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1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 2.2.1 konkretaus 

uždavinio „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo ir 

visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veiklos: 

1.3.1. Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo verslui, kuriant 

skaitmenines paslaugas ir produktus, sprendimų rėmimas (užtikrinant teisines ir organizacines 

prielaidas viešosios informacijos panaudojimui, bus kuriamos priemonės ir remiamos 

iniciatyvos, orientuotos į viešojo sektoriaus informacijos efektyvų atvėrimą pakartotiniam 

panaudojimui ir jo panaudojimą, kuriant tiek komercinius, tiek nekomercinius skaitmeninius 

produktus ir paslaugas).  

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1   Valstybės biudžetinės įstaigos. 

1.5.2   Viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. 

1.5.3   Valstybės įmonės. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Pagal priemonę nefinansuojamos viešojo valdymo reformų ir teisės aktų, procesų ir procedūrų 

rengimo ir viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės gerinimo įrankių kūrimo veiklos ir sprendimai, 

taip pat pagal priemonę nefinansuojamas valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimui skirtų 

sistemų ir sprendimų kūrimas, kurie finansuojami pagal veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės 

poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemones. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 

31 d. 

R.S.307 „Įmonių, kurios panaudoja Procentai 76 85 



2 

 

viešojo sektoriaus informaciją 

savo komercinei veiklai, dalis“ 

P.S.308 „Įgyvendinti sprendimai, skirti 

viešojo sektoriaus informacijos 

pakartotiniam panaudojimui“ 

Skaičius 0 3 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES  

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų 

lėšų 

3 672 365 648 064 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

3 442 409 607 484 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

7 114 771 1 255 548 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


