
Plano struktūra. Projektas
1. Žmogus ir visuomenėPrioritetas

1.01. Skatinti mokytis visą gyvenimąTikslas

1.01.01. Gerinti švietimo kokybę, prieinamumą ir didinti paslaugų įvairovęUždavinys

1.01.01.01. Modernizuoti švietimo įstaigų ir aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, mokymosi ir ugdymo aplinkas, diegti pažangias (IT ir kitas) technologijasPriemonė

1.01.01.02. Modernizuoti ugdymo, mokymo ir studijų bei kvalifikacijos tobulinimo programas ir tam pritaikyti mokymosi priemonesPriemonė

1.01.01.03. Plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes (ypač kaimo vietovėse)Priemonė

1.01.01.04. Stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų (muziejų, bibliotekų, meno veiklas vykdančių centrų ir kt.) galimybes teikti formalaus ir neformalaus ugdymo paslaugasPriemonė

1.01.02. Sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisiUždavinys

1.01.02.01. Suaugusiųjų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas, didinant ir panaudojant neformalaus švietimo galimybes (skiriant prioritetą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, 
vyresnio amžiaus žmonėms, kaimo vietovių gyventojams)

Priemonė

1.01.02.02. Suaugusiųjų neformalaus ugdymosi galimybių bei patrauklumo stiprinimas (ypač kaimo vietovėse);Priemonė

1.01.02.03. Mokymasis visą gyvenimą.Priemonė

1.02. Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimąTikslas

1.02.01. Išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti pilietiškumąUždavinys

1.02.01.01. Teikti paramą iniciatyvoms, siekiančioms prižiūrėti, aktualizuoti ir propaguoti lokalinius (kaimo, regiono) kultūrinės atminties objektus (įskaitant etnografinių kaimų atgaivinimą)Priemonė

1.02.01.02. Skatinti savanorystę ir bendruomeniniu vienijimusi grindžiamą vaikų ir jaunimo veikląPriemonė
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1.03. Skatinti kūrybiškumą, verslumą ir lyderystęTikslas

1.03.01. Skatinti kūrybiškumą ir dalyvavimą kultūrinėje veiklojeUždavinys

1.03.01.01. Remti į vaikus ir jaunimą orientuotus nacionalinio lygmens kultūros reiškinius ir lokalias kūrybines iniciatyvasPriemonė

1.03.01.02. Plėtoti kūryba paremtas partnerystesPriemonė

1.03.01.03. Remti iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į lokalinius kultūrinius projektusPriemonė

1.03.01.04. Remti kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvasPriemonė

1.03.01.05. Remti naujoviškas socialines ir kultūrines (įskaitant kolektyvinės kūrybos) iniciatyvas, susijusias su miestų mikrorajonuose ir regionuose gyvenančių, socialinę atskirtį patiriančių ar kitų 
specifinių gyventojų grupių įtraukimu į kultūros kūrimą, sklaidą

Priemonė

1.04. Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir panaudojimąTikslas

1.04.01. Skatinti ankstyvą vaikų ir jaunimo įsitraukimą į MTEP veiklasUždavinys

1.04.01.01. Stiprinti technologijų mokymą formaliajame ir neformaliajame švietimePriemonė

1.05. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas

1.05.01. Siekti vaiko ir šeimos gerovėsUždavinys

1.05.01.01. Didinti vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų ir neformalaus švietimo prieinamumąPriemonė

1.05.01.02. Užtikrinti kompleksinių paslaugų (socialinių, sveikatos, švietimo ir kt.) vaikui ir šeimai prieinamumąPriemonė

1.05.02. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonęUždavinys

1.05.02.01. Didinti viešųjų paslaugų infrastruktūros prieinamumą, taikant universalaus dizaino principąPriemonė
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1.05.02.02. Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir pritaikymą neįgaliesiems bei pagyvenusiems žmonėmsPriemonė

1.05.02.03. Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos, transporto ir kitų viešųjų paslaugų infrastruktūrąPriemonė

1.05.02.04. Plėtoti tikslines priemones, orientuotas į labiausiai pažeidžiamų visuomenės socialinių grupių sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją bei specifines moterų ir vyrų sveikatos problemas, 
ypač reprodukcinės sveikatos

Priemonė

1.05.02.05. Stiprinti sveikatos priežiūrą; gerinti specializuotas paslaugas; diegti informacines technologijas, sveikatos priežiūros paslaugas pritaikant individualiems pacientų poreikiams; gerinti 
laboratorinių tyrimų kokybę ir kt.

Priemonė

1.05.02.06. Optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, plėtoti kultūros darbuotojų kvalifikaciją ir valdymo efektyvumą, skatinant paslaugų prieinamumą ir 
visuomenės dalyvavimą kultūros procesuose

Priemonė

1.05.02.07. Netradicinių erdvių pritaikymas kultūros paslaugoms regionuose ir alternatyvių miestų mikrorajonų kultūrinių erdvių formavimas, kūrybinių klasterių fizinės ir informacinės 
infrastruktūros miestuose plėtra, tęstinių (tradicinių) programų, iniciatyvų skirti

Priemonė

1.05.02.08. Atnaujinti ir plėtoti tolygią sveiką gyvenseną skatinančią viešąją infrastruktūrą (įskaitant švietimo įstaigose ir aukštosiose mokyklose)Priemonė

1.05.02.09. Socialinės įtraukties ir užimtumo didinimas per viešas sveiką gyvenseną skatinančias priemones.Priemonė

1.06. Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenįTikslas

1.06.01. Gerinti sąlygas bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklaiUždavinys

1.06.01.01. Plėtoti pagalbos mechanizmus bendruomenių inicijuojamoms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti (bendruomenių, vietos valdžios ir verslo partnerystė)Priemonė

1.06.01.02. Skatinti vietos bendruomenių atstovų ir institucijų bendradarbiavimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms bei jų įtraukimą į bendruomenės gyvenimąPriemonė

1.06.01.03. Įtraukti vietos bendruomenes ir privačių kultūros paveldo objektų savininkus prižiūrėti, tvarkyti ir efektyviai pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūrinėms ir socialinėms reikmėmsPriemonė

1.06.01.04. Plėtoti bendruomeninei ir NVO veiklai tinkamą infrastruktūrąPriemonė

2. Ekonomikos skatinimasPrioritetas

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas
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2.01.01. Kurti ir plėsti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP), inovacijų ir kūrybingumo infrastruktūrą ir paslaugasUždavinys

2.01.01.01. Skatinti kūrybingumo infrastruktūros plėtrąPriemonė

2.01.02. Plėtoti modernią transporto infrastruktūrą ir darnų judumąUždavinys

2.01.02.01. Sukurti darnią ir subalansuotą miestų transporto sistemąPriemonė

2.01.02.02. Skatinti darnų judumą miestuosePriemonė

2.01.02.03. Modernizuoti kelių ir geležinkelių infrastruktūrąPriemonė

2.01.02.04. Vystyti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrąPriemonė

2.01.03. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldąUždavinys

2.01.03.01. Skatinti turizmo infrastruktūros plėtrą regionuosePriemonė

2.01.03.02. Vykdyti turizmo rinkodarąPriemonė

2.01.04. Skatinti darnų išteklių naudojimąUždavinys

2.01.04.01. Skatinti alternatyvių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, gamybą ir skirstymąPriemonė

2.01.04.02. Remti energijos vartojimo efektyvumą viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų namų sektoriujePriemonė

2.01.04.03. Kurti ir diegti modernias energiją tausojančias technologijasPriemonė

2.01.04.04. Didinti energijos išteklių naudojimo efektyvumą visoje šilumos energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo grandinėjePriemonė

2.01.04.05. Plėtoti elektra ir kitais alternatyviais degalais varomų transporto priemonių naudojimą ir skatinti intermodalumąPriemonė
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2.01.04.06. Plėtoti tvarią vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų sistemąPriemonė

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas

2.02.01. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumąUždavinys

2.02.01.01. Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrąPriemonė

2.02.02. Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra)Uždavinys

2.02.02.01. Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą (derinant „Urban“ tipo 
priemonę ir kaimo plėtros politikos priemones)

Priemonė

2.02.02.02. Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos 
priemones)

Priemonė

2.03. Skatinti verslumą ir verslo plėtrąTikslas

2.03.01. Didinti Marijampolės regiono verslo įmonių konkurencingumąUždavinys

2.03.01.01. Ugdyti verslumo, inovacijų, kūrybiškumo ir kitas kompetencijasPriemonė

2.03.01.02. Skatinti jaunimo verslumąPriemonė

2.03.01.03. Skatinti naujų įmonių steigimąPriemonė

2.03.01.04. Skatinti mikro įmonių steigimą ir konkurencingumąPriemonė

2.03.01.05. Sukurti vieningą kompiuterizuotą regiono verslo informacinę duomenų bazęPriemonė

3. Pažangus valdymasPrioritetas

3.01. Stiprinti strategines kompetencijas viešojo valdymo institucijose ir gerinti šių institucijų veiklos valdymąTikslas
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3.01.01. Diegti į rezultatus orientuotą valdymą ir didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumąUždavinys

3.01.01.01. Diegti projektų/procesų valdymą, kokybės vadybos sistemas, metodus ir kitas veiklos valdymo gerinimo priemones, vykdyti viešojo valdymo institucijų ir įstaigų valdymo stebėseną ir 
kokybės vertinimus

Priemonė

3.01.01.02. Didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių (įskaitant valstybės valdomo komercinio ir nekomercinio turto) valdymo efektyvumąPriemonė

3.01.02. Stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti valstybės tarnybos patrauklumąUždavinys

3.01.02.01. Tobulinti viešojo valdymo institucijų vidaus administravimąPriemonė

3.01.02.02. Stiprinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandį ir valstybės pareigūnų (įstaigų vadovų) ir tarnautojų gebėjimus ir kompetencijąPriemonė

3.01.02.03. Diegti ir plėtoti kompetencijomis grįsto veiklos valdymo modelįPriemonė

3.02. Skatinti visuomenės dalyvavimą viešajame valdyme ir gerinti viešojo valdymo paslaugų kokybęTikslas

3.02.01. Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti viešojo valdymo procesuoseUždavinys

3.02.01.01. Tobulinti konsultacijų su visuomene teisinį reglamentavimą, sukurti efektyvų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, plėsti konsultavimosi būdus ir vykdyti konsultacijas su 
visuomene dėl jai aktualių viešojo valdymo klausimų

Priemonė

3.02.01.02. Skatinti gyventojus ir vietos bendruomenes dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalusPriemonė

3.02.01.03. Didinti seniūno veiklos efektyvumąPriemonė

3.02.01.04. Kurti elektroninės demokratijos, skaidrumo ir viešumo sprendimus ir priemonesPriemonė

3.02.02. Gerinti asmenų aptarnavimą viešojo valdymo institucijose ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomeneiUždavinys

3.02.02.01. Didinti paslaugų prieinamumą ir užtikrinti vartotojų poreikiais ir efektyvumu grįstą paslaugų įvairovęPriemonė

3.02.02.02. Gerinti asmenų aptarnavimo kokybę taikant vieno langelio principąPriemonė
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