PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. TS-29
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2012 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. 51/8S-48 redakcija)
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“ priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“

Prioritetas

„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“

Priemonė

VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

„Virbalio
seniūnijos viešųjų
erdvių
sutvarkymas“

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

2.

„Baraginės
gyvenvietės
viešosios
inžinierinės ir
poilsio
infrastruktūros
objektų
rekonstrukcija“

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Tikslas. Kompleksiškai sutvarkyti Virbalio miesto parką pagerinant
gyventojų gyvenimo kokybę ir aplinką.
Pagrindinės veiklos.
• Kompleksiškai sutvarkomas Virbalio miesto parkas atliekant
statybos darbus.
Siektini rezultatai.
Sutvarkyti Virbalio miesto parką pagerinant gyventojų gyvenimo
kokybę ir aplinką.
Vykdant projektą „Virbalio seniūnijos viešųjų erdvių sutvarkymas“
atlikti Virbalio miesto parkui būtinus statybos darbus.
Rezultato: Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji
aplinka projektų skaičius – 1.
Produkto: Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo
didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
Tikslas. Didinti Baraginės gyvenvietės patrauklumą, gerinti
gyvenimo kokybę ir aplinką, asfaltuojant privažiuojamuosius kelius,
rekonstruojant Baraginės kaimo centre esančius objektus.
Pagrindinės veiklos.
• Statinio techninio projekto parengimas;
• Ekspertizės atlikimas;
• Statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas;
• Statinio statybos techninės priežiūros atlikimas;
• Apšvietimo, privažiavimo kelių asfaltavimo, pėsčiųjų, dviračių
takų, automob. stovėjimo a. rekonstr., tvenkinio, skvero, autobusų a.

Preliminarus projekto biudžetas

Numatoma
projekto
veiklų
Įgyvendinimo
pradžia

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

52 500,00

2013 m.
birželio
mėn.

17
mėn.

2013-03-01

124 413,75

2012 m.
kovo
mėn.

12
mėn.

2011-09-30

Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

700 000,00

595 000,00

52 500,00

1 658 850,00

1 410 022,50

124 413,75

2
tvarkymo darbai.
Siektini rezultatai.Sutvarkyta Baraginės gyvenvietės infrastruktūra,
asfaltuoti miestelio privažiuojamieji keliai ir automobilių stovėjimo
aikštelės.
Projektas prisidės prie priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ stebėsenos rodiklių
įgyvendinimo:
• Priemonės produkto rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės
ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu,
projektų skaičius – 1 projektas;
• Priemonės rezultato rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės,
kurioje sutvarkyta viešoji aplinka, skaičius – 1.

Projektų vertė, Lt

2 358 850,00

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

2 005 022,50

176 913,75

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt

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

176 913,75

37 809 790,00

__________________

