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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos
rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, II skyriaus šeštojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto
inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„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 papunktyje
numatytiems pareiškėjams);
1.3.2. apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas vidutiniškai aukštų technologijų
verslui;
1.3.3. apleisto statinio konversija, pritaikant verslui (netaikoma 1.4.1 papunktyje numatytiems
pareiškėjams);
1.3.4. apleisto statinio konversija, pritaikant vidutiniškai aukštų technologijų verslui;
1.3.5. gamybinės ar komercinės zonos modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus
ekonominės veiklos centrus ar stiprinant esamus.
1.4. Galimi pareiškėjai:
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1.4.1. savivaldybių, kuriose yra regioniniai ekonomikos augimo centrai (Alytaus
Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos ir Visagino miestai), administracijos;
1.4.2. savivaldybių, kuriose yra probleminių teritorijų centrai (Druskininkų, Lazdijų, Jonavos,
Skuodo, Pasvalio, Rokiškio, Naujosios Akmenės, Joniškio, Kelmės, Jurbarko, Ignalinos,
Šalčininkų ir Švenčionių miestai), administracijos;
1.4.3. savivaldybių, kuriose yra tikslinės teritorijos, išskirtos 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“,
administracijos;
1.4.4. su 1.4.1–1.4.3 papunkčiuose išvardytomis tikslinėmis teritorijomis funkciniais ryšiais
susietų teritorijų, kuriose bus kuriamos darbo vietos tikslinių teritorijų gyventojams,
savivaldybių administracijos;
1.4.5. Šiaulių ir Panevėžio miestų 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.“
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