Ūkio ministerijos investicijų projektų atrankos komisijos sprendimai dėl 2019–2021 m. investicijų projektų
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

1.

Žemės, esančios
Kauno laisvojoje
ekonominėje
zonoje, paėmimas
visuomenės
poreikiams

2014–2020

Bendra
vertė,
tūkst.
eurų
8008

2.

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų
programos
įgyvendinimas

2016–2022

12 505

3.

Informacinių
technologijų
plėtra (serverinė
dalis), II etapas

2016–2020

452

Įgyvendinimo
terminai

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – paimti privačią žemę, esančią Kauno LEZ,
visuomenės poreikiams. Projekto uždavinys – atlyginti privatiems
asmenims už visuomenės poreikiams iš jų paimamą nekilnojamąjį turtą.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1. Visuomenės poreikiams paimta 203 hektarai Kauno LEZ
teritorijoje esančių privačių žemės sklypų.
2. Pagal atliktą žemės sklypų ir juose esančio turto vertinimą arba
teismo nustatytą žemės sklypų ir juose esančio turto vertę atsiskaityta su
privačios žemės, esančios Kauno LEZ, savininkais už visuomenės
poreikiams iš jų paimtus žemės sklypus ir juose esantį turtą.
Projekto tikslai:
1. Pritraukti tiesioginių užsienio investicijų mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje pagal sumanios
specializacijos kryptis ir susijusias sritis.
2. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir
žinomumą, visuomenės informuotumą apie jos aplinką.
Projekto uždaviniai:
1. Padidinti investicijas į kuriamų ir plėtojamų pramoninių parkų
ar laisvųjų ekonominių zonų infrastruktūrą – sudaryti įmonėms galimybę
ja naudotis rinkos sąlygomis.
2. Plėtoti kelias savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo
maršrutų informacinę infrastruktūrą.
Projekto tikslas – sukurti, plėtoti ir įdiegti Ūkio ministerijos ir
įstaigų kompiuterizuotas sistemas, kurios užtikrintų, kad Ūkio
ministerijos, Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos metrologijos
inspekcijos, Lietuvos standartizacijos departamento ir Nacionalinio
akreditacijos biuro specialistai, naudodamiesi centralizuotais IT
ištekliais, galėtų efektyviai įgyvendinti įstaigoms pavestas funkcijas.
Projekto uždaviniai:
1. Modernizuoti kompiuterinių tinklų infrastruktūrą ir stiprinti
apsaugą (Duomenų centruose – DC1 ir DC2).
2. Tobulinti, plėtoti ir diegti serverinės programinės įrangos
priemones ir priežiūrą.

Komisijos
sprendimas

Sprendimo
data

Suteikti
balai

Įtraukti į
Valstybės
investicijų
2019–2021
metų
programą
(toliau –
VIP)

2018-08-01

130

Įtraukti į
VIP

2018-08-01

200

Įtraukti į
VIP

2018-08-01

185

