MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 2014 - 2020 METAMS ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ II KETVIRČIO APŢVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
PRADĖTI

Eil.Nr.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Plano priemonės numeris ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Projekto vertė / finansavimo šaltinis (-iai)

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Nėra
Planuojami rezultatai:
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
Nėra
Planuojami rezultatai:
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
Nėra
Planuojami rezultatai:
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Nėra
Planuojami rezultatai:
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
Nėra
Planuojami rezultatai:
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BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Eil.Nr.

Plano priemonės numeris ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Projekto vertė / finansavimo šaltinis (-iai)

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Nėra
Planuojami rezultatai:
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
Nėra
Planuojami rezultatai:
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
Nėra
Planuojami rezultatai:
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Nėra
Planuojami rezultatai:
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
Nėra
Planuojami rezultatai:
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IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*)

Pobūdis
(galimybė /
grėsmė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 buvo
patvirtintos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą, taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios reglamentuoja institucijų,
dalyvaujančių įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą, tęsiančią 2007–2013 metų konvergencijos
tikslo programas, atsakomybė, funkcijos ir teisės.
Taisyklėse apibrėžtos Regionų plėtros tarybų funkcijos įgyvendinant 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.
1V-428 buvo nustatyti Tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki
100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų kriterijai ir principai.
Remiantis šiais kriterijais bus išskirtos tikslinės teritorijos, kuriose numatomos
investicijos 2014–2020 metų laikotarpiu.

Galimybė

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.
1V-429 iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių
savivaldybių centrų buvo išskirtos tikslinės teritorijos.
Marijampolės regione esantys Kalvarijos bei Vilkaviškio miestai išskirti kaip
tikslinės teritorijos.

Galimybė

Galimybė

Pasiūlymai dėl grėsmės sumaţinimo ar galimybės
išnaudojimo
(prireikus – pasiūlymas regiono plėtros tarybai
pradėti plano keitimą)
Vadovaujantis Taisyklėmis Marijampolės regiono
plėtros taryba įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą sudarys regiono projektų sąrašus, kuriais bus
siekiama įgyvendinti Marijampolės regiono plėtros
plane nustatytas priemones.

Remiantis tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijais
išskirtose tikslinėse teritorijose bus rengiamos
investicijų
programos,
įgyvendinami
Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojami
projektai, kuriais numatoma kompleksiškai gerinti
tikslinių teritorijų viešąją infrastruktūrą.
Tikslinėse teritorijose – Kalvarijos bei Vilkaviškio
miestuose – bus rengiamos investicijų programos,
įgyvendinami Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis finansuojami projektai, kuriais numatoma
kompleksiškai gerinti tikslinių teritorijų viešąją
infrastruktūrą.

*

Paskelbti paramą administruojančių institucijų kvietimai teikti projektų paraiškas; naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų programų priemonės; patvirtintos valstybinės programos ar jų lėšų
sąmatos, uždaroma ar bankrutuoja stambi regione veikusi įmonė; kitos išorinės galimybės, taip pat kliūtys ar grėsmės, dėl kurių plano uždaviniai ar priemonės gali būti neįgyvendintos.
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STATISTINIAI RODIKLIAI
Pokytis,
lyginant su
atitinkamu
praėjusių
metų
laikotarpiu

DUOMENŲ PAVADINIMAS

Reikšmė

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2014 metų II ketvirčio* pabaigoje

10,1%

17,4%

-2,6%

-1,6%

1.862,4 Lt

82,31%

-36,3 Lt

71,1 Lt

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 metų I ketvirtį*

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu

* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai.
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