Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos
4 priedas
TINKLO VEIKLOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO RODIKLIAI
1. Nustatomi šie Tinklo (LKT) veiklos įgyvendinimo rodikliai:
PRODUKTO
REZULTATO
POVEIKIO
1
2
3
1.1. Tinklo tikslas – didinti KPP žinomumą, informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų
ūkio ir kaimo plėtros politiką.
1. Suorganizuotų renginių skaičius.
1. Pasitenkinimo
LKT
suorganizuotais 1. Supratimo apie kaimo plėtrą lygis
2. Suorganizuotų renginių dalyvių skaičius.
renginiais lygis (balais).
(procentais).
3. Atrinktų KPP projektų pavyzdžių skaičius.
2. Pasitenkinimo LKT svetaine lygis (balais). 2. Kaimo plėtros dalyvių įsitinklinimo
4. LKT svetainėje publikuotų naujienų skaičius.
3. Pasitenkinimo kita LKT komunikacijos
lygis (procentais).
5. Parengtų skirtingų leidinių skaičius.
veikla lygis (balais).
6. Parengtų elektroninių priemonių skaičius.
1.2. Tinklo tikslas – 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 bendradarbiavimą, įtraukti visas suinteresuotąsias šalis į informacijos
ir žinių sklaidos procesus.
1. LKT veiklos koordinavimo grupės posėdžių skaičius.
1. LKT narių pasitenkinimo dėl diskusijų 1. Supratimo apie kaimo plėtrą lygis
2. Posėdžiavusių nuolatinių darbo grupių skaičius.
pakankamumo apie KPP aktualijas lygis
(procentais).
3. Nuolatinių darbo grupių posėdžių skaičius.
(balais).
2. Kaimo plėtros dalyvių įsitinklinimo
4. Posėdžiavusių laikinųjų darbo grupių skaičius.
2. LKT atstovų pranešimų, perskaitytų ar
lygis (procentais).
5. Laikinųjų darbo grupių posėdžių skaičius.
paviešintų EKPT veiklose, skaičius.
6. Diskusinių renginių su suinteresuotaisiais subjektais
skaičius.
7. Diskusinių renginių su suinteresuotaisiais subjektais dalyvių
skaičius.
8. Renginių (įskaitant darbo grupių posėdžius), kurie buvo
tikslingai skirti vertinimo ir stebėsenos rezultatų sklaidai,
skaičius.
9. Renginių (įskaitant darbo grupių posėdžius), kurie buvo
tikslingai skirti vertinimo ir stebėsenos rezultatų sklaidai,
dalyvių skaičius.
10. EKPT veiklų, kuriose dalyvavo LKT atstovai, skaičius.
11. EKPT veiklų, kuriose dalyvavo ir aktyviai prisidėjo LKT

2
atstovai, skaičius.
12. Kitų šalių nacionalinių kaimo tinklų organizuotų renginių,
kuriose dalyvavo LKT atstovai, skaičius.
1.3. Tinklo tikslas – teikti paramą EIP veiklos grupėms, viešinti jų veiklą, skatinti inovacijas žemės ūkyje, maisto gamyboje, miškininkystėje, kaimo
vietovėse.
1. Renginių, kurie buvo skirti konsultantams ir/arba inovacijų 1. Viešinamos informacijos apie EIP veiklos 1. Supratimo apie kaimo plėtrą lygis
skatinimui, skaičius.
grupių projektus įvertinimas kaip naudingos
(procentais).
2. Renginių, kurie buvo skirti konsultantams ir/arba inovacijų
(LKT narių tarpe) (procentais).
2. Kaimo plėtros dalyvių įsitinklinimo
skatinimui, dalyvių skaičius.
lygis (procentais).
3. Paviešintų EIP veiklos grupių projektų skaičius.
1.4. Tinklo tikslas – prisidėti prie ES BJRS politinės srities „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.
1. Suorganizuotų renginių, prisidėjusių prie ES BJRS politinės 1. Žinomumas apie ES BJRS Lietuvoje 1. Supratimo apie kaimo plėtrą lygis
srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo, skaičius.
(procentais).
(procentais).
2. Suorganizuotų renginių, prisidėjusių prie ES BJRS politinės 2. Tarptautinių ES BJRS projektų, kuriuose 2. Kaimo plėtros dalyvių įsitinklinimo
srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo, dalyvių skaičius.
dalyvauja Lietuvos partneriai, skaičius.
lygis (procentais).
1.5. Tinklo tikslas – teikti techninę pagalbą teritoriniam ir tarptautiniam VVG bendradarbiavimui ir VVG mokymams ir užtikrinti
bendradarbiavimo tinkle organizavimą.
1. Renginių, kurie buvo skirti VVG įskaitant ir pagalbą 1. Pasitenkinimo LKT pagalba VVG lygis 1. Supratimo apie kaimo plėtrą lygis
bendradarbiavimui, skaičius.
(balais).
(procentais).
2. Renginių, kurie buvo skirti VVG įskaitant ir pagalbą 2. Pasitenkinimo LKT pagalba ieškant 2. Kaimo plėtros dalyvių įsitinklinimo
bendradarbiavimui, dalyvių skaičius.
partnerių VVG teritorinio bei tarptautinio
lygis (procentais).
3. Mokymo programų, pagal kuriuos buvo įvykdyti VVG
bendradarbiavimo projektams lygis (balais).
mokymai, skaičius.
3. Pasitenkinimo LKT organizuotais VVG
4. Įvykdytų VVG mokymų skaičius.
mokymais lygis (balais).
5. VVG mokymų dalyvių skaičius.
2. Šio priedo 1 punkto lentelėje nurodyti produkto rodikliai turi būti skaičiuojami kasmet ir apimti vienerių kalendorinių metų laikotarpį.
Rezultato ir poveikio rodikliai gali būti skaičiuojami ir ilgesniu laikotarpiu.
3. Šio priedo 1 punkto lentelėje nurodytiems produkto rodikliams duomenis teikia Sekretoriatas, remdamasis kaupiama statistine
informacija. Dauguma duomenų rezultato ir poveikio rodikliams gaunami atliekant visuomenės apklausas.

