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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 plačiajuosčių 

elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos 

kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veiklos: 

1.3.1. Plačiajuosčio elektroninio ryšio infrastruktūros plėtra vietovėse, kuriose šios 

infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai. 

1.3.2. Plačiajuosčio elektroninio ryšio pasiūlos ir paklausos skatinimas, kuriant 

efektyvesniam rinkos reguliavimui ir plėtrai skirtus technologinius sprendimus (įrankių, 

leidžiančių sužinoti apie plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų būklę ir paslaugų 

pasiekiamumą, paslaugų teikėjams ir naudotojams kūrimas). 

1.4.  Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. 

1.4.2. Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“. 

1.5. Galimi partneriai: 
 

1.5.1. Valstybės institucijos ir įstaigos. 
 

1.5.2. Viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė. 
 

1.5.3. Valstybės įmonės. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

2.1. 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 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 



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.305 „Namų ūkių, esančių 30 Mbps ir 

spartesniu plačiajuosčio 

interneto ryšiu padengtoje šalies 

teritorijoje, dalis“ 

Procentai 90 100 

P.B.210 „Namų ūkiai, kurių teritorijos 

projektų metu padengtos 

plačiajuosčiu ryšiu (30 Mbps ir 

daugiau)“ 

Namų ūkiai 0 

 

254 000 

P.S.306 „Įgyvendinti sprendimai, skirti 

plačiajuosčio elektroninio ryšio 

plėtrai“ 

Skaičius 1 3 

P.N.521 „Parengtas naujos kartos 

interneto prieigos infrastruktūros 

plėtros investicijų projektas“ 

Skaičius 1 1 

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai 

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 

39.142.147 6.907.441    0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

3.908.005 689.648 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

43.050.152 7.597.089 0 0 0 0 0 

 


