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
2011 m. sausio 18 d. Nr. 51/8VL-2
Marijampolė
Marijampolės regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008,
Nr. 48-1778; 2010, Nr. 69-3446) 9 punktu, n u s p r e n d ž i a
patikslinti 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. Išdėstyti 4 punkto „Kempingų infrastruktūros įrengimas Marių parke“ skiltį „Preliminarus
projekto biudžetas“ taip:
Bendra projekto vertė, Lt
947 901,00

Preliminarus projekto biudžetas
ES fondų lėšų suma, Lt
805 715,00

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
142 186,00

2. Išdėstyti 5 punkto „Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“ skiltį „Projekto
tikslai, siektini rezultatai“ taip:
„Tikslas. Įrengti viešąją turizmo infrastruktūrą.
Siektini rezultatai:
Produkto rodiklis:
• Projektas 1 vnt.
• Sukurtas naujas turistų traukos objektas.
• Įgyvendintos rinkodaros priemonės.
Rezultato rodiklis:
• Pritraukta 2 tūkst. turistų per 2 metus po projekto įgyvendinimo.
• Sukurta 2 naujos sezoninės darbo vietos: 1 vyras ir 1 moteris.“.
3. Įrašyti 5 punkto „Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“:
3.1. skiltyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia“ vietoj datos „2009 m. lapkričio
mėn.“ datą „2011 m. gegužės mėn.“;
3.2. skiltyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga“ vietoj datos „2011 m. spalio
mėn.“ datą „2013 m. balandžio mėn.“.
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4. Išdėstyti 6 punktą taip:
Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Kempingo Marijampolės
Marių
savivaldybės
parke
administracija
plėtra

Projekto tikslai, siektini
rezultatai

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
projekto
vertė, Lt

Tikslas. Skatinti viešosios 476 520,87
turizmo
infrastruktūros
plėtrą
Marijampolės
savivaldybėje, plėtojant
sukurtą
kempingo
infrastruktūrą
Marijampolės
Marių
parke.
Siektini rezultatai:
Įgyvendinus projektą –
plėtojant traukos objektą,
bus pasiekti šie rezultatai:
• Pastatytas
administracinis pastatas
su patalpomis kempingą
aptarnaujančiam
personalui,
kavine,
dušinėmis ir tualetais;
• Pastatyti
du
sanitariniai-higieniniai
pastatai;
• Įrengti
inžinerinių
tinklų įvadai į visus naujai
statomus pastatus;
• Pritraukta
privataus
finansavimo lėšų;
• Pritraukta 3000 turistų
per 2 metus po projekto
įgyvendinimo.

ES fondų
lėšų suma,
Lt

Pareiškėjo
ir partnerio
(-ių) lėšos,
Lt

334 746,06 141 774,81

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Numato- Projekto Paraiškos
ma
trukmė pateikimo
projekto mėn.
įgyvendiveiklų
nančiajai
įgyvendiinstitucijai
nimo
terminas
pabaiga

2012 m.
birželio
mėn.

2014 m.
gegužės
mėn.

24
2012-02-29
mėn.

5. Išdėstyti lentelės baigiamąją dalį taip:
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
Projektų vertė, Lt
ES fondų lėšų suma, Lt
Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos, Lt
11 833 090,35

Posėdžio pirmininkė

7 000 000,00

4 833 090,35

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

Birutė Kažemėkaitė

