PROJEKTĄ BENDRAI FINANSUOJA EUROPOS SĄJUNGA IR LIETUVOS RESPUBLIKA
pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI NAUJOSIOS IR PRAMONĖS G. PRAMONĖS ZONŲ
INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO PROJEKTAS
Alytaus miesto savivaldybės administracija baigia įgyvendinti Buvusio Alytaus
eksperimentinio namų statybos kombinato ir Alytaus mėsos kombinato pramonės teritorijos
infrastruktūros rekonstrukcijos (Naujosios ir Pramonės g. pramonės zonų infrastruktūros
sutvarkymo) projektą. Paramos sutartimi Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-11-001, pasirašyta su Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA), šiam
projektui buvo skirtas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos finansavimas:
3.066.434,32 Eur sudaro ES parama, 270.567,75 Eur finansuoja Lietuvos biudžetas, tiek pat savo
lėšų skiria ir projekto vykdytoja Alytaus miesto savivaldybės administracija. Bendras projekto
biudžetas – 3.607.569,79 euro.
Projekto bendrasis tikslas – sukurti palankias sąlygas verslo plėtrai Alytaus Naujosios g. ir
Pramonės g. 16 pramonės zonose, stiprinant verslo aplinką, keliant konkurencingumo lygį ir
didinant eksporto potencialą per pramoninių zonų viešosios infrastruktūros modernizavimą.
Tiesioginis projekto tikslas – pagal turimą parengtą techninę dokumentaciją sutvarkyti minėtų
pramonės zonų viešąją infrastruktūrą.
Pramonės g. 16 pramonės zonos viešoji infrastruktūra buvo sutvarkyta dar 2010 metais.
Rangos darbus, kurių vertė viršijo 1 mln. eurų, atliko UAB „Parama“.
Šiuo metu UAB „Alkesta“ jau baigia vykdyti ir Naujosios g. pramonės zonos viešosios
infrastruktūros sutvarkymo darbus. Iš viso rangos darbai šiame objekte viršijo 2.5 mln. eurų.
Šiuo projektu iš esmės sutvarkyti dviejų minėtų pramonės zonų teritorijų privažiavimo
keliai, šaligatviai. Projekto tikslinės grupės – verslininkai, jų darbuotojai, partneriai bei klientai,
gyventojai, miesto svečiai – gali naudotis pagerėjusiomis veiklos šiose zonose sąlygomis.
Sutvarkius gatvių apšvietimą padidėjo šių zonų saugumas, pagerėjo Alytaus estetinis vaizdas,
įvaizdis, ateityje bus lengviau pritraukti potencialius investuotojus. Atnaujinti inžineriniai tinklai
sudaro galimybes patikimai aprūpinti pramonės zonose esančias įmones jų veiklai reikalingais
gamybos ištekliais.
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