1.

Anotācija
Anotācija pētījumam

ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.2020.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie
rezultāti latviešu valodā

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie
rezultāti angļu valodā

Pētījuma mērķis bija sniegt ieteikumus ES fondu
Latvijas Darbības programmas (DP) izstrādei un
analizēt DP projektu versijas, kuras izstrādā ES
fondu vadošā iestāde Latvijā, sniedzot
ieteikumus DP pilnveidošanai.

The aim of this research was to provide
recommendations for the development of the
EU funds Latvian operational programme
(OP) and to analyze OP project versions,
which are developed by the EU funds
Managing Authority in Latvia, providing
recommendations for the improvement of the
OP.

Pētījuma uzdevumi ir sadalīti četrās tematiskās Research objectives are divided into four
daļās:
thematic sections:
1. DP stratēģija un ieguldījums „Eiropa 2020” 1. OP strategy and investment for the
stratēģijai;
“Europe 2020” strategy;
2. Indikatori, uzraudzība un izvērtēšana;
2. Indicators, monitoring and evaluation;
3. Finanšu piešķīruma atbilstība;
3. Financial grant compliance;
4. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 4. Strategic environmental assessment.
Pētījuma rezultātā:
Research outcomes:
1. Sagatavoti atsevišķi novērtējumi par katru 1. Prepared separate assessments for all
no DP projektu versijām un DP gala versiju.
OP project versions and OP final
Katrā nākamajā novērtējumā tiek izvērtētas
version.
For
every
subsequent
DP projekta attiecīgajā redakcijā veiktās
assessment there is evaluated the
izmaiņas;
changes of the respective OP version;
2. Iesniegts izvērtēšanas gala ziņojums, ar 2. Submitted evaluation final version with a
detalizētu analīzi par DP stratēģiju un
detailed analysis of the OP strategy and
ieguldījumu „Eiropa 2020” stratēģijai,
investment for the “Europe 2020”
indikatoriem, uzraudzību un izvērtēšanu, kā
strategy, indicators, monitoring and
arī finanšu piešķīruma atbilstību. Gala
evaluation as well as financial grant
ziņojumā ir iekļauts stratēģiskās ietekmes
compliance. Final version includes
uz vidi novērtējums.
strategic environmental assessment.
Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas

Latvijas DP atbilstība, iekšējā un ārējā
saskaņotība un efektivitāte, kā arī DP
atbilstība
„Eiropa
2020”
stratēģijā
paredzētajām
prioritātēm
saistībā
ar
pārdomātu, ilgtspējīgu un integrētu izaugsmi.

Pētījuma pasūtītājs

LR Finanšu ministrija

Pētījuma īstenotājs

KPMG Baltics SIA

Pētījuma īstenošanas gads

2013.-2014.

Pētījuma finansēšanas summa un
finansēšanas avots

EUR 71 143.59 (bez PVN)
Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās
attīstības fonda, Kohēzijas fonda 2007. 2013.gada plānošanas perioda tehniskās
palīdzības projekts „Tehniskā
palīdzība

Eiropas Savienības fondu atbildīgajai un
vadošajai
iestādei
Latvijā"
(Nr.
VSID/TP/CFLA/11/25/022)
Pētījuma klasifikācija*

12.2. Padziļinātas ekspertīzes pētījumi
politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei,
politikas analīzei un ietekmes novērtēšanai pētījumi, kas tiek izstrādāti, lai iegūtu
neatkarīgu analīzi par konkrētas politikas vai
tiesiskā regulējuma izstrādes
nepieciešamību, novērtētu esošās politikas
vai regulējuma īstenošanu un sasniegtos
rezultātus

Politikas joma, nozare**

2.1.1. Eiropas Savienības fondi un citi
ārvalstu finanšu instrumenti

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums
(visa Latvija vai noteikts reģions/novads)

Visa Latvija

Pētījuma mērķa grupa/-as
(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas
vecumā)

LR Finanšu ministrija un citas valsts
pārvaldes iestādes, kas iesaistītas ES KP
2014.-2020.gada plānošanas perioda
Darbības programmas ieviešanā

Pētījumā izmantotās metodes pēc
informācijas ieguves veida:
a) tiesību aktu vai politikas
plānošanas dokumentu
analīze

Jā

b) statistikas datu analīze

Jā

c) esošo pētījumu datu
sekundārā analīze

Jā

d) padziļināto/ekspertu
interviju veikšana un
analīze

Jā

e) fokusa grupu diskusiju
veikšana un analīze

-

f) gadījumu izpēte

-

g) kvantitatīvās aptaujas
veikšana un datu analīze

-

h) citas metodes
(norādīt, kādas)

Intervences loģikas analīze, atbilstības
matrica, rādītāju izvērtējums, mērķu
sinerģijas izvērtējums, salīdzinošā analīze,
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums

Kvantitatīvās pētījuma metodes
(ja attiecināms):
1. Aptaujas izlases metode

-

2. Aptaujāto/anketēto
respondentu/vienību skaits

-

Kvalitatīvās pētījuma metodes
(ja attiecināms):

1. Padziļināto/ekspertu
interviju skaits
(ja attiecināms)
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2. Fokusa grupu diskusiju
skaits
(ja attiecināms)

-

Izmantotās analīzes grupas (griezumi)

Programmas mērķu atbilstība; Iekšēja un
ārēja saskaņotība; Saistība starp
atbalstāmajām darbībām, paredzamajiem
iznākumu un rezultātu rādītājiem;
Horizontālie principi; Ierosināto rādītāju
atbilstība un skaidrība; Noteiktās pamata un
mērķa vērtības; Izvēlēto starpposma un
mērķa vērtību piemērotība; Administratīvā
kapacitāte, datu apkopošanas procedūras un
izvērtējums; Piešķirtā finansējuma
saskaņotība; Ieguldījums stratēģijā „Eiropa
2020”; Plānošanas process, projekta
izvērtēšanas plāns

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti)

KPMG Baltics SIA

* Pētījuma klasifikācijas grupa atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.1 "Kārtība, kādā
publiska persona pasūta pētījumus" II nodaļai.
** Politikas joma un nozare atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta
kārtības rullis" 3.pielikumam.
*** Atbilstoši pētījuma īstenotāja sniegtajai informācijai.

