PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-16
Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“
VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“,
2007–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“

Prioritetas

„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

Priemonė
Eil Projekto
Nr
pavadinimas

VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“
Projekto
Projekto tikslai, siektini rezultatai
pareiškėjas

1.

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

„Universalaus
daugiafunkcio
centro steigimas
Bagotosios kaime“

Projektų vertė, Lt
776 805,88

Preliminarus projekto biudžetas

Tikslas. Spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės,
pasiūlos ir prieinamumo problemą Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Pagrindinės veiklos.
• Parengti projekto techninę dokumentaciją.
• Atlikti darbų priežiūrą.
• Atlikti rangos darbus.
• Įsigyti reikiamą įrangą ir baldus.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus gauti šie rezultatai:
• Įsteigtas universalus daugiafunkcis centras Bagotosios kaime.
• Įsteigti nauji etatai UDC darbuotojams.
• Sutvarkyta UDC steigimui reikalinga infrastruktūra.
• Įsigyti baldai ir įranga reikiami UDC funkcionavimui
Įgyvendinus projektą bus pasiekti visi žemiau išvardyti stebėsenos rodikliai:
• Produkto rodiklis „Projektai“ – 1 vnt.
• Produkto rodiklis „Universalūs daugiafunkciai centrai, kuriems steigti ir
plėtoti skirta parama“ – 1 vnt.
• Rezultato rodiklis „Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo
infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)“ – nemažiau kaip 500
asmenų.

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt
660 285,00
0,00

Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

776 805,88

660 285,00

0,00

116 520,88

Numatoma
projekto
veiklų
Įgyvendinimo
pradžia
2011 m.
liepos
mėn.

Projekto
trukmė
mėn.

24
mėn.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt

Priemonei skirta ES struktūrinė parama
Marijampolės regionui 2007-2013 m., Lt

116 520,88

6 114 475,00

____________

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas
2011-05-31

