MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D.
SPRENDIMO NR. TS-10 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS TURIZMO
INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE“,
2007-2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2009 m. spalio 15 d. Nr. TS-32
Marijampolė
Marijampolės regiono plėtros taryba, atsižvelgdama į Šakių rajono savivaldybės mero 2009 m.
spalio 1 d. raštą Nr. S-1913 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.3-ŪM05-R priemonę sąrašo patikslinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2009 m.
spalio 2 d. raštą Nr. (07) (2.18) SD-2271 „Dėl projekto Vilkaviškio rajono Paežerių dvaro ledainės
(sandėlio) pastato rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui“, Kalvarijos savivaldybės administracijos
2009 m. spalio 6 d. raštą Nr. IS-1479 (4.16-01) „Dėl paraiškos pateikimo termino“
nusprendžia:
1. Pakeisti 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 sąrašą Nr. 41, patvirtintą
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-10:
1.1. įrašyti 1 punkto „Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro plėtra“ skiltyje „Bendra projekto
vertė, Lt“ vietoje skaičių „4 004 251,00“ skaičius „7 519 343,00“;
1.2. įrašyti 1 punkto „Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro plėtra“ skiltyje „Pareiškėjo ir
partnerio (-ių) lėšos, Lt“ vietoje skaičių „600 638,00“ skaičius „4 115 730,00“;
1.3. įrašyti 3 punkto „Vilkaviškio rajono Paežerių dvaro ledainės (sandėlio) pastato
rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui“ skiltyje „Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai
terminas“ vietoje datos „2009-10-19“ datą „2009-11-27“;
1.4. įrašyti 5 punkto „Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“ skiltyje „Paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas“ vietoje datos „2009-11-26“ datą „2010-06-22“;
1.5. išdėstyti lentelės baigiamąją dalį taip:
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
Projektų vertė, Lt
ES fondų lėšų
Pareiškėjo ir partnerio
suma, Lt
(-ių) lėšos, Lt
11 928 695,68
7 000 000,00
4 928 695,68

Tarybos pirmininko pavaduotojas

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

Algirdas Bagušinskas

