Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos
3 priedas
BENDRA TINKLO VEIKLOS STEBĖSENOS IR VERTINIMO SISTEMA

Tinklo tikslai

Veiklos

Vertinimo kriterijai

Rodikliai

Vertinimo klausimai

1. Tinklo tikslai, nurodyti Reglamento
(ES) Nr. 1305/2014 54 str. 2 d.:
Pagrindinis – pagerinti KPP įgyvendinimo
kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir
gerąja praktika, gerinti KPP įgyvendinimo
kokybę, gerinti KPP vertinimą.
2. Specialieji tikslai:
2.1. didinti KPP žinomumą – informuoti
plačiąją visuomenę ir galimus paramos
gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio,
miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką;
2.2. skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo
plėtros procesuose – įtraukti naujus kaimo
plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir
kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą,
skatinti kaimo plėtros dalyvių (ypač
mokslininkų ir ūkininkų) bendradarbiavimą,
įtraukti visas suinteresuotąsias šalis į
informacijos ir žinių sklaidos procesus;
2.3. teikti paramą EIP veiklos grupėms,
viešinti jų veiklą, skatinti inovacijas žemės
ūkyje, maisto gamyboje, miškininkystėje,
kaimo vietovėse;
2.4. teikti techninę pagalbą teritoriniam ir
tarptautiniam VVG bendradarbiavimui ir
VVG
mokymams
ir
užtikrinti
bendradarbiavimo tinkle organizavimą;
2.5. specialus nacionalinis Tinklo tikslas –
prisidėti prie ES BJRS politinės srities

1. Komunikacija apie
kaimo plėtrą.
2. Projektų pavyzdžių
pagal KPP prioritetus
rinkimas
3. VVG mokymas ir
bendradarbiavimo
tinkle organizavimas
bei techninė pagalba
teritoriniam
ir
tarptautiniam
VVG
bendradarbiavimui.
4. Informacijos
apie
kaimo plėtros procesus
keitimosi ir sklaidos
organizavimas.
5. Keitimasis
KPP
stebėsenos ir vertinimo
rezultatais ir jų sklaida.
6. Parama inovacijoms
ir EIP veiklos grupių
organizavimui,
informacijos apie EIP
veiklą sklaidai.
7. Konsultantų
bendradarbiavimo
tinkle organizavimas.
8. Dalyvavimas EKPT
ir kitų ES šalių narių

Nacionaliniai vertinimo
kriterijai:
1. Tinkamumo kriterijus
– pagal kurį vertinamas
Tinklo tikslų, veiklų,
tikslinių grupių poreikių
atitikimas, tinkamumas
siekiant spręsti kaimo
plėtros problemas.
2. Produkto kriterijus –
pagal kurį nustatoma,
kokie materialiniai ar
intelektiniai produktai ir
(ar) paslaugos atsirado
tikslingai
naudojant
Tinklo išteklius.
3. Rezultato kriterijus –
pagal kurį vertinamas
tikslų
pasiekimas,
parodantis
KPP
įgyvendinimo kokybės
pagerinimą.
4. Poveikio kriterijus –
pagal kurį vertinama,
kokią naudą Tinklo
tikslų
įgyvendinimas
suteikė
plačiajai
visuomenei.
5. Rezultatyvumo

1. Bendri Kaimo plėtros
įgyvendinimo rodikliai:
Nr. O.24
Teminių
ir
analizės duomenų mainų,
kurie
buvo
įdiegti
įgyvendinant
paramą
Lietuvos kaimo tinklui,
skaičius.
Nr. O.25 Lietuvos kaimo
tinklo ryšių priemonių
skaičius.
Nr. O.26 Europos kaimo
plėtros tinklo veiklos sričių,
kuriose dalyvavo Lietuvos
kaimo tinklas, skaičius.
2. Nacionaliniai
Tinklo
veiklos
įgyvendinimo
vertinimo
(produkto,
rezultato,
poveikio)
rodikliai,
nustatyti
Veiksmų programos 4
priede.

1. Bendrasis
kaimo
plėtros
vertinimo
klausimas Nr. 21 ,,Kiek
nacionalinis
kaimo
tinklas
padėjo
įgyvendinant
Reglamento (ES) Nr.
1305/2013 54 straipsnio
2 d. nurodytus tikslus?“.
2. Pagrindiniai
specialieji nacionaliniai
vertinimo klausimai:
2.1. Tinklo tikslų, veiklų
ir siekiamų rezultatų,
nustatytų
Veiksmų
programoje
ir
periodiniuose veiksmų
planuose
bei
komunikacijos planuose,
įvertinimas intervencinės
logikos pagrindu.
2.2. Tinklo
kuriamos
pridėtinės
vertės
vertinimas.
2.3. Tinklo įtakos KPP
įgyvendinimui ir kaimo
plėtrai vertinimas.

2
„Bioekonomika“
įgyvendinimo
–
bendradarbiauti su Baltijos jūros regiono
šalių valdymo institucijomis / Tinklu dėl
efektyvesnio ES BJRS įgyvendinimo per
nacionalines kaimo plėtros programas ir
siekti veiklų suderinamumo.

nacionalinių
kaimo
tinklų veikloje
9. Dalyvavimas
įgyvendinant ES BJRS
politinę
sritį
„Bioekonomika“.

kriterijus – pagal kurį
vertinamas
Tinklo
numatytų
tikslų
pasiekimo laipsnis.
6. Efektyvumo kriterijus
– pagal kurį vertinamas
Tinklo finansinių ir kitų
(personalo,
laiko)
sąnaudų ir produkto ar
rezultatų santykis.
7. Tinklo veiklos sėkmės
faktoriai ir klaidos.

