2015 m. CPVA veiklos ataskaita

2015 m. viešosios įstaigos
Centrinės projektų valdymo
agentūros veiklos ataskaita

Parengta 2016 m. vasario 9 d.

Direktorė

Lidija Kašubienė

Finansų valdymo ir apskaitos
viršininkė

Jūratė Bandžienė

1

2015 m. CPVA veiklos ataskaita

Turinys
Įžanga .............................................................................................................................................................................. 3
CPVA veiklos tikslai ir pobūdis...................................................................................................................................... 3
Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų,
administravimas .......................................................................................................................................................... 3
Tarptautinis bendradarbiavimas .................................................................................................................................. 5
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas ................................................................................ 6
CPVA veiklos rezultatai.................................................................................................................................................. 7
Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų,
administravimas .......................................................................................................................................................... 7
Tarptautinis bendradarbiavimas .................................................................................................................................. 8
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas ................................................................................ 8
CPVA veiklos planai ateinantiems finansiniams metams ............................................................................................... 9
CPVA žmonės ............................................................................................................................................................... 10
CPVA veiklos finansavimas ......................................................................................................................................... 11

2

2015 m. CPVA veiklos ataskaita

Įžanga
Ši ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir yra finansinių ataskaitų rinkinio
dalis.

CPVA veiklos tikslai ir pobūdis
CPVA misija - bendradarbiaujant užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudojimą, efektyvų programų ir projektų
valdymą, skleisti žinias ir patirtį Lietuvoje ir užsienyje. Šiai misijai įgyvendinti CPVA siekia šių tikslų:
 atlikti projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, vertinimą,
atranką, priežiūrą ir kitas, su projektų administravimu bei programų įgyvendinimu susijusias, funkcijas pagal
teisės aktuose nustatytus reikalavimus, vykdant programą „Programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos,
tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas“.
 skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje, vykdant programą „Viešoji ir privati partnerystė“;
 skleisti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų,
administravimo ir viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo patirtį, inicijuojant arba vykdant (dalyvaujant) patirties
sklaidos projektus, vykdant „Tarptautinio bendradarbiavimo“ programą.
Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų,
administravimas
CPVA administruoja 8 programas, finansuojamas Europos Sąjungos ar šalių donorių paramos lėšomis. Visų CPVA
šiuo metu administruojamų programų biudžetas yra 4,97 mlrd. EUR.
2007–2013 m. ES struktūrinė parama
2014–2020 m. ES struktūrinė parama
2014–2020 m. Ignalinos programa
2007–2013 m. Išorės sienų fondas
2008–2013 m. Europos grąžinimo fondas
2014-2020 m. Vidaus saugumo fondas
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai
mechanizmai

1.946.619.583,56 EUR
1.903.076.925,57 EUR
631.361.000,00 EUR
151.069.637,22 EUR
5.852.002,45 EUR
194.825.529,00 EUR
57.715.217,22 EUR

4.972.948.132,03 EUR

82.428.237,00 EUR

Visų aukščiau nurodytų administruojamų programų biudžetas (įskaitant nacionalinį bendrafinansavimą) skaičiuojamas
imant visą CPVA administruojamą paramą ilgalaikiu periodu, t. y. skaičiuojant daugiamečiame programos biudžete
numatytą sumą, jei parama Lietuvai skiriama metinėmis programomis. Į programų biudžetą įtraukiama ir CPVA
gaunama techninė parama, skirta atitinkamos programos administravimui.
Detali informacija apie CPVA funkcijas atitinkamoje programoje pateikta interneto svetainėje www.cpva.lt.
CPVA yra įsidiegusi integruotą vadybos sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartus, ir
veiklą vykdo per tarpusavyje susijusių procesų sistemą (1 priedas).
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Administruodama programas CPVA vykdė šiuos procesus (bendroje CPVA programų administravimo procesų
schemoje mėlynai pažymėti procesai, kuriuos CPVA vykdė atitinkamoje programoje):
2007-2013 m. ES struktūrinė parama
Dalyvavimas kuriant
ir tobulinant valdymo
ir kontrolės sistemą
(3.1.1)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Išlaidų deklaravimas
(3.1.9)

Pirkimų vykdymas
(3.1.5)

Ex-post kontrolė
(3.1.10)

Patikrų vietoje
vykdymas
(3.1.6)

Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.11)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
(3.1.7)

Pažeidimų valdymas
(3.1.12)

Mokėjimų vykdymas ir
apskaitos tvarkymas
(3.1.8)

Informavimas ir
viešinimas (3.1.13)

2007-2013 m. Išorės sienų fondas
Dalyvavimas kuriant
ir tobulinant valdymo
ir kontrolės sistemą
(3.1.1)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Išlaidų deklaravimas
(3.1.9)

Pirkimų vykdymas
(3.1.5)

Ex-post kontrolė
(3.1.10)

Patikrų vietoje
vykdymas
(3.1.6)

Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.11)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
(3.1.7)

Pažeidimų valdymas
(3.1.12)

Mokėjimų vykdymas ir
apskaitos tvarkymas
(3.1.8)

Informavimas ir
viešinimas (3.1.13)

2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo programa
Dalyvavimas kuriant
ir tobulinant valdymo
ir kontrolės sistemą
(3.1.1)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Išlaidų deklaravimas
(3.1.9)

Pirkimų vykdymas
(3.1.5)

Ex-post kontrolė
(3.1.10)

Patikrų vietoje
vykdymas
(3.1.6)

Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.11)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
(3.1.7)

Pažeidimų valdymas
(3.1.12)

Mokėjimų vykdymas ir
apskaitos tvarkymas
(3.1.8)

Informavimas ir
viešinimas (3.1.13)

2014-2020 m. ES struktūrinė parama
Dalyvavimas kuriant
ir tobulinant valdymo
ir kontrolės sistemą
(3.1.1)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Išlaidų deklaravimas
(3.1.9)

Pirkimų vykdymas
(3.1.5)

Ex-post kontrolė
(3.1.10)

Patikrų vietoje
vykdymas
(3.1.6)

Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.11)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
(3.1.7)

Pažeidimų valdymas
(3.1.12)

Mokėjimų vykdymas ir
apskaitos tvarkymas
(3.1.8)

Informavimas ir
viešinimas (3.1.13)

2008-2013 m. Europos grąžinimo fondas
Dalyvavimas kuriant
ir tobulinant valdymo
ir kontrolės sistemą
(3.1.1)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Išlaidų deklaravimas
(3.1.9)

Pirkimų vykdymas
(3.1.5)

Ex-post kontrolė
(3.1.10)

Patikrų vietoje
vykdymas
(3.1.6)

Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.11)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
(3.1.7)

Pažeidimų valdymas
(3.1.12)

Mokėjimų vykdymas ir
apskaitos tvarkymas
(3.1.8)

Informavimas ir
viešinimas (3.1.13)

2014-2020 m. Ignalinos programa
Dalyvavimas kuriant
ir tobulinant valdymo
ir kontrolės sistemą
(3.1.1)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Išlaidų deklaravimas
(3.1.9)

Pirkimų vykdymas
(3.1.5)

Ex-post kontrolė
(3.1.10)

Patikrų vietoje
vykdymas
(3.1.6)

Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.11)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
(3.1.7)

Pažeidimų valdymas
(3.1.12)

Mokėjimų vykdymas ir
apskaitos tvarkymas
(3.1.8)

Informavimas ir
viešinimas (3.1.13)
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Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
Dalyvavimas kuriant
ir tobulinant valdymo
ir kontrolės sistemą
(3.1.1)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Išlaidų deklaravimas
(3.1.9)

Pirkimų vykdymas
(3.1.5)

Ex-post kontrolė
(3.1.10)

Patikrų vietoje
vykdymas
(3.1.6)

Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.11)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
(3.1.7)

Pažeidimų valdymas
(3.1.12)

Mokėjimų vykdymas ir
apskaitos tvarkymas
(3.1.8)

Informavimas ir
viešinimas (3.1.13)

2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai
mechanizmai
Dalyvavimas kuriant
ir tobulinant valdymo
ir kontrolės sistemą
(3.1.1)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Išlaidų deklaravimas
(3.1.9)

Pirkimų vykdymas
(3.1.5)

Ex-post kontrolė
(3.1.10)

Patikrų vietoje
vykdymas
(3.1.6)

Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.11)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
(3.1.7)

Pažeidimų valdymas
(3.1.12)

Mokėjimų vykdymas ir
apskaitos tvarkymas
(3.1.8)

Informavimas ir
viešinimas (3.1.13)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Pasibaigusiose programose CPVA vykdė šiuos procesus:
-

PHARE ir Pereinamosios priemonės programa: Mokėjimų vykdymas ir apskaitos tvarkymas, lėšų planavimas
ir atsiskaitymas bei pažeidimų valdymas;
2004-2009 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai: patikrų vietoje vykdymas, ex-post kontrolė ir
pažeidimų valdymas.

Detali informacija apie CPVA funkcijas konkrečiame procese pateikta interneto svetainėje www.cpva.lt.
Tarptautinis bendradarbiavimas
Per daugiau kaip dešimt metų sukauptą Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų administravimo patirtį CPVA
užsienio partneriams perduoda savo įgytas žinias tarptautinio bendradarbiavimo metu. Šios žinios itin aktualios į
Europos Sąjungą besiruošiančioms stoti šalims ir kitoms ES paramą gaunančioms šalims, kuriose mūsų Agentūra
įgyvendina Dvynių, techninės paramos projektus ir yra užsirekomendavusi kaip tarptautinio lygio ekspertų komandą
turinti organizacija.
Lietuvos ir užsienio viešojo sektoriaus įstaigoms tarptautinio bendradarbiavimo srityje Agentūra siūlo šias paslaugas:
 ES Dvynių projektų įgyvendinimas ir administravimas;
 ES techninės paramos projektų įgyvendinimas;
 nacionalinių ir tarptautinių mokymų organizavimas ir vedimas;
 programų ir projektų valdymas;
 konsultacijų teikimas;
 individualių ekspertinių veiklų vykdymas;
 mokomieji vizitai.
CPVA dalyvauja Europos įgyvendinančių plėtros agentūrų tinklo (angl. European Network of Implementing
Development Agencies, toliau – EUNIDA) veikloje, kurios nare yra nuo 2010 m. ir kartu įgyvendina techninės
paramos projektus.
CPVA kartu su partneriais 2015 metais įgyvendino / administravo šiuos projektus:
Projektas
1.

ES Dvynių projektas AZ12/ENP-PCA/OT/21 „„Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir plėtra“ (angl. "Strengthening of Radiation
Safety Infrastructure and Development of Supporting Services of the Republic of Azerbaijan") (Azerbaidžanas)

2.

ES Dvynių projektas HR/2011/IB/JH/03 TWL “Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir rengiant ekspertų liudijimų
mokymus” (angl. „Strengthening the Work of the Judicial Academy through Curriculum Development and Training in the Use of Expert
Witnessing (CRO WIT)“) (Kroatija)
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Projektas
3.

ES Dvynių projektas MK10/IB/SO/01 TWL ,,Pagalba prižiūrėti ir kontroliuoti veiklos programos „Žmogiškųjų išteklių vystymas“
finansuojamas veiklas“ (angl. „Support to the Monitoring and Control of the OP HRD funded operations") (Makedonija)

4.

ES Dvynių projektas MK 10/IB/SO/02 „Parama Įdarbinimo agentūrai įgyvendinant aktyvios darbo rinkos priemones ir paslaugas“ (angl.
„Support to the Employment Service Agency for implementation of Active Labour Market Measures and Services") (Makedonija)

5.

ES Dvynių projekto Nr. MN12.IB.FI.02 TWL „Audito kokybės kontrolė Juodkalnijos Valstybės audito institucijoje“ (angl. „Audit Quality
Control in the State Audit Institution of Montenegro") (Juodkalnija)

6.

7.

ES Dvynių projekto Nr. HR/2011/IB/JH/01 TWL „Pasirengimas įgyvendinti ir naudoti Šengeno informacinę sistemą (SIS) - SIRENE ir Europos
arešto orderį (EAO))“ (angl. „Preparation for the Implementation and Usage of the Schengen Information System (SIS) /SIRENE and European
Arrest Warrant (EAW)“) (Kroatija)
ES Dvynių projekto Nr. HR/11/IB/FI/03 TWL „Parama su ES struktūriniais fondais susijusiai valstybės pagalbos sistemai Kroatijoje“ (angl.
„Support for State Aid System in relation to EU Structural and Cohesion Funds (CRO STATE AID)“) (Kroatija)

8.

ES vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektas „Įsitraukime. Bendradarbiaukime. Skleiskime Lietuvos patirtį.“ (angl.
Engage. Cooperate. Share Lithuania’s Experience.) (Lietuva)

9.

ES Dvynių projektas Nr. HR 11 IB FI 03 TWL Parama Užsienio ir Europos reikalų ministerijos pajėgumų, susijusių su naryste Europos
Sąjungoje (ES), stiprinimui (“Support to the Ministry of Foreign and European Affairs (MFEA) in capacity building related to the Membership
in the European Union (EU)” (CRO MFEA)) (Kroatija)

10.

ES Dvynių projektas Nr. TR 13 IB JH 03 „Teisinės pagalbos tarnybos stiprinimas Turkijoje“ (angl. „Strengthening the Legal Aid Service in
Turkey“) (Turkija)

11.

ES Dvynių projektas Nr. HR 14 IB FI 01 „Kroatijos Mokesčių administravimo informacinės sistemos taikymo plėtros priežiūra (CRO TAXIT)“
(angl. „Tax Administration Information System applications development supervision (CRO TAXIT))“ (Kroatija)

12.

ES Dvynių projektas HR 14 IB SO 01 „Nacionalinės vėžio kontrolės programos įgyvendinimo kokybės gerinimas “Improvement of quality of
the National Cancer Screening Programmes implementation (CRO SCREENING) (Kroatija)

13.

ES Dvynių projektas MK 11 IB FI 03 TWL „Tolimesnė parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais įsisavinant ES
fondų lėšas“ (angl. "Further Support for efficient prevention and fight against fraud and irregularities of EU funds") (Makedonija)

14.

ES Dvynių projektas HR 13 IB OT 01 TWL „Parama steigiant strateginio planavimo sistemą nacionaliniame lygmenyje (CRO STRATEGY)“
(angl. Support for setting up of the strategic planning system at the national level (CRO STRATEGY)) (Kroatija)

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 įgaliojo CPVA teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą
koncesijų suteikimo klausimais ir rengiant, ir įgyvendinant valdžios ir privataus subjektų partnerystės (toliau – VPSP) projektus.
2010 m. kovo 1 d. CPVA buvo įkurtas Viešosios ir privačios partnerystės skyrius. Šis Agentūros struktūrinis padalinys vykdo
VPSP kompetencijos centro funkcijas: teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą VPSP projektų rengėjams ir įgyvendintojams,
leidžia metodinę medžiagą, organizuoja mokymus, kaupia, sistemina ir skleidžia šios srities patirtį.

Detali informacija apie viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimą pateikta interneto svetainėje
www.ppplietuva.lt.
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CPVA veiklos rezultatai
Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų,
administravimas
2007-2013 m. ES struktūrinė parama

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų
sutarčių vertė, mln. Eur

2015 m.

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:

22,30

1 960,86

305,50

1 901,56

2015 m.

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:

36,00

36,06

0,00

0,00

2015 m.

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:

80,66

564,27

48,34

320,39

2015 m.

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:

-

150,63

9,72

135,96

2015 m.

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:

-

5,45

1,17

4,54

2015 m.

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:

0,00

18,79

14,46

16,36

2014-2020 m. ES fondų investicijos

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų
sutarčių vertė, mln. Eur

Ignalinos programa

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų
sutarčių vertė, mln. Eur

2007-2013 m. Išorės sienų fondas

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų
sutarčių vertė, mln. Eur

2008-2013 m. Europos grąžinimo fondas

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų
sutarčių vertė, mln. Eur

2014-2020 m. Vidaus saugumo fondas

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų
sutarčių vertė, mln. Eur
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Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų
sutarčių vertė, mln. Eur

2015 m.

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:

13,80

66,19

15,34

36,28

2015 m.

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:

33,34

86,76

17,44

17,79

2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba išmokėtų
sutarčių vertė, mln. Eur

Tarptautinis bendradarbiavimas
2015 m. buvo laimėti 7 nauji tarptautinio bendradarbiavimo projektai, baigta įgyvendinti / administruoti 6 projektus.
CPVA 2015 m. vedė 3 tarptautinius ES Dvynių projektų parengimo ir įgyvendinimo mokymus, kuriuose dalyvavo 37 valstybės
tarnautojai iš Švedijos, Suomijos, Vengrijos, Danijos, Čekijos, Olandijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rumunijos, Lenkijos.
2015 m. CPVA buvo suorganizuoti 9 pažintiniai vizitai atstovams iš Serbijos, Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Vengrijos, Estijos,
Slovėnijos bei Ukrainos.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas
2015 m. viešojo ir privataus sektorių atstovams buvo organizuoti mokymai, konferencijos, seminarai bei kiti kvalifikacijos kėlimo
renginiai, kuriuose dalyvavo 259 šių sektorių atstovai. Per 2015 metus buvo įvertinti 5 projektai, dėl galimybės juos gyvendinti
VPSP būdu, parengti 4 straipsniai publikavimui. CPVA taip pat dalyvavo kuriant ir tobulinant teisinę bazę, dalyvavo VPSP
projektų viešųjų pirkimų komisijų veikloje, teikė konsultacijas VPSP klausimais.
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CPVA veiklos planai ateinantiems finansiniams metams
CPVA ateinantiems, 2016 finansiniams metams programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių
institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimui numato šiuos kriterijus ir reikšmes:

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų
reikšmės, 2016 m.

1 tikslas. Užtikrinti savalaikį ir išorės bei vidaus teisės aktus atitinkantį projektų, finansuojamų iš Europos
Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimą
R-1-01

Išorės audito ar kitų išorinių patikrinimų metu nustatyta žymių neatitikimų skaičius
(vnt.)*

1.1. Uždavinys. Administruoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame
numatytas programas ir projektus
Patikrintos gautos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos projektų ex-post ataskaitos
P-1.1.1.-01
(proc.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų
P-1.1.2.-01
planinių paraiškų (be TP) vertinimo trukmė (d.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų
P-1.1.2.-02
konkursinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų
P-1.1.2.-03
planinių TP paraiškų vertinimo trukmė (d.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų
P-1.1.2.-04
mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (išskyrus avanso mokėjimo prašymus) (d.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų
P-1.1.2.-05
avanso mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)
Su PHARE programos, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros programos
P-1.1.3.-01 užbaigimu susijusių išorės institucijų (Europos Komisijos, audito institucijų, FNTT ir
kt.) užklausų įvykdymas (proc.)
Patikrintos gautos 2004-2009 bei 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir
P-1.1.4.-01
Norvegijos finansinių mechanizmų projektų ex-post deklaracijos (proc.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės
P-1.1.5.-01
erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės
P-1.1.5.-02
erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
P-1.1.6.-01
programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Ignalinos programos mokėjimo prašymų
P-1.1.7.-01
tikrinimo trukmė (d.)
Dalyvauta Energijos vartojimo efektyvumo didinimo fondais finansuojamų priemonių
P-1.1.8.-01
įgyvendinimo veiklose (proc.)

0
veiklos plane
100
60
90
14
30
14
100
100
30
5
45
30
100

1.2. Uždavinys. Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose
veiklos planuose numatytų programas
P-1.2.1.-01
P-1.2.1.-02
P-1.2.1.-03

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo
paraiškų vertinimo trukmė (d.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo
prašymų išlaidoms apmokėti tikrinimo trukmė (d.d.)
Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo
išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)

60
15
45
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2 tikslas. Vykdyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės bei su viešosiomis investicijomis susijusias
konsultavimo funkcijas
2.1. Uždavinys. Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teisines,
institucines ir administracines sąlygas
P-2.1.1.-01

Paslaugų suteikimo lape Vadovaujančios institucijos nurodytų paslaugų įvykdymas
(proc.)

90

P-2.1.1.-02

Laiku įvertintų viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų dokumentų skaičius
(proc.)

100

3 tikslas. Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse,
išnaudojant Dvynių ir kitų paramos programų teikiamas galimybes
R-3-01

Įgyvendinamų/administruojamų Dvynių ir kitų projektų skaičius (vnt.)
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3.1. Uždavinys. Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas,
organizuoti vietos ir tarptautinius mokymus
P-3.1.1.-01
P-3.1.2.-01

Parengtų ir pateiktų Dvynių ir kitų projektų pasiūlymų skaičius (vnt.)**
Suorganizuotų užsienio delegacijų priėmimų, vietos ir tarptautinių mokymų skaičius
(vnt.)

10
6

* Žymus neatitikimas - tai sisteminis nukrypimas nuo esminių reikalavimų, galintis turėti svarbios įtakos institucijos veiklos
kokybei ir tinkamam jai deleguotų užduočių įgyvendinimui arba nesisteminis, tačiau reikšmingas nukrypimas nuo esminių
reikalavimų.
**Vertinant šio rodiklio įvykdymą atsižvelgti į pagrindinę prielaidą, t.y. ar einamaisiais metais buvo paskelbta pakankamai
kvietimų, kurie atitinka įstaigos kompetencijos sritį, kad būtų galima rodiklį pasiekti.

CPVA žmonės
Šioje dalyje pateikiama pagrindinė informacija apie CPVA dirbančius darbuotojus. Faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius rodo
šiuo metu dirbančių darbuotojų skaičių be atostogose vaikui prižiūrėti esančių darbuotojų ir be darbuotojų, dirbančių pagal
papildomas darbo sutartis.

Nuolatinių darbuotojų kaita per 2015
m. I-IV ketvirtį

Darbuotojų skaičius 2015-12-31
PATVIRTINTAS PAREIGYBIŲ SKAIČIUS (patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2009-06-22 įsakymu Nr. 1K-201 (LR finansų
ministro 2015-08-18 įsakymo Nr. 1K-271 redakcija))

338

FAKTIŠKAI DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

253

 priimti nauji darbuotojai
9
 nutraukti darbo santykiai
26

 išėjimų intensyvumas
9,15 %
ATOSTOGOSE VAIKUI PRIŽIŪRĖTI ESANTYS DARBUOTOJAI

39

 bendra darbuotojų kaita
12,32 %
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CPVA veiklos finansavimas
CPVA steigėja ir savininkė yra valstybė. CPVA savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų
ministerija, kurios kaip CPVA dalininko (savininko) įnašai sudaro įstaigos kapitalą, kurio vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje sudarė 57.924,00 Eur.
CPVA direktoriaus pareigas atlieka Lidija Kašubienė. Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio priskaičiuota
32.441,84 Eur, išmokėta 24.465,87 Eur.
Per 2015 m. patirta 8.538.927,69 Eur sąnaudų, iš kurių 240.382,40 Eur sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos. Didžiausia sąnaudų dalis t.y. 71,6 proc. visų sąnaudų tenka darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams.
2015 m. ilgalaikio turto įsigyta už 524.353,03 Eur, tame tarpe stacionarių bei nešiojamų kompiuterių įsigyta už
83.076,11 Eur, darbo vietų programinės įrangos ir licencijų už 14.375,61 Eur, Interneto svetainės skirtos Europos ekonominės
erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinės paramos viešinimui išleista 11.816,50 Eur, Struktūrinės paramos projektų valdymo
informacinės sistemos diegimui įsigyta įrangos ir licencijų už 67.365,54 Eur, diegiamai CPVA informacinei sistemai išleista
291.459,93 Eur, o CPVA tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros investiciniam projektui išleista 56.259,34 Eur.
Žemiau pateiktose lentelėse pateikta detalesnė informacija apie per 2015 m. patirtas sąnaudas pagal straipsnius bei per 2015
metais gautas lėšas pagal finansavimo šaltinius.
Finansavimo šaltinis
2014-2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų viešinimo ir techninės paramos lėšos
2014-2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų viešinimo ir techninės paramos bendrojo finansavimo
lėšos
2007-2013 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų viešinimo ir techninės paramos lėšos
2007-2013 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų viešinimo ir techninės paramos bendrojo finansavimo
lėšos
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos techninės paramos lėšos
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos NVO fondo bendrojo
finansavimo lėšos
2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų paramos lėšos
2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų bendrojo finansavimo lėšos
2009-2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų paramos lėšos
2009-2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų bendrojo finansavimo lėšos
Lietuvos valstybės biudžeto lėšos
Ignalinos programos CPVA lėšos *
Išorės sienų fondo lėšos
Europos grąžinimo fondo lėšos
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimo projekto ES paramos lėšos

Suma, Eur
3.678.553,45
650.134,67
394.631,72
74.748,63
118.798,06
910,61
370.883,38
65.258,28
504.029,00
88.709,31
651.679,46
2.184.759,50
383.619,80
3.522,83
462.272,97

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimo projekto bendrojo finansavimo lėšos

81.577,97

Vystomojo bendradarbiavimo projektų lėšos

36.000,00

Tarptautinio bendradarbiavimo projektų lėšos

783.507,33

Pajamos gautos iš tarptautinio bendradarbiavimo veiklų, Jessica programos administravimo ir kitos pajamos

140.976,40

Iš viso
10.674.573,37
*Neįskaičiuotas gautas finansavimas 65.219.038,24 Eur, kuris yra skirtas ne CPVA išlaidoms, o perduotas kitoms
institucijoms.
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Sąnaudų straipsnis
Atlyginimai darbuotojams
Socialinis draudimas ir garantinio fondo įmokos
Socialinės pašalpos

Suma, Eur
4.669.111,04
1.448.418,38
3.050,00

Ryšių paslaugos

36.235,65

Transporto išlaikymas

55.159,98

Kitos prekės (kanceliarinės, ūkio ir IT prekės)

109.178,18

Komandiruotės

201.302,91

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma

364.928,34

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas ir priežiūra

143.065,14

Kvalifikacijos kėlimas

211.574,99

Komunalinės paslaugos

118.953,09

Kitos paslaugos
108.858,8

Patalpų ir teritorijos sauga, valymas
Audito ir konsultacinės paslaugos

302.790,63

Viešinimo paslaugos

96.606,40

Reprezentacinės sąnaudos

10.536,84
4.839,77

Banko paslaugos
Programinės įrangos plėtros, priežiūros ir palaikymo paslaugos

175.691,03

Spausdinimo, tonerių pildymo ir pan. paslaugos

15.127,68

Archyvavimo paslaugos

42.277,58

Renginių organizavimo paslaugos

60.443,70

Kitos paslaugos

62.327,91

Veiklos mokesčių sąnaudos

58.067,25

Iš viso

8.298.545,29

Valdymo išlaidoms priskiriamos horizontalių padalinių (vadovybės ir aptarnaujančių padalinių, t. y. bendrųjų reikalų,
personalo, finansinės įstaigos apskaitos, technologijų ir pan. skyrių) darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių
išlaidos bei kitos netiesioginės išlaidos (be ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų) paskaičiuotos vadovaujantis VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros sąnaudų paskirstymo tvarka. Valdymo išlaidos sudaro 1.050.864,17 Eur arba 11,94 proc. patirtų išlaidų.

Parengė:

Vyresnioji kokybės vadybos specialistė
Aistė Jurkuvienė
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2015 m. viešosios įstaigos Centrinės projektų
valdymo agentūros veiklos ataskaitos
1 priedas

VŠĮ CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS VEIKLOS PROCESŲ SCHEMA

AGENTŪROS VALDYMAS

1

2
Žmogiškųjų
išteklių
valdymas
(2.1)

Partneriai,
klientai

Infrastruktūros ir
darbo priemonių
valdymas (2.4)

4

Vidinės ir išorinės
komunikacijos
valdymas
(2.3)

Dokumentų
valdymas
(2.5)

3

Reikalavimai

Vadovybinė vertinamoji analizė
(1.2)

IŠTEKLIŲ VADYBA
Finansinių
išteklių
valdymas
(2.2)

Pa(si)tenkinimas

Planavimas
(1.1)

Informacinių
technologijų
valdymas (2.6)

MATAVIMAI, ANALIZĖ,
GERINIMAS
Vidaus auditas (4.1)
Matavimas, analizė ir gerinimas (4.2)

Neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų
valdymas (4.3)

Partneriai,
klientai

PRODUKTŲ REALIZAVIMAS

Dalyvavimas kuriant ir
tobulinant valdymo ir
kontrolės sistemą
(3.1.1)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Patikrų vietoje
vykdymas
(3.1.6)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
ir deklaravimas (3.1.7)

Ex-post kontrolė
(3.1.10)
Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.11)
Pažeidimų valdymas
(3.1.12)

PROGRAMŲ IR
PROJEKTŲ
ADMINISTRAVIMO
PASLAUGOS
3.1

Informavimas ir
viešinimas (3.1.13)
Paslauga

Pasiruošimas dvynių projektams
(3.3.1)

Dalyvavimas dvynių projektuose
(3.3.2)

Pasiruošimas kitiems projektams
(3.3.3)

Dalyvavimas kituose projektuose
(3.3.4)

Tarptautinių mokymų ir vizitų organizavimas (3.3.5)

KONSULTAVIMO
PASLAUGA
(TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS)

3.3

KONSULTACIJŲ,

Metodinės
medžiagos
rengimas ir
atnaujinimas
(3.4.1)

Konsultavimas (3.4.2)

Partnerystės
dokumentų vertinimas
(3.4.3)

Dalyvavimas
SUSIJUSIŲ SU
kuriant ir tobulinant
Informacijos
VIEŠOSIOMIS
teisinę,
kaupimas ir
INVESTICIJOMIS,
administracinę,
sklaida
KOMPETENCIJŲ CENTRAS
institucinę ir
(3.4.4)
finansinę sistemą
(3.4.5)
3.4

