MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D.
SPRENDIMO NR. TS-9 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-1.4-AM-04-R PRIEMONĘ „VANDENS
TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“, 2007-2010 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 51/8S-21
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; 2009, Nr. 22-853), 8.1. punktu n u s p r e n d ž i a:
1. 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“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių
būklės gerinimas“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41:
1. 1. Papildyti 12 punktu:
Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai,
siektini rezultatai

12.

Vandens
telkinių,
esančių Kazlų
Rūdos
savivaldybėje
Plutiškių,
Gudelių
ir
Ąžuolų
Būdos
kaimuose,
būklės
gerinimas

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Tikslas.
Pagerinti
vandens
telkinių
esančių
Kazlų
Rūdos savivaldybėje
Plutiškių, Gudelių,
Ąžuolų
Būdos
kaimuose ekologinę
būklę ir sutvarkyti
pakrantes.
Siektini rezultatai:
• Vandens telkiniai,
kuriems
taikytos
būklės
gerinimo
priemonės – 3,0 vnt.
(Kazlų
Rūdos
savivaldybės
Plutiškių, Gudelių,
Ąžuolų
Būdos
kaimų
vandens
telkiniai).
•
Sutvarkytas,
taikant
vandens
telkinių
būklės
gerinimo priemones,
plotas bus nustatytas
atlikus
valymo
darbų programą.

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
projekto
vertė, Lt

413.403,00

ES fondų
lėšų suma,
Lt

372.062,70

Pareiškėjo
ir partnerio
(-ių) lėšos,
Lt
41.340,30

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia
2012 m.
balandžio
mėn.

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaiga
2013 m.
lapkričio
mėn.

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

20
mėn.

2011-10-01

1. 2. išdėstyti lentelės baigiamąją dalį taip:
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
Projektų vertė,
Lt
10.833.027,93

ES fondų lėšų
suma, Lt
9.617.897,54

Pareiškėjo ir partnerio (ių) lėšos, Lt
1.215.130,39

Priemonei skirta ES struktūrinė parama Marijampolės
regionui, Lt
2007-2010 m.
2011-2013 m.
2007-2013 m.
9.691.907,00

–

9.691.907,00

2. Pakeisti Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių
būklės gerinimas“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros
tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-9, ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Tarybos pirmininkas

Algis Žvaliauskas

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-9
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2011 m rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. 51/8Sredakcija)

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“
VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007-2010 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“
„Vandens telkinių būklės gerinimas“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Voverių tvenkinio
būklės gerinimas
Šakių rajono
savivaldybėje

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

Tikslas. Prisidėti prie paviršinių vandens
telkinių ekologinės būklės pagerinimo Šakių
rajone.
Pagrindinės veiklos:
Atlikti Voverių tvenkinio bei jo pakrančių
Voveriuose valymą ir tvarkymą.
Siektini rezultatai:
- Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės – 1 vnt.
- Vandens telkinių būklės gerinimo
priemonėmis sutvarkytas plotas prie normaliai
patvenkto vandens lygio – 47,8 ha.

Projektų vertė, Lt
2.500.000,00

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra projekto
vertė, Lt

2.500.000,00

ES fondų lėšų
suma, Lt

2.250.000,00

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
2.250.000,00
250.000,00

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

250.000,00

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2011 m.
spalio
mėn.

2013 m.
lapkričio
mėn.

26
mėn.

2011-10-01

Priemonei skirta ES struktūrinė parama Marijampolės regionui, Lt
2007-2010 m.
2011-2013 m.
2007-2013 m.
9.691.907,00
–
9.691.907,00

