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LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR
INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-V-830 „SMARTPARKAS LT“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS
STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš
Europos
Sąjungos (toliau
– ES)
struktūrinių
fondų lėšų
siūlomo bendrai
finansuoti
projekto (toliau
– projektas)
pavadinimas

1

2

3

1.

Uždaroji akcinė
bendrovė
„Akmenės
laisvoji
ekonominė
zona“

Akmenės
laisvosios
ekonominės
zonos
infrastruktūros
įrengimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektui numatomas skirti finansavimas

Nacionalinės projekto lėšos
Iš viso

4
4641031,42

ES
struktūrinių
fondų lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

5
3185920,90

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

Projektų
parengtumo
reikalavimai ir
kita reikalinga
informacija
(jei taikoma)

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios lėšos

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

1455110,52

2020-01-17

Visi projektų
parengtumo
reikalavimai
turi būti
tenkinami iki
2020-01-17

2.

UAB
KLAIPĖDOS
LAISVOSIOS
EKONOMINĖS
ZONOS
VALDYMO
BENDROVĖ

3.

VIEŠOJI
ĮSTAIGA
ŠIAURĖS
MIESTELIO
TECHNOLOGIJŲ PARKAS

4.

UAB „Kėdainių
laisvoji
ekonominė
zona“

5.

UAB „Šiaulių
laisvoji
ekonominė
zona“

6.

Šiaulių miesto
savivaldybės
administracija

Klaipėdos LEZ 1068671,17
infrastruktūros
plėtra siekiant
pritraukti
tiesioginių
užsienio
investicijų
sumaniosios
specializacijos
srityse
Vilniaus miesto 1295312,00
inovacijų
pramonės parko
inžinerinių
tinklų ir
susisiekimo
komunikacijų
plėtra bei
rinkodara
Kėdainių
117600,00
laisvosios
ekonominės
zonos
žinomumo
didinimas
Šiaulių
117640,00
laisvosios
ekonominės
zonos
rinkodaros
plėtra – II
etapas
Šiaulių
290000,00
laisvosios
ekonominės
zonos
infrastruktūros
plėtra (II etapas)

1051730,00

-

-

-

-

16941,17

2020-01-17

Visi projektų
parengtumo
reikalavimai
turi būti
tenkinami iki
2020-01-17

1278296,00

-

-

-

-

17016,00

2020-01-15

Visi projektų
parengtumo
reikalavimai
turi būti
tenkinami iki
2020-01-15

99960,00

-

-

-

-

17640,00

2019-12-20

99994,00

-

-

-

-

17646,00

2019-12-20

Visi projektų
parengtumo
reikalavimai
turi būti
tenkinami iki
2019-12-20
Visi projektų
parengtumo
reikalavimai
turi būti
tenkinami iki
2019-12-20

290000,00

-

-

-

-

-

2020-01-22

Visi projektų
parengtumo
reikalavimai
turi būti
tenkinami iki
2020-01-22

7.

UAB
„Marijampolės
laisvosios
ekonominės
zonos valdymo
bendrovė“

8.

Marijampolės
savivaldybės
administracija

9.

Kauno rajono
savivaldybės
administracija

10.

Kauno rajono
savivaldybės
administracija

Marijampolės
102047,77
laisvosios
ekonominės
zonos
rinkodaros
priemonės
sumanios
specializacijos
investuotojams
pritraukti
Marijampolės
59080,99
laisvosios
ekonominės
zonos teritorijos
Skriaudučio
kaime
inžinerinės
infrastruktūros
vystymas
Kauno LEZ
2180137,00
infrastruktūros
plėtra

Inžinerinių
tinklų ir
susisiekimo
komunikacijų
įrengimas
Kauno
laisvojoje
ekonominėje
zonoje
IŠ VISO:

3663689,00

71686,45

-

-

-

-

30361,32

2020-03-02

Visi projektų
parengtumo
reikalavimai
turi būti
tenkinami iki
2020-03-02

59080,99

-

-

-

-

-

2020-03-02

Visi projektų
parengtumo
reikalavimai
turi būti
tenkinami iki
2020-03-02

2180137,00

-

-

-

-

-

2020-01-24

3663689,00

-

-

-

-

-

2020-03-02

Visi projektų
parengtumo
reikalavimai
turi būti
tenkinami iki
2020-01-24
Visi projektų
parengtumo
reikalavimai
turi būti
tenkinami iki
2020-03-02

11980494,34
______________________________________________________________

