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1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir 

pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose 

(miestuose)“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui (netaikoma 1.4.1 p. 

numatytiems pareiškėjams); 

1.3.2. apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas vidutiniškai aukštų technologijų 

verslui; 

1.3.3. apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas verslui (netaikoma 1.4.1 p. numatytiems 

pareiškėjams); 

1.3.4. apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas vidutiniškai aukštų technologijų verslui. 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Regioninių ekonomikos augimo centrų – Alytaus miesto, Marijampolės, Tauragės 

rajono, Telšių rajono, Mažeikių rajono, Utenos rajono ir Visagino – savivaldybių administracijos; 

1.4.2. Probleminių teritorijų – Druskininkų, Lazdijų rajono, Jonavos rajono, Skuodo rajono, 

Pasvalio rajono, Rokiškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Jurbarko rajono, 

Ignalinos rajono, Šalčininkų rajono ir Švenčionių rajono – savivaldybių administracijos; 

1.4.3. tikslinių teritorijų, išskirtų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. 

birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 

100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“, savivaldybių administracijos. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. biudžetinės įstaigos; 

1.5.2. viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina 

valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga; 

1.5.3. privatūs juridiniai asmenys. 

 

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 šią priemonę nefinansuojamas bešeimininkių pastatų griovimas bei inžinerinių tinklų ir (ar) 

susisiekimo komunikacijų atnaujinimas ir (ar) plėtra pramonės parke ar laisvojoje ekonominėje 

zonoje, kuriose užsienio įmonės vykdys mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijos 

veiklas. 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

             (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 31 

d. 

P.B.238 „Sukurtos arba 

atnaujintos atviros 

erdvės miestų 

vietovėse“ 

m
2
 0 27 082 

R.S.347 „Pritrauktos 

papildomos 

materialinės 

investicijos į 

tikslines teritorijas“  

Tūkstančiai 

(eurų) 

164 217 290 000 

R.S.348 „Dirbančiųjų dalis 

įmonėse, lyginant su 

darbingo amžiaus 

gyventojų skaičiumi 

savivaldybėse, 

kuriose yra išskirtų 

tikslinių teritorijų“ 

proc. 37 38 

P. N.921 „Vietos vienetų 

investicijos 

tvarkomose 

teritorijose“ 

Tūkstančiai 

(eurų) 

0 1 176 

P. N.922 „Naujos darbo 

vietos tvarkomose 

teritorijose“ 

Skaičius 0 58 



biudžeto 

lėšos – iki 

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 

1 000 000 88 235 88 236 0 88 236 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

1 000 000 88 235 88 236 0 88 236 0 0“ 

 


