• 2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 481/2014, kuriuo 

papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl 

konkrečių bendradarbiavimo programų tinkamumo finansuoti taisyklių (http: // eur -

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0481&from=ES); 

• Europos Komisijos gairės ir rekomendacijos dėl vertinimo 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1). 

• Nacionaliniai teisės aktai ir papildomi dokumentai, kuriuos naudoja vertintojai arba JS. 

• Tiesioginių duomenų rinkimo atveju rangovas privalo dokumentuoti siūlomos mokslinių 

tyrimų priemonės įgyvendinimą. Tyrimo priemonės metodologijai (pvz., interviu 

santraukos, užpildytos klausimynais ir tt.) turėtų būti pateiktos perkančiajai organizacijai 

pagal pareikalavimą. Paslaugų teikėjas turi pateikti patvirtinti metodologines tyrimų 

prielaidas, ypač interviu scenarijus, klausimynų projektus, atrankos metodus. 

• Interviu su Programos institucijomis ar projekto naudos gavėjais vertintojai turėtų vartoti 

lietuvių arba lenkų kalbą kaip nacionalines kalbas arba anglų kalbą kaip programos 

oficialiąją kalbą. Prireikus vertintojai gali pasitelkti vertimo paslaugas. Vertimo raštu 

išlaidas padengia vertintojai. 

 

5.2. Bendradarbiavimas vertinimo metu 

 

5.2.1. Paslaugų teikėjas visą Sutarties įgyvendinimo laiką glaudžiai bendradarbiauja su 

JS. Vertinimo metu (įskaitant pradinį susitikimą, kuris turi įvykti per 7 darbo dienas nuo sutarties 

sudarymo) turėtų būti suorganizuotas bent vienas susitikimas per mėnesį. Kiekviename 

susitikime turėtų dalyvauti visa vertinimą atliekančių atstovų grupė. Susitikimo organizavimą 

gali inicijuoti tiek JS, tiek ir vertinimą atliekantys atstovai. 

5.2.2. Programos vertintojų parengti klausimynai, įskaitant klausimus apklausoms, 

interviu ir kt., jų apimtis, taip pat institucijos, kurioms planuojama pateikti šiuos klausimus, turi 

būti suderinti iš anksto su JS. Vertintojai turėtų numatyti ne mažiau 10 darbo dienų JS klausimų 

suderinimui.  
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Klausimyno forma turi būti pažymėta Programos logotipu6. Klausimynai turėtų būti 

parengti lenkų arba lietuvių kalbomis – priklausomai nuo vietos, kurioje įsikūrusi institucija, 

kuriai skirtas klausimynas. 

5.2.3. JS užtikrins prieigą prie informacijos šaltinių ir saugyklų, susijusių su paslaugos 
teikimu. Tais atvejais, kai informacija saugoma duomenų saugyklose, prie kurių vertintojams 

negali būti suteikta prisijungimo prieiga, JS užtikrins duomenų gavimą taip, kad juos būtų galima 

perduoti vertintojams. 

5.2.4. Tais atvejais, kai duomenys ar dokumentai yra viešai prieinami arba JS užtikrina 

prieigą prie dokumentų, archyvų, duomenų saugyklų, aplankų ir kt., vertintojai turėtų rinkti 

duomenis ir atlikti kiekybinę surinktos informacijos analizę, laikydamiesi Reglamento (ES) 

2016/679 reikalavimų, priimto 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl gamtinių medžiagų apsaugos asmens duomenų tvarkymo ir laisvo tokių duomenų 

judėjimo srityse, panaikinančio Direktyvą 95/46/EB. Tik tuomet, kai vertintojai informacijos 

negali gauti atlikdami analizę iš turimų duomenų ir informacijos šaltinių, jie gali prašyti iš 

programos institucijų ar projektų partnerių ją pateikti. Tais atvejais, kai duomenys nėra viešai 

prieinami, prieigos prie duomenų ar jų rinkimo išlaidas apmoka vertintojai. 

5.2.5. Vertintojai užtikrina, kad vertinimo tikslais gauta informacija būtų tvarkoma 

remiantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymo apimtį ir tikslus, asmens 

duomenų subjektų teises, įtvirtintas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas). 

 

6. Pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijai 

 

Pirkimo komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės (T1 ir 

T2 ir T3 kriterijai) santykį. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. 

 

Pirkimo kainos ir kokybės kriterijų lyginamasis svoris: 
 

 VERTINIMO KRITERIJUS TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS Lyginamasis 

svoris 

ekonominio 

naudingumo 

įvertinime 

(%) 

1 Pirmas kriterijus – Kaina (T1) Šio kriterijaus taškai bus apskaičiuojami 

pagal šią formulę: 

[Mažiausia kaina] 

---------------------------- x 40 = taškų skaičius 

[vertinamo pasiūlymo kaina] 

40 

2 
Antras kriterijus – Vertinimo 

proceso koncepcijos aiškumas ir 

struktūra (T2) 

 

Vertinimo metodika  

2.1. Siūlomų klausimų, į kuriuos 

reikia atsakyti siūlomame 

vertinime, metodikos tinkamumas 

 

 

 

 

Siūlomų klausimų, į kuriuos reikia atsakyti 

siūlomame vertinime, metodikos tinkamumas 

ir įrodymai: 

• 0 taškų – atitikimas tik formalus pagal 

Techninėje specifikacijoje nurodytus 

45 

                                                           
6 http://lietuva-polska.eu/lt/igyvendinimas/viesinimas.html 

http://lietuva-polska.eu/lt/igyvendinimas/viesinimas.html


8 

ir įrodymai:  

(Maksimalus galimas taškų skaičius 

- 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Žmogiškųjų išteklių ir darbo 

organizavimas: (Maksimalus 

galimas taškų skaičius - 5) 

reikalavimus, pakartojant Techninėje 

specifikacijoje nurodytą informaciją, 

tačiau vertinimo metodika nėra  

detalizuota; 

• 6,25 taškų – pateiktame pasiūlyme 

išvardyti minimalūs metodai, kurių tikisi 

perkančioji organizacija, tačiau 

vertinimo metodika neapima visų 

klausimų 

• 12,5 taškų – pateiktas konkretus 

vertinimo metodų rinkinio, kuris bus 

taikomas,  pagrindimas, įrodantis metodų 

tinkamumą:  nurodoma kiek, kokių 

metodų ir kodėl konkrečiai bus taikoma 

šiame vertinime; 

• 25 taškai – pateiktas konkretus vertinimo 

metodų rinkinio, kuris bus taikomas,  

pagrindimas, įrodantis metodų 

tinkamumą: nurodoma kiek, kokių 

metodų ir kodėl konkrečiai bus taikoma 

šiame vertinime; pasiūlytame metodų 

rinkinyje yra 1 daugiau įvairesnių/ 

sudėtingesnių  metodų, negu nustatyta 

Techninėje specifikacijoje (arba 1 

privalomo metodo apimtis viršija 

minimalius reikalavimus, numatytus 

perkančiosios organizacijos)., 

• 30 taškų – pateiktas konkretus vertinimo 

metodų rinkinio, kuris bus taikomas,  

pagrindimas, įrodantis metodų 

tinkamumą: nurodoma kiek, kokių 

metodų ir kodėl konkrečiai bus taikoma 

šiame vertinime; pasiūlytame metodų 

rinkinyje yra 2 daugiau įvairesnių/ 

sudėtingesnių  metodų, negu nustatyta 

Techninėje specifikacijoje (arba 2 

privalomų metodų apimtys viršija 

minimalius reikalavimus, numatytus 

perkančiosios organizacijos)., 

• 35 taškai – pateiktas konkretus vertinimo 

metodų rinkinio, kuris bus taikomas,  

pagrindimas, įrodantis metodų 

tinkamumą: nurodoma kiek, kokių 

metodų ir kodėl konkrečiai bus taikoma 

šiame vertinime; pasiūlytame metodų 

rinkinyje yra 3 daugiau įvairesnių/ 

sudėtingesnių  metodų, negu nustatyta 

Techninėje specifikacijoje (arba 3 

privalomų metodų apimtys viršija 

minimalius reikalavimus, numatytus 

perkančiosios organizacijos)., 

 

2.2. Žmogiškųjų išteklių ir darbo 

organizavimas: 
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2.3. Vertinimo tvarkaraščio 

detalumas ir laiko sąnaudų 

pagrįstumas: (Maksimalus galimas 

taškų skaičius - 5) 

 

• 0 taškų – žmogiškųjų išteklių ir darbo 

organizavimo plane nėra užduočių 

padalijimo atskiriems komandos 

nariams; 

• 2,5 taškų – pateiktas žmogiškųjų išteklių 

planas, įskaitant užduočių paskirstymą 

atskiriems komandos nariams  
• 5 taškai – pateiktas žmogiškųjų išteklių 

planas, įskaitant užduočių paskirstymą 

atskiriems komandos nariams ir 

informacijos srauto tarp darbuotojų, 

dalyvaujančių užduotyje, aprašymą. 

 

2.3. Vertinimo tvarkaraščio detalumas ir 

laiko sąnaudų pagrįstumas: 

• 0 taškų – pateiktame tvarkaraštyje nėra 

aiškaus suskirstymo į tyrimo etapus 

savaitėmis, arba pateiktas grafikas 

neleidžia atlikti vertinimo laiku; 

• 2,5 taškų – pateiktas grafikas, leidžiantis 

atlikti tyrimą per nustatytą terminą, 

suskirstytas į tyrimo etapus savaitėmis; 

• 5 taškai – pateiktas grafikas, leidžiantis 

atlikti tyrimą per nustatytą terminą, 

suskirstytas į tyrimo etapus savaitėmis; 

kartu su konkrečiais metodais, paskirtais 

tolimesniems užduoties etapams. 

3 
Trečias kriterijus – Techninis ir 

profesinis pajėgumas (T3) 

3.1. Organizacijos patirtis vertinant 

INTERREG / ETC arba bendrai 

ERPF / ESF lėšomis finansuotus 

projektus ar programas  

(Maksimalus galimas taškų skaičius 

- 5) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Ekspertų profesinė patirtis: 

dalyvavo įgyvendinant vieną 

vertinimo tyrimą ir (arba) analizę ir 

(arba) ekspertinį tyrimą dėl 

programos (-ų) įvertinimo 

INTERREG / ETC programoje 

arba bendrai finansuojamuose 

ERPF / ESF projektuose 

(dalyvavimas suprantamas teikiant 

esminį indėlį rengiant vertinimo, 

 

 

3.1. Įrodymui kartu su pasiūlymu, CVP IS 

priemonėmis apie sutarties/-čių 

įgyvendinimą pateikiama: vertinimo 

ataskaitų priėmimo dokumentų kopijos ir 

informacija pagal konkurso sąlygų X priede 

pateiktą formą, nurodant pirkimo objekto 

pavadinimą, sutarties paslaugų atlikimo 

terminą, užsakovo pavadinimą, jo adresą, 

kontaktinius duomenis 

• 0 balų – 0 vertinimo ataskaitų (vertinimo 

ataskaitos priėmimo aktas); 

• 2,5 balo – 1-2 vertinimo ataskaitos; 

• 5 balai – 3 ar daugiau vertinimo ataskaitų. 

 

3.2. Ekspertų (dalyvausiančių vykdant 

užduotį) gyvenimo aprašymų, įrodančių jų 

profesinę patirtį, skaičius: 

• 0 taškų – 0gyvenimo aprašymų; 

• 2,5 balo – 1-2 gyvenimo aprašymų; 

• 5 balai – 3 ar daugiau gyvenimo aprašymų. 

 

 

 

15 
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analizės ar ekspertų tyrimo galutinę 

ataskaitą);  

(Maksimalus galimas taškų skaičius 

- 5) 

 

3.3. Ekspertų profesinė patirtis: 

dalyvavo vertinimo tyrimuose ir 

(arba) analizėse ir (arba) ekspertų 

tyrimuose, kuriuose buvo taikyti 

kiekybiniai ir kokybiniai metodai 

(dalyvavimas suprantamas kaip 

mokslinių tyrimų priemonių 

kūrimo, atrankos, rezultatų analizė 

ir įgyvendinimas).  

(Maksimalus galimas taškų skaičius 

- 5) 

 

 

 

 

 

3.3. Ekspertų (dalyvausiančių vykdant 

užduotį) gyvenimo aprašymų, įrodančių jų 

profesinę patirtį, skaičius: 

• 0 taškų – 0 gyvenimo aprašymų; 

• 2,5 balo – 1-2 gyvenimo aprašymų; 

• 5 balai – 3 ar daugiau gyvenimo aprašymų. 

 

  

 

7. Laukiami vertinimo rezultatai  

 

7.1. Siekdamas vertinimo tikslo ir įgyvendindamas vertinimo uždavinius, paslaugų teikėjas turi: 

7.1.1. Parengti Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

ir komunikacijos strategijos įgyvendinimo vertinimo 1 (vieną) metodinę ataskaitą ir 2 (dvi) 

vertinimo ataskaitas anglų kalba, kuriose būtų pateikta analizė pagal techninės specifikacijos II 

dalyje nurodytus uždavinius. Visose 3 ataskaitose turi būti: 

7.1.1.1. Parengta ataskaitos išvadų ir rekomendacijų santrauka lietuvių, anglų ir lenkų 

kalbomis (A4 formatu, iki 5 psl. kiekviena). Santraukos turi būti parengtos lengvai skaitoma 

kalba, paruoštos pristatyti visuomenei. 

7.1.1.2. Parengtas taikytos metodologijos, įtraukiant informaciją apie naudotus 

informacijos ir duomenų šaltinius ir atliktą tyrimą, aprašymas. 

7.1.1.3. Įvadas (įžanga, tikslai, pasiekti rezultatai, bendras kontekstas). 

7.1.1.4. Aiškiai struktūruoti skyriai pagal techninės specifikacijos II dalyje suformuluotas 

užduotis. 

7.1.1.5. Parengtas detalizuotas išvadų ir rekomendacijų rinkinys pagal techninės 

specifikacijos II dalyje nurodytas užduotis, įtraukiant pasiūlymus ateičiai ir būsimam 

programavimo laikotarpiui. 

7.1.1.6. Parengta detalizuota, faktinių duomenų sinteze ir skaičiavimais grįsta analizė 

pagal techninės specifikacijos II dalies 4 punkte suformuluotus klausimus ir (kur įmanoma) 

iliustratyviai pateikta (grafikų, lentelių ir kt. pavidalu). 

7.1.1.7. Parengtas detalizuotas išvadų ir rekomendacijų rinkinys pagal techninės 

specifikacijos II dalies 4 punkte suformuluotus klausimus (pateikiamas lentelių pavidalu). 

Sutarties vykdytojas parengia apibendrintą suvestinę rekomendacijų lentelę. Joje turėtų būti 

nustatytos problemos, jų reikšmė, laukiami rezultatai, adresatai, rekomendacijos įvedimo data 

(jei reikia) ir nuoroda į jų vietą bendroje vertinimo ataskaitoje. 

7.1.1.8.  Programos dokumento pakeitimų pasiūlymai (jei reikia). 

7.1.1.9. Programos rizikos analizė, remiantis vertinimo rezultatais, išvadomis ir 

rekomendacijomis; 

7.1.1.10. Priedai su suvestinėmis lentelėmis, kuriose pateikiamos kiekybinės duomenų 

analizės, schemos, žemėlapiai ir diagramos redaguotinoje versijoje. 

7.2. Tikimasi, kad vertinimo ataskaitos bus lengvai skaitomos, iliustruotos ir tinkamai 

struktūrizuotos. Nėra reikalaujama, kad ekspertai atliktų mokslinių tyrimus, įskaitant teorinius 

svarstymus. Vertinimo rezultatai bus pristatomi Jungtinio stebėjimo komiteto posėdžio metu. 
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Vertinimo rezultatai bus skelbiami viešai oficialioje programos interneto svetainėje 

www.lietuva-polska.eu, taip pat pateikiami Europos Komisijai. 
7.3. Vertinimo ataskaitos turi būti parengtos anglų kalba. Pagrindinio teksto šriftas: Open Sans 

Reguliarus 12, šriftas antraštėms - Open Sans Bold 16. Linijų atstumas - vienas, tarpai tarp dalių 

- 6 pt. Paraštės - viršutinė: 15 mm, viduje: 30 mm, išorėje: 15 mm, apačioje: 15 mm, parengtos 

pagal Programos stiliaus knygos reikalavimus. Kiekviena vertinimo ataskaita turėtų būti parengta 

trimis spalvotomis spausdintomis kopijomis ir elektroninėmis versijomis, atitinkamai .docx, 

.xlsx, .pptx ir .pdf formatais. 

 

 

8. Vertinimo proceso pažangos kontrolė 

8.1. Siekiant užtikrinti vertinimo proceso kontrolę ir pažangą, paslaugų teikėjas vertinimo 

ataskaitą Nr. 1 turi pateikti JS bent iki 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigos, o vertinimo ataskaitą Nr. 

2 - iki 2019 m. lapkričio mėn. pabaigos. 

 

Veikla Pateikimo terminas 

Įvadinis susitikimas  Per 7 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo 

Metodologinės ataskaitos 

projekto parengimas 

Ne daugiau kaip 7 kalendorinės dienos nuo susitikimo 

pradžios. Perkančioji organizacija per 10 kalendorinių 

dienų nuo projekto gavimo išsiunčia pastabas sutarties 

vykdytojui. Sutarties vykdytojas koregavimus turi atlikti 

per 5 kalendorines dienas. 

Vertinimo ataskaitos Nr. 1 

projekto dėl 2 prioriteto svarbos 

Programos poreikiams 

parengimas 

 

Ne daugiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo metodinės 

ataskaitos patvirtinimo. Perkančioji organizacija 

įsipareigoja ne ilgiau kaip per  21 kalendorinę dieną nuo 

projekto gavimo išsiųsti pastabas sutarties vykdytojui. 

Sutarties vykdytojas koregavimus turi atlikti per 7 

kalendorines dienas. 

Vertinimo ataskaitos Nr. 2 

projekto parengimas 

Ne daugiau kaip 120 kalendorinių dienų nuo metodinės 

ataskaitos patvirtinimo. Perkančioji organizacija 

įsipareigoja ne ilgiau kaip per  21 kalendorinę dieną nuo 

projekto gavimo išsiųsti pastabas sutarties vykdytojui. 

Sutarties vykdytojas koregavimus turi atlikti per 7 

kalendorines dienas. 

Vertinimo ataskaitos Nr. 1 

projekto dėl 2 prioriteto svarbos 

Programos poreikiams 

suderinimas (jei reikia) 

Ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo JS pastabų 

gavimo.  

2019 m. rugsėjo mėnuo 

Pradinių vertinimo ataskaitos Nr. 

1 rezultatų ir rekomendacijų 

pristatymas Jungtiniam priežiūros 

komitetui 

2019 m. spalio mėnuo  

Vertinimo ataskaitos Nr. 1 

projekto suderinimas ir 

patvirtinimas Jungtiniame 

priežiūros komitete 

Ne vėliau kaip per 2 savaites nuo pataisytos vertinimo 

ataskaitos projekto Nr. 1 pateikimo JS.  

Suderintos vertinimo ataskaitos 

Nr. 1  pateikimas JS 
Ne vėliau 2019 m. spalio mėn. 

Pradinių vertinimo ataskaitos Nr. 

2 rezultatų ir rekomendacijų 
Pirmoji 2019 m. lapkričio mėn. savaitė. 
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pristatymas Jungtiniam priežiūros 

komitetui 

Vertinimo ataskaitos Nr. 2 

projekto suderinimas ir 

patvirtinimas Jungtiniame 

priežiūros komitete 

Ne vėliau kaip per 2 savaites nuo pataisytos vertinimo 

ataskaitos projekto Nr. 2 pateikimo JS. 

Suderintos vertinimo ataskaitos 

Nr. 2  pateikimas JS 
Ne vėliau nei 2019 m. lapkričio mėn. 15 d. 

 

9. Numatoma pirkimo vertė 

 

9.1. Numatoma pirkimo vertė 70.000 (septyniasdešimt tūkstančių eurų) EUR su PVM. 

9.2. Mokėjimai bus suskirstyti į 2 dalis: 

- pirmasis mokėjimas (50%): per 10 darbo dienų nuo 1-osios vertinimo ataskaitos priėmimo akto 

pasirašymo ir pasirašytos sąskaitos faktūros pateikimo. 

- antrasis mokėjimas (50%): per 10 darbo dienų nuo 2-osios vertinimo ataskaitos priėmimo akto 

pasirašymo ir pasirašytos sąskaitos faktūros pateikimo. 


