5 PRIORITETAS
„PILIEČIAMS ARTIMESNĖ LIETUVA“

Vidaus reikalų ministerija

5-OJO TIKSLO KONKRETŪS
UŽDAVINIAI:
5.1. Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos
plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą

miestų teritorijose
5.2. Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos
plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą
ir saugumą kitose nei miestų teritorijose
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5.1 UŽDAVINIO TIKSLAI:
Tvari miestų plėtra, atsižvelgiant į specifinius vietinius iššūkius ir galimybes ir
koncentruota į miestų ir jų priemiesčių:
tvarų judumą;
investicinio patrauklumo didinimą, verslo aplinkos gerinimą;
gyvenimo kokybės gerinimą, ypač socialiai pažeidžiamoms grupėms
(įskaitant taršos mažinimą, saugumo, socialinių, kultūrinių, sveikatinimo ir kt.
poreikių geresnį tenkinimą);
verslo, gyventojų, VVG, NVO aktyvų įtraukimą.
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5.2 UŽDAVINIO TIKSLAI:
Tvari funkcinių zonų plėtra, siekiant panaudoti savivaldybių bendrų veiksmų
potencialą, koncentruota į:
tvarų, funkcionalų, integruotą mobilumą;
kokybiškas, inovatyvias ir kompleksines viešąsias paslaugas, efektyvią
viešąją infrastruktūrą;
socialinės įtraukties stiprinimą ir bazinių poreikių užtikrinimą;
regionų investicinio potencialo stiprinimą ir verslo aplinkos gerinimą;
plačią partnerystę, į teritorinių problemų sprendimą įtraukiant
visuomenę ir partnerius.
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5.1 UŽDAVINIO TERITORINIS
MECHANIZMAS:
•

•
•
•
•
•

Įgyvendinama 10-ies regionų administraciniuose centruose, kuriuose yra didžiausia regionų gyventojų, darbo
vietų ir viešųjų paslaugų koncentracija, 3-jų didžiausių miestų atveju apimant ir šių miestų priemiesčius
(Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos miestuose, Kauno ir Klaipėdos miestuose
ir jų priemiesčiuose ir Sostinės regiono Vilniaus mieste ir jo priemiesčiuose).
Įgyvendinant šį uždavinį taikomas ITI mechanizmas, derinant miestų plėtros investicijas su kitų ESFIP
prioritetų investicijomis teritoriniu ir teminiu principu.
Tvarios miesto plėtros strategija rengiama vadovaujantis BNR 29 straipsnyje nustatytais teritorinei strategijai
taikomais reikalavimais, strategijos rengimo procese užtikrinant visuomenės, VVG, socialinių ir aplinkosauginių
partnerių aktyvų įtraukimą.
Strategija tvirtinama atitinkamo miesto ir (kur tinkama) dalyvaujančios (-ios) priemiesčių savivaldybės (-ių)
tarybos (-ų). Kelių savivaldybių bendrai strategijai įgyvendinti sudaromas miesto ir priemiesčių teritorijos
savivaldybių susitarimas dėl bendrų veiksmų.
Savivaldybė (kur tinkama – savivaldybės) atlieka pirminę įgyvendinančiai institucijai teikiamų projektų atranką
ir prižiūri jų įgyvendinimą.
Įgyvendinant uždavinį, kur tinkama, bus ieškoma sinergijos su ESFIP 5.2 uždavinio veiksmais, kartu išvengiant
jų dubliavimo.
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5.2 UŽDAVINIO TERITORINIS
MECHANIZMAS:
•

•
•
•
•
•

Įgyvendinama funkcinėse zonose. Laikantis principo „iš apačios“ funkcinės zonos formuojamos, jų strategijos
rengiamos savivaldybių iniciatyva ir įgyvendinamos veikiant bendrai. Savivaldybės, patvirtinusios funkcinės
zonos strategiją įsipareigoja įgyvendinti strategijoje numatytus veiksmus, skirdamos tam reikiamus išteklius ir
koordinuodamos veiklą bendroms problemoms spręsti.
Numatoma, kad bus rengiama ir įgyvendinama ne mažiau kaip 10 funkcinių zonų strategijų (bent po 1
strategiją kiekviename regione).
Funkcinės zonos strategija rengiama laikantis BNR 29 str. nuostatų, strategijos rengimo procese užtikrinant
visuomenės, VVG, socialinių ir aplinkosauginių partnerių aktyvų įtraukimą, ir nustato veiksmų sąrašą,
užtikrinantį ERPF ir SF reglamento 11 str. nuostatų įgyvendinimą.
Strategija tvirtinama funkcinės zonos savivaldybių tarybų, jai įgyvendinti sudaromas savivaldybių susitarimas
dėl bendrų veiksmų koordinavimo ir įgyvendinimo.
Planuojant ir įgyvendinant veiksmus funkcinėse zonose užtikrinamas bendradarbiavimas ir tinklaveika su NVO,
VVG, MTEPI, KKI institucijomis.
Įgyvendinant šį uždavinį taikomas ITI mechanizmas, derinant investicijas su kitų ESFIP prioritetų
intervencijomis teritoriniu ir teminiu principu.
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PAGRINDINIAI SIEKIAMI RODIKLIAI
(5.1 UŽDAVINYS)

Sostinės regione:

Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (Ha): 17
Gyventojai, galintys naudotis nauja arba patobulinta žaliąja infrastruktūra: 282 182
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius: 2 433 468
Viešojo sektoriaus institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių, NVO, dalyvavusių rengiant ir įgyvendinant integruotus teritorinės plėtros
projektus, kurie naudojasi šių projektų metu sukurtais veiklos tobulinimo įrankiais, skaičius praėjus 6 mėnesiams po projektų pabaigos: 10
Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai: 518 774

VVL regione:
Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos: 10 264
Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (Ha): 62
Gyventojai, galintys naudotis nauja arba patobulinta žaliąja infrastruktūra: 269 284
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (per metus): 11 490 487
Viešojo sektoriaus institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių, NVO, dalyvavusių rengiant ir įgyvendinant integruotus teritorinės plėtros
projektus, kurie naudojasi šių projektų metu sukurtais veiklos tobulinimo įrankiais, skaičius praėjus 6 mėnesiams po projektų pabaigos: 72
Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai: 743 058
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PAGRINDINIAI SIEKIAMI RODIKLIAI
(5.2 UŽDAVINYS)
Sostinės regione:
Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos: 2 564
Gyventojai, galintys naudotis nauja arba patobulinta žaliąja infrastruktūra: 11 323
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (per metus): 5 022 901
Viešojo sektoriaus institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių, NVO, dalyvavusių rengiant ir įgyvendinant integruotus teritorinės
plėtros projektus, kurie naudojasi šių projektų metu sukurtais veiklos tobulinimo įrankiais, skaičius praėjus 6 mėnesiams po projektų
pabaigos : 15
Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai (per metus): 186 521

VVL regione:
Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos: 8 826
Gyventojai, galintys naudotis nauja arba patobulinta žaliąja infrastruktūra: 39 514
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (per metus): 29 643 949
Viešojo sektoriaus institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių, NVO, dalyvavusių rengiant ir įgyvendinant integruotus teritorinės
plėtros projektus, kurie naudojasi šių projektų metu sukurtais veiklos tobulinimo įrankiais, skaičius praėjus 6 mėnesiams po projektų
pabaigos : 115
Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai (per metus): 927 546
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LĖŠŲ PASISKIRSTYMAS (IŠ VISO:
609,2 MLN. EUR)
29 627 476; 5%
34 945 041; 6%

Sostinės reg. - Miestai ir
priemiesčiai (Vilnius)

Sostinės reg. - kitos tikslinės
teritorijos (funkcinės zonos):
306 777 818; 50%

237 824 354; 39%

VVL - Miestai ir priemiesčiai
VVL - kitos tikslinės teritorijos
(funkcinės zonos):
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