PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/8S-37

Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“,
2007-2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
„Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Poilsiavietės ir
kempingo
įrengimas prie
Orijos ežero II
etapas

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

2.

Kempingo Marių
parke plėtra II
etapas

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Tikslas. Įrengti poilsiavietę ir kempingą prie
Orijos ežero.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodikliai:
Pritraukta turistų per 2 metus po projekto
įgyvendinimo – 2000 (du tūkstančiai). Sukurtos
2 (dvi) darbo vietos.
Produkto rodiklis:
Įgyvendintas 1 projektas. Sukurtas naujas turistų
traukos objektas prie Orijos ežero. Įgyvendintos
rinkodaros priemonės.
Tikslas.
Skatinti
viešosios
turizmo
infrastruktūros
plėtrą
Marijampolės
savivaldybėje, plėtojant sukurtą kempingo
infrastruktūrą Marijampolės Marių parke.
Siektini rezultatai:
Įgyvendinus projektą bus pasiektas šis
pagrindinis projekto rezultatas – sukurtos
kempingo infrastruktūros Marijampolės Marių
parke plėtra.
Įgyvendinus projektą taip pat bus pasiekti ir šie
rezultatai:

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

470 326,83

399 777,80

70 549,03

2012 m.
rugpjūčio
mėn.

2014 m.
vasario
mėn.

18
mėn.

2012-05-31

4 119 129,26

3 501 259,87

617 869,39

2012 m.
gegužės
mėn.

2014 m.
balandžio
mėn.

24
mėn.

2012-12-28

2
• Pritraukta privataus finansavimo lėšų.
• Pritraukta 3000 turistų per 2 metus po
projekto įgyvendinimo.

Projektų vertė, Lt
4 589 456,09

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
3 901 037,67

Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos, Lt
688 418,42

______________

Priemonei skirta ES struktūrinė parama
Marijampolės regionui 2007-2013 m., Lt
7 000 000,00

