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Sumani ekonomika

Pl÷toti energetin ę infrastrukt ūrą

Užtikrinti darn ų energetikos 
ištekli ų naudojim ą

Sukurti palankias 
sąlygas verslumui ir 
darniai verslo pl ÷trai

Skatinti verslum ą,                                              
naujų įmoni ų kūrimąsi ir 

pl÷trą

Užtikrinti finansini ų
ištekli ų prieinamum ą

verslo pradžiai ir verslo 
pl÷trai 

Sukurti tvari ą, tolygi ą, 
efektyvi ą ekonomin ę

infrastrukt ūrą

UŽTIKRINTI AUGIMUI 
PALANKI Ą

REGULIACINĘ IR 
MOKESČIŲ APLINKĄ
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Prioriteto 
tikslai

Ekonominiam augimui palanki aplinka 

Rodikliai 
(efekto)

Verslo aplinkos indeksas „Ease of Doing business“;
Pritraukt ų priva čių investicij ų apimtis;

Integruotas gyvenamosios aplinkos indeksas;
Sanglauda pagal BVP/gyv.

Pl÷toti turizmo infrastrukt ūrą, 
įskaitant kult ūros ir gamtos 

paveld ą

Sukurti augimui ir konkurencingumui palankias aplin kos s ąlygas

Užtikrinti verslui palanki ą
reguliacin ę aplink ą

Kurti pažangi ą ir saugi ą
informacini ų ir ryši ų

technologij ų (IRT) infrastrukt ūrą
ir sprendimus

Sukurti darni ą ir subalansuot ą
miest ų transporto sistem ą

•Verslumo lygis: įmoni ų

skai čius  t ūkstan čiui 

gyventoj ų

Pritraukt ų priva čių investicij ų į
ekonomin ę infrastrukt ūrą
apimtis;

Integruotas gyvenamosios 
aplinkos indeksas

Užtikrinti s ąžiningai 
konkurencijai palanki ą

aplink ą

Didinti verslo prieži ūros 
sistemos efektyvum ą

Diegti darnaus vystymosi 
principus versle

Užtikrinti aplinkos sektoriaus 
komunalini ų paslaug ų

kokyb ę

Užtikrinti palankias 
sąlygas verslo 

augimui, įskaitant 
tiesiogines užsienio 

investicijas

Įmoni ų pasitenkinimo 

versl ą kontroliuojan čių

institucij ų veikla lygis 

(proc.).

•Įmoni ų, pasinaudojusi ų

finansiniais ištekliais 

verslo pradžiai ar pl ÷trai, 

skai čius

•Sukaupt ų TUI kiekis 

vienam gyventojui 

(litais).

• Integracijos į užsienio 

rinkas indeksas 

Padid ÷jęs viešuoju miesto 
transportu vežam ų keleivi ų
skai čius (vnt.);

• Namų ūkių, kurie naudojasi 
plačiajuos čio interneto ryšiu, 
dalis;
• Įmoni ų pardavusi ų prekes ar 
paslaugas e. tinklais, dalis 
(proc.)

•Herfindahl-Hirschman 
energijos importo indeksas 
Lietuvos elektros energijos 
rinkoje;
•Herfindahl-Hirschman 
energijos importo indeksas 
Lietuvos gamtini ų dujų rinkoje

•Pajamos iš turizmo ((vietinis ir 
atvykstamasis) (mlrd. Lt))

•Išmetam ų į atmosfer ą
šiltnamio efekt ą sukelian čių
dujų kiekis CO2 ekvivalentu –
iš viso, mln. ton ų, BVP 
vienetui, iš viso ir pagal 
ekonomin ÷s veiklos r ūšis, 
(tonų /tūkst. Lit ų)

Su statyb ų leidimais 

susijusio elgesio reitingas  

(Verslo aplinkos indeksas, 

VAI);

Užtikrinti verslo steigimui 
ir pl ÷trai palanki ą
mokes čių sistem ą

Mokesčių mok÷jimo 

reitingas   (VAI);

Per birž ą įsigyta tam tikr ų

energijos ištekli ų dalis, 

lyginant su bendru per 

metus Lietuvoje suvartotu 

atitinkamu energijos 

ištekli ų kiekiu;

Elektronini ų pirkim ų dalis 

nuo vis ų viešųjų pirkim ų;

Pl÷toti ir modernizuoti keli ų, 
geležinkeli ų, vandens, oro 

transporto ir pašto 
infrastrukt ūrą

•TEN-T tinklu pervežt ų
krovini ų kiekio padid ÷jimas 
(mln. ton ų);
•Padid ÷jąs geležinkeliais 
vežamų krovini ų skai čius
•Padid ÷jąs uoste perkraut ūų
krovini ų skai čius
•Padid ÷jąs keleivi ų gabenam ų
oro transportu skai čius

Vystyti aplink ą tausojan čią, 
eismo saug ą didinan čią, 

triukšm ą mažinan čią
infrastrukt ūrą

•Žuvusi ųjų skai čius (vnt.)

Racionaliai naudoti 
gamtos išteklius

•Atsinaujinan čių ištekli ų
energijos dalis galutiniame 
energijos balanse;
energijos vartojimo efektyvumo 
padid ÷jimas b ūsto sektoriuje, 
proc.

Energijos suvartojimo 
intensyvumas (kg naftos 
ekvivalento vienam 
realiam BVP vienetui);

Gamybos atliek ų kiekis 
BVP vienetui (t/mln. Lt).

Būstų prijungt ų prie geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotek ų
tvarkymo sistemos dalis (proc.)

Namų ūkių atliek ų kiekio 
paruošimas pakartotiniam 
naudojimui ar perdirbimui 
(proc.)

Didžiųjų miest ų aplinkos oro 
tarša kietosiomis dalel ÷mis 
(KD2,5), tūkst. t/per metus 

Kurti paskatas mokslo, studij ų ir verslo 
bendradarbiavimui

Skatinti eksport ą

Skatinti vert ÷s kūrimo tinkl ų kūrimąsi, 
pl÷trą ir integracij ą į tarptautinius 

tinklus

Kurti paskatas 
inovatyvaus verslo pl ÷trai

Skatinti į globalias rinkas 
orientuotus  vert ÷s kūrimo tinklus

Skatinti verslo 
produktyvum ą

•Įmon÷s diegian čios 

netechnologines inovacijas (proc. 

nuo vis ų įmoni ų );

Viešosios išlaidos MTTP (dalis nuo BVP)
-•Kult ūrini ų ir kūrybini ų industrij ų dalis, 
(proc. nuo BVP);
- Mokslo ir studij ų institucij ų pajamos iš
intelektin ÷s nuosavyb ÷s

Skatinti nauj ų inovatyvi ų
produkt ų ir paslaug ų kūrimą ir 

jų komercializavim ą

Formuoti paklaus ą inovacijoms, 
įskaitant  besikurian čių

inovatyvi ų įmoni ų skatinim ą

Skatinti ekonomikos orientacij ą į aukštesn ę prid ÷tinę vert ę

•Bendros išlaidos MTEP (proc. nuo BVP);
Suminis inovatyvumo indeksas (Inovacij ų Sąjungos švieslent ÷s išvestinis rodiklis);
Bendroji prid ÷tin÷ vert ÷ tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai palygint i su baziniu 

laikotarpiu (2005 m. = 100) indeksas

Skatinti verslo proces ų ir 
technologini ų paj÷gumų tobulinim ą

Bendradarbiaujan čios įmon ÷s (proc. 

nuo technologines inovacijas diegusi ų

įmoni ų);

•Klasteri ų išsivystymo lygis (GKI);

Universitet ų ir verslo 
bendradarbiavimas
•Technologines inovacijas diegusi ų
įmoni ų bendradarbiavimas su 
aukštosiomis mokyklomis;
•Technologines inovacijas diegusi ų
įmoni ų bendradarbiavimas su 
mokslini ų tyrim ų institucijomis;
Ūkio subjekt ų finansuota mokslo ir 
studij ų institucij ų MTEP išlaid ų dalis 
(proc.);
•Mokslo ir studij ų institucij ų
paduotos  patent ų paraiškos 
(skai čius);
•Verslo išlaidos MTEP ilgalaikio 
materialiojo turto įsisijimui

•Eksporto ir BVP santykis (proc.);

•Tarpini ų vartojimo preki ų dalis 

eksporte (proc.);

•Kūrybini ų industrij ų produkcijos ir 

paslaug ų eksporto dalis (proc.).

Į aukšt ą prid ÷tinę vertę orientuota, integrali ekonomika

Užtikrinti tvar ų gyvosios ir 
negyvosios gamtos ištekli ų

naudojim ą

Išsaugoti kraštovaizd į ir 
biologin ę įvairov ę

Didinti teritorin ę
sanglaud ą
regionuose

Gyvenamosioms 
vietov ÷ms (tikslin ÷ms 
teritorijoms) b ūding ų

problem ų sprendimas, 
didinant 

konkurencingum ą, 
ekonomikos augim ą ir 
gyvenamosios vietos 

patrauklum ą

Gerinti kaimo vietovi ų
gyvenam ąją aplink ą
(kompleksinis kaimo 
vietovi ų vystymas ir 

pl÷tra)

Integruotas gyvenamosios 
aplinkos indeksas

Vandens ištekli ų naudojimo 
atsiejimas nuo ekonomikos 
augimo (BVP), proc. punktai
Nuo potvyni ų apsaugot ų
potencialiose potvyni ų rizikos 
teritorijose gyvenan čių
gyventoj ų dalis
Miškingumas, proc. 
Verting ų žuvų ištekli ų santykin ÷
biomas ÷ vidaus vandens 
telkiniuose, proc.
Dirvožemio apsaugos priemoni ų
taikymas, proc. šalies teritorijos

Sukurta šalies ir region ų
savitum ą formuojan čių
kraštovaizdžio etalon ų, proc. nuo 
šalies teritorijos
Lietuvoje aptinkam ų EB svarbos 
vietin ÷s 1)augalijos ir gyv ūnijos 
rūšių ir 2) buveini ų tipų palanki 
apsaugos b ūkl÷
Lietuvos sausumos ir j ūrin ÷s 
teritorijos plotas, priskirtas 
saugomoms teritorijoms ir (arba) 
Europos ekologiniam tinklui 
„Natura 2000“, proc.;



Užtikrinti verslo steigimui ir 
pl÷trai palanki ą mokes čių

sistem ą

Kurti pažangi ą ir saugi ą informacini ų ir 
ryši ų technologij ų (IRT) infrastrukt ūrą ir 

sprendimus

Užtikrinti verslui palanki ą
reguliacin ę aplink ą

SUKURTI PALANKIAS S ĄLYGAS 
VERSLUMUI IR DARNIAI VERSLO 

PLöTRAI

UŽTIKRINTI AUGIMUI 
PALANKI Ą REGULIACINĘ IR 

MOKESČIŲ APLINKĄ
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SUKURTI TVARIĄ, TOLYGIĄ IR 
EFEKTYVIĄ EKONOMINĘ

INFRASTRUKTŪRĄ

EKONOMINIAM AUGIMUI PALANKI APLINKA 

Užtikrinti s ąžiningai 
konkurencijai palanki ą aplink ą

Skatinti verslum ą, naujų įmoni ų kūrim ąsi ir 
pl÷trą

Užtikrinti finansini ų ištekli ų prieinamum ą
verslo pradžiai ir verslo pl ÷trai

Užtikrinti palankias s ąlygas verslo augimui, 
įskaitant tiesiogines užsienio investicijas 

Pl÷toti energetin ę infrastrukt ūrą

Sukurti darni ą ir subalansuot ą miest ų
transporto sistem ą (R) 

1.1.1 mažinti bendr ą reguliavimo našt ą ir 
vykdyti jos prevencij ą valstyb ÷s ir 
savivaldybi ų lygmenyje;
1.1.2. aktyviai dalyvauti stiprinant ES 
vidaus rink ą;
1.1.3.  tobulinti ir įgyvendinti sprendim ų
poveikio verslui vertinimo (ex-ante ir ex-
post) sistem ą;

1.2.1.tobulinti mokes čių sistem ą ir 

supaprastinti mokes čių apskai čiavimo ir 

mok÷jimo tvark ą;

1.2.2.užtikrinti konkurencing ų tarif ų, 

vertinant kit ų valstybi ų verslo aplinkos 

mokestin ę sistem ą, taikym ą.

1.3.1. įskaitant bet neapsiribojant 
reguliacin ÷s aplinkos skatinan čios 
konkurencij ą energetikos sektoriuje k ūrimu 
bei siekiant sumažinti energijos ištekli ų ir 
šilumos paslaug ų kainas vartotojams;
1.3.2. skatinti į sąžining ą konkurencij ą
orientuot ų viešųjų pirkim ų, užtikrinan čių
kokybišk ų preki ų, paslaug ų bei darb ų
įsigijim ą, vykdym ą;
1.3.3. mažinti patekimo į rink ą kliūtis, ypa č
tose srityse, kuriose yra nepakankama 
konkurencija.

2.1.1. verslum ą ir nauj ų įmoni ų kūrimąsi stimuliuojan čias 
iniciatyvas ( įskaitant pozityvios viešosios nuomon ÷s apie 
versl ą ir verslum ą formavim ą);
2.1.2. verslo paslaug ų prieinamumo verslo pradžiai 
užtikrinim ą (pavyzdžiui, mentori ų komandos, inkubavimo 
paslaugos ( įskaitant men ų inkubatorius, jaunimo erdves, 
verslo krepšelius), id ÷jų vystymo skatinimas dalyvaujant 
verslo akseleratoriuose, komercinimo pagalba inovat yvioms 
id÷joms ir kt.);
2.1.3. verslo pl ÷trą skatinan čias iniciatyvas.

2.2.1. finansini ų šaltini ų prieinamum ą verslo pl ÷trai 
(garantijos bei kitos valstyb ÷s ar bendros su verslu 
priemon ÷s);
2.2.2. kurti finansines (rizikos kapitalo ir verslo  pradžios 
kapitalo), mokestines ir kitas paskatas jaun ų ir 
besikurian čių įmoni ų, teikiant prioritet ą inovatyvioms, ypa č
sparčiai augan čių ir į tarptautin ę rink ą orientuot ų mažų
įmoni ų („gazeli ų“), ( įskaitant veikian čių žinioms imliose 
srityse ( įskaitant k ūrybines ir kult ūrines industrijas), 
pl÷trai); 
2.2.3. kurti prieig ą prie verslo pradžios paslaug ų (įskaitant 
inkubavimo ir rinkos naujiems produktams ištyrimo 
paslaugas) besikurian čioms ir naujai įsteigtoms 
inovatyvioms įmon ÷ms ( įskaitant k ūrybini ų paslaug ų
versl ą), teikiant prioritet ą inovatyvioms, į tarptautin ę rink ą ir 
spart ų augim ą orientuotoms įmon ÷ms („gazel ÷ms“).

2.4.1. sukurti pramonini ų parkų, LEZ ir vieš ųjų logistikos 
centr ų infrastrukt ūrą, sudarant palankias s ąlygas priva čių
investicij ų pritraukimui;
2.4.2. tobulinti investicij ų į viešąją infrastrukt ūrą teisin į
reglamentavim ą, sudarant palankias s ąlygas priva čių
investicij ų pritraukimui;
2.4.3. skatinti TUI pritraukimo iniciatyvas (tiksli n÷ naujų
projekt ų paieška, tikslinis įmoni ų lankymas ir konsultacijos, 
poinvesticin ÷ pagalba ir kt.);
2.4.4. sukurti TUI pritraukimui reikaling ą viešąją
infrastrukt ūrą;
2.4.5. užtikrinti finansines paskatas TUI projekt ų vykdymui 
(įskaitant k ūrybini ų ir kult ūrini ų industrij ų sektoriuje).

3.1.1. gerinti judumo (mobilumo) s ąlygas ir efektyviau 
valdyti judumo paklaus ą;
3.1.2. pl÷toti viešojo transporto infrastrukt ūrą ir didinti 
miest ų viešojo transporto konkurencingum ą;
3.1.3. pl÷toti ir modernizuoti miest ų gatvi ų tinkl ą ir 
mažinti gr ūstis. 

3.3.1. diegti ir pl ÷toti aplinkosaugos priemones, mažinti 
CO2;
3.3.2. diegti eismo, skrydži ų, navigacin ÷s saugos ir 
saugumo priemones keli ų, geležinkeli ų, vandens, oro 
transporto sektoriuose;
3.3.3. pl÷toti pažangias eismo kontrol ÷s sistemas;
3.3.4. pl÷toti p ÷sčiųjų, dvira čių transporto 
infrastrukt ūrą.

3.5.1. vykdyti infrastrukt ūrinę elektros energijos ir duj ų
tinkl ų integracij ą į Europos S ąjungos elektros ir duj ų
energetikos sistemas;
3.5.2. užtikrinti pakankamus ir konkurencingus 
vietinius elektros energijos gamybos paj ÷gumus;
3.5.3. užtikrinti diversifikuot ą, patikim ą dujų tiekim ą ir 

saugojim ą;
3.5.4. užtikrinti elektros ir duj ų perdavimo ir skirstymo 

tinkl ų atnaujinim ą (modernizavim ą) ir pl ÷trą;
3.5.5. vykdyti šilumos perdavimo tinkl ų ūkio 
atnaujinim ą (modernizacij ą) ir pl ÷trą.

Didinti verslo prieži ūros 
sistemos efektyvum ą

1.4.1. koordinuoti rizikos vertinimo sistem ų

verslo prieži ūros institucijose įdiegim ą;

1.4.2. koordinuoti vienodos konsultacij ų

verslui sistemos suk ūrimą;

1.4.3. sukurti efektyvi ą institucin ÷s ir 

informacin ÷s prieži ūros strukt ūrą.

Užtikrinti aplinkos sektoriaus 
komunalini ų paslaug ų kokyb ę

RACIONALIAI NAUDOTI 
GAMTOS IŠTEKLIUS 

Pl÷toti turizmo infrastrukt ūrą, įskaitant 
kult ūros ir gamtos paveld ą

3.6.1 .gerinti turizmo infrastrukt ūrą prioritetiniuose 
turizmo pl ÷tros regionuose, įskaitant kurortus ir 
kurortines teritorijas (K) (R); 
3.6.2. vykdyti krypting ų turizmo rinkodaros priemoni ų
įgyvendinim ą. (R)

Užtikrinti darn ų energijos ištekli ų
naudojim ą

4.1.1. skatinti atsinaujinan čių energijos ištekli ų
gamyb ą ir naudojim ą; (R)
4.1.2. remti energijos vartojimo efektyvum ą
viešosiose infrastrukt ūrose, ir gyvenam ųjų namų
ir vieš ųjų pastat ų sektoriuose; (R)
4.1.3. kurti ir diegti modernias energij ą
tausojan čias technologijas; (R)
4.1.4. didinti energijos ištekli ų naudojimo 
efektyvum ą energijos gamybos ir naudojimo 
srityse; 
4.1.5. pl÷toti elektra ir kitais alternatyviais 
degalais varom ų transporto priemoni ų naudojim ą
ir skatinti intermodalum ą; (R)

2.3.1. ugdyti aplinkai palanki ą verslo kult ūrą ir skatinti 
„žaliosios“ rinkos vystym ąsi, vykdant ne tik žaliuosius, bet ir 
darniuosius viešuosius pirkimus,  kuriant paskatas verslui 
investuoti į „žali ąsias“ technologij as, prekes ir paslaugas;
2.3.2. skatinti pažangi ų, energij ą ir gamtinius išteklius 
tausojan čių ir aplinkos tarš ą bei klimato kait ą mažinan čių
proces ų ir technologij ų (įskaitant CO2 išmetimus 
mažinan čių) diegim ą versle;
2.3.3. skatinti verslo socialin ę atsakomyb ę ir 
bendruomeniškum ą, tai suvokiant kaip šiuolaikin ę verslo 
praktik ą; 
2.3.4. skatinti energijos ir medžiag ų atgavim ą, pl÷tojant 
atliek ų, ypač bioskaidži ų, perdirbimo technologij ų diegim ą;
2.3.5. skatinti pažangi ų, mažinan čių gamtini ų ištekli ų
naudojim ą ir/arba užtikrinan čių atliek ų prevencij ą
technologij ų ir gamybos metod ų diegim ą;
2.3.6. skatinti socialin į versl ą, kuriant kompetencij ų ir geros 
praktikos centr ą, greitintuvus, darbo erdves socialiniam 
verslui, kuriant paskatas mobilumui ir įgyvendinant kitas 
priemones.

4.2.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek ų
tvarkymo infrastrukt ūros pl ÷tra ir renovacija.
4.2.2. Nuotek ų dumblo tvarkymas ir sutvarkyto 
dumblo panaudojimo skatinimas
4.2.3. Paviršini ų (lietaus) nuotek ų tvarkymo ir 
gatvi ų valymo sistem ų pl÷tra ir renovacija
4.2.4. Atliek ų susidarymo prevencijos skatinimas ir 
atliek ų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir 
naudojimo energijos gamybai didinimas 
4.2.5. Komunalini ų atliek ų tvarkymo sistemos 
pl÷tra, siekiant sumažinti s ąvartynuose šalinam ų
atliek ų kiek į. 
4.2.6. Vandentvarkos, atliek ų ir aplinkos oro 
sektori ų valdymo tobulinimas.Diegti darnaus vystymosi principus versle

Pl÷toti ir modernizuoti keli ų, 
geležinkeli ų, vandens, oro transporto ir 

pašto infrastrukt ūrą) 
3.2.1. išpl ÷toti nepakankamas sausumos transporto 
infrastrukt ūros jungtis su kitomis ES valstyb ÷mis ir 
trečiųjų šalių transporto tinklais;
3.2.2.didinti Lietuvos konkurencingum ą jūrų ir vidaus 
vanden ų transportu; 
3.2.3 .gerinti Lietuvos pasiekiamum ą oro transportu;
3.2.4. pl÷toti įvairi ų transporto r ūšių sąveikai užtikrinti 
būtin ą infrastrukt ūrą;
3.2.5. intelektini ų transporto sistem ų ir paslaug ų
diegimas
3.2.6. pl÷toti ir modernizuoti vieš ąją pašto 
infrastrukt ūrą siekiant teikti kokybiškas universali ąsias 
pašto paslaugas.

Vystyti aplink ą tausojan čią, eismo saug ą
didinan čią, triukšm ą mažinan čią

infrastrukt ūrą

3.4.1. sukurti pažangi ą, tolygi ą ir prieinam ą IRT 
infrastrukt ūrą, užtikrinant vis ų šalies gyventoj ų
galimybes ja naudotis;
3.4.2. užtikrinti IRT infrastrukt ūros apsaug ą ir 
visuomen ÷s saugum ą internete;
3.4.3.  skatinti ūkio subjektus diegti ir naudoti IRT bei 
taikyti IRT sprendim ų teikiamas galimybes verslui.

Užtikrinti tvar ų gyvosios ir 
negyvosios gamtos ištekli ų

naudojim ą

stiprinimas

Išsaugoti kraštovaizd į ir biologin ę
įvairov ę

4.4.1. Įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio 
arealų išsaugojimas, užtikrinant j ų tinkam ą
planavim ą, tvarkym ą ir darn ų naudojim ą
4.4.2. Biologin ÷s įvairov ÷s apsauga, ekosistem ų
stabilumo didinimas, svarbi ų buveini ų ir nykstan čių
rūšių atkūrimas.
4.4.3. Saugom ų teritorij ų planavimas ir tvarkymas, 
tinklo pl ÷tra ir integravimas į tarptautini ų saugom ų
teritorij ų tinklus.

Gyvenamosioms vietov ÷ms 
(tikslin ÷ms teritorijoms) b ūding ų
problem ų sprendimas, didinant 
konkurencingum ą, ekonomikos 
augim ą ir gyvenamosios vietos 

patrauklum ą

DIDINTI TERITORINĘ
SANGLAUDĄ REGIONUOSE

5.1.1. kompleksiškai pl ÷toti ir atnaujinti su 
problemomis susidurian čių 5 didži ųjų miest ų
dalių viešąją infrastrukt ūrą (viešųjų erdvi ų, 
urbanistin ÷s infrastrukt ūros pl ÷tra, apleist ų
teritorij ų pritaikymas investicijoms), didinant 
miest ų investicin į patrauklum ą bei prisidedant 
prie j ų tarptautinio konkurencingumo did ÷jimo; 
(R)
5.1.2. kompleksiškai atnaujinti savivaldybi ų
centr ų ir kit ų miest ų (nuo 6 iki 100 t ūkst. gyv.) 
viešąją infrastrukt ūrą. (R)

5.2.1. Kompleksiškai atnaujinti 1-6 t ūkst. 
gyventoj ų turin čių miest ų (išskyrus 
savivaldybi ų centrus), miesteli ų ir kaim ų
(tarp j ų ir esan čių saugomose teritorijose) 
bendruomenin ę ir vieš ąją infrastrukt ūrą, 
išnaudojant j ų socialin į, kult ūrin į ir gamtin į
potencial ą darniam gyvenamosios aplinkos 
vystymui (derinant „Urban“ tipo priemon ę ir 
kaimo pl ÷tros politikos priemones)); (R)
5.2.2. Remti kaimo atnaujinim ą ir pl ÷trą –
atnaujinti mažiau kaip 1 t ūkst. gyventoj ų
turin čių miest ų, miesteli ų ir kaim ų (iki 1 
tūkst. gyv.) (tarp j ų ir etnografini ų kaimų, 
saugomose teritorijose esan čių gyvenam ųjų
vietovi ų) viešąją infrastrukt ūrą, išnaudojant 
jų socialin į, kult ūrin į ir gamtin į potencial ą
darniam gyvenamosios aplinkos vystymui 
(taikant kaimo pl ÷tros politikos priemones)). 
(R)

Gerinti kaimo vietovi ų gyvenam ąją
aplink ą (kompleksinis kaimo 
vietovi ų vystymas ir pl ÷tra)

4.3.1. Vandens išteklių (įskaitant Baltijos jūrą) 
valdymas, apsauga, potvynių rizikos mažinimas, 
melioracijos ir kitų hidrotechninių įrenginių tvarkymas
4.3.2. Miškų ir jų išteklių išsaugojimas, gausinimas ir 
tausus naudojimas
4.3.3. Tausaus žuvų išteklių naudojimo užtikrinimas, 
medžiojamųjų žv÷rių ir paukščių populiacijų
gyvybingumo užtikrinimas
4.3.4. Pažeistų ir užterštų teritorijų tvarkymas, 
dirvožemio degradacijos stabdymas ir jo funkcijų
apsauga
4.3.5. Aplinkos kokyb÷s valdymo, monitoringo, 
vertinimo ir kontrol÷s sistemos stiprinimas
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SKATINTI VERSLO PRODUKTYVUM Ą

Į AUKŠTĄ PRIDöTINĘ VERTĘ ORIENTUOTA, INTEGRALI EKONOMIKA

Formuoti paklaus ą inovacijoms, įskaitant  besikurian čių inovatyvi ų
įmoni ų skatinim ą

1.1.1. besikurian čių ir jau veikian čių vert ÷s kūrimo tinkl ų (Sl÷nių, klasteri ų ir kit ų
partneryst ÷s tinkl ų, (tarp j ų ir asocijuot ų strukt ūrų)įskaitant k ūrybini ų ir kult ūrini ų
industrij ų srityje)) ilgalaik ÷s raidos strategij ų rengim ą (įskaitant rinkodaros, 
pozicionavimo tarptautin ÷se vert ÷s kūrimo grandyse strategijas) įžvalgų veiklas ir 
tinklaveikos pl ÷trą (įskaitant tinklo fasilitavimo paslaugas);
1.1.2. organizacij ų geb÷jimus pasinaudoti pasaulini ų žinių tinkl ų teikiamomis 
galimyb ÷mis; įmoni ų, veikian čių pramon ÷s ir paslaug ų sektoriuose, mokslo ir studij ų
institucij ų prieig ą prie tarptautini ų (įskaitant Šiaur ÷s ir Baltijos valstybi ų region ą) 
verslo, inovacij ų ir kit ų partneryst ÷s tinkl ų;
1.1.3. bendr ų sektoriaus ir technologij ų vystymui reikaling ų MTEP projekt ų, kuriuos 
vykdo mokslo ir studij ų institucijos, kompetencijos centrai ir ūkio subjektai, 
įgyvendinim ą, įskaitant meno, kult ūros, gamtos moksl ų, ir technologij ų ir kit ų kryp čių
bendradarbiavimui vykdant nauj ų produkt ų bei paslaug ų paieškos projektus; 
1.1.4. temini ų MTEP (įskaitant socialin ÷s ir kult ūrin ÷s pl ÷tros)  ir technologij ų
program ų įgyvendinim ą .

1.2.1. efektyviam žini ų perdavimui kuriant ir pl ÷tojant technologij ų perdavimo 
centr ų (TPC)  funkcijas vykdan čių organizacij ų paslaugas, įskaitant mokslo ir 
studij ų institucijose sukurtos intelektin ÷s nuosavyb ÷s valdymo geb ÷jimams 
stiprinti;
1.2.2. inovacij ų ir bendradarbiavimo su verslu kult ūros mokslo ir studij ų
institucijose stiprinimui, motyvacijos bendradarbia uti  mokslo studij ų
institucijoms su verslu stiprinimui;
1.2.3    vert ÷s kūrimo tinkl ų pl÷trai reikalingos bendro naudojimo MTEP 
infrastrukt ūros  pl ÷trą, kompetencijos centr ų kūrimąsi ir pl ÷trą ;(įskaitant 
Geb÷jimų ugdym ą išnaudoti esam ą MTEP infrastrukt ūrą);
1.2.4.   VPB MTEP srityje  ir verslum ą skatinan čių institucij ų (mokslo ir/ar 
technologij ų parkų, technologij ų perdavimo centr ų, imlaus žinioms verslo 
inkubatori ų ir kt. institucij ų, susijusi ų su MTEP studij ų ir ūkio pl ÷tros s ąveikos 
stiprinimu) infrastrukt ūros ir paslaug ų pl÷trą (įskaitant mokslo ir studij ų
institucij ų įsteigt ų padalini ų ar savarankišk ų juridini ų asmenų, skirt ų kurti, 
vystyti ir pl ÷toti mokslui iml ų versl ą, technologij ų perdavim ą, infrastrukt ūros 
kūrimą ir paslaug ų pl÷trą);
1.2.5.  VPB MTEP srityje įgalinan čių specialist ų rengim ą, jų geb÷jimų tobulinim ą
efektyviai teikti kokybiškas su technologij ų perdavimu susijusias inovacij ų
paslaugas įmon ÷ms, mokslo ir studij ų institucijoms, tyr ÷jams ir kitoms 
tikslin ÷ms grup ÷ms;
1.2.6   kūrybingumo infrastrukt ūros pl ÷trą (pavyzdžiui, men ų inkubatori ų tinklo 
pl÷trą) (gal÷tų būti R  dalis), siekiant didinti šalies kult ūros produkt ų
konkurencingum ą, žinomum ą ir sklaid ą, skatinant tam tikr ų produkt ų
(pavyzdžiui, architekt ūros, interjero, mados dizaino, pramoninio arba indu strinio, 
grafinio ir komunikacij ų dizaino ir pan.) įsiliejim ą į gamyb ą, gerinant 
prieinamum ą prie kult ūros ir meno produkt ų bei paslaug ų.

2.1.1.kurti ir pl ÷toti MTEP infrastrukt ūrą, reikaling ą inovatyviems produktams ir 

paslaugoms kurti įmon ÷se; 

2.1.2 pl÷toti ir komercializuoti inovatyvius produktus versl o įmon ÷se visuose etapuose 

nuo id ÷jos iki bandomosios gamybos ( įskaitant id ÷jų vystym ą, galimybi ų studijas, 

mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentin ę pl÷trą, prototip ų kūrimą, testavim ą ir 

naujų produkt ų bandom ąją gamyb ą); 

2.1.3. tęsti mokestines ir kurti kitas paskatas verslo inves ticijoms į MTEP;

2.1.4. formuoti nauj ų inovatyvi ų produkt ų ir paslaug ų kūrimuisi ir pl ÷trai palanki ą teisin ę

sistem ą (įskaitant apribojim ų naujų inovatyvi ų produkt ų ir paslaug ų kūrimui ir j ų

išbandymui, testavimui tvark ą);

2.1.5. stiprinti MV Į (įskaitant k ūrybines ir kult ūrines industrijas, mokslo ir studij ų institucij ų

įstei5tas pumpurines įmones) intelektin ÷s nuosavyb ÷s valdymo geb ÷jimus (K)

2.2.1 Formuoti paklaus ą inovacijoms (skatinti nauj ų rink ų inovacijoms k ūrimą, taikant 

standartizavimo ir reguliavimo mechanizmus; sukurti  inovatyvi ų viešųjų pirkim ų ir 

ikiprekybini ų pirkim ų teisin ę bazę ir pla čiai diegti inovatyvius viešuosius ir ikiprekybinius  

pirkimus;  taikyti mokestines ir/ar finansines pask atas socialini ų-ekonomini ų problem ų

sprendimui, visuomen ÷s ir ūkio atsinaujinimui bei gyvenimo kokybei reikšming ų inovacij ų

naudotojams; įgyvendinti inovacij ų viešinimo, sklaidos, potenciali ų inovacij ų naudotoj ų

ir/arba visuomen ÷s informavimo veiklas

2.2.2 kurti paskatas tyr ÷jų (įskaitant ir studentus) įmoni ų (taip pat ir bendr ų su mokslo ir 

studij ų institucijomis) k ūrimuisi, teikti komercinimo pagalb ą inovatyvioms id ÷joms, pl ÷sti 

verslumo skatinimo paslaug ų pasiūlą

3.1.1. netechnologini ų inovacij ų diegimui verslo įmon ÷se, skatinant verslo investicijas į funkcij ų

(įskaitant rinkodar ą), proces ų ir valdymo metod ų tobulinim ą; 

3.1.2. esamų gamybos ir paslaug ų teikimo paj ÷gumų pritaikym ą naujiems produktams gaminti ir 

paslaugoms teikti, skatinant įmoni ų investicijas į naujų gamybos technologini ų linij ų įsigijim ą ir 

įdiegim ą, esamų gamybos technologini ų linij ų modernizavim ą, įmon÷s vidini ų inžinerini ų tinkl ų, 

kuri ų reikia naujoms gamybos technologin ÷ms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, 

įrengim ą, moderni ų technologij ų diegim ą paslaug ų sektoriuose.

3.2.1.  užsienio rink ų tyrimams ir užsienio partneri ų paieškai, rinkodaros veikl ų įgyvendinimui;

3.2.2.  įmoni ų ir jų produkcijos pristatymui užsienyje vykstan čiose tarptautin ÷se parodose, 

kontakt ų mug ÷se, verslo misijose (k ūrybini ų industrij ų atveju – papildomai ekspozicijose, 

festivaliuose ir kt.), įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiag os parengim ą; (K)

3.2.3.  menų inkubatori ų, kūrybini ų ir kult ūrini ų industrij ų klasteri ų operatori ų prieigai prie 

globali ų distributori ų tinkl ų; (K)

3.2.4.  gamini ų, kuriuos planuojama eksportuoti, sertifikavimui, i r kitoms su eksporto geb ÷jimų

stiprinimu susijusioms veikloms;

Skatinti vert ÷s kūrimo tinkl ų kūrim ąsi, pl ÷trą ir integracij ą į
tarptautinius tinklus

Skatinti nauj ų inovatyvi ų produkt ų ir paslaug ų kūrim ą ir jų
komercializavim ą

Skatinti verslo proces ų ir technologini ų paj÷gumų tobulinim ą



AČIŪ


