MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 9 D.
SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-2.2-ŠMM-04-R PRIEMONĘ „UNIVERSALIŲ
DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ KAIMO VIETOVĖSE STEIGIMAS“,
2007–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2011 m. rugsėjo 20 d. Nr. 51/8S-26
Marijampolė
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. 693446) 9 punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:
Patikslinti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių
centrų kaimo vietovėse steigimas“ 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-16:
1. Išdėstyti 2 punkto „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos
savivaldybėje“:
1.1. skiltį „Projekto tikslai, siektini rezultatai“ taip:
„Tikslas. Kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus
amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą Kalvarijos savivaldybės kaimo
gyvenamojoje vietovėje.
Pagrindinės veiklos.
Kalvarijos universalaus daugiafunkcio centro steigimas Aistiškių kaime, modernizuojant
švietimo ir socialinių paslaugų teikimą.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą, bus pasiekta:
• Produkto rodiklis „Projektai“ – įgyvendintas 1 projektas.
• Produkto rodiklis „Universalūs daugiafunkciai centrai, kuriems steigti ir plėtoti skirta
parama“ – įsteigtas 1 Kalvarijos savivaldybės universalus daugiafunkcis centras Aistiškių kaime.
• Rezultato rodiklis „Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6
mėnesius po projekto pabaigos)“ – ne mažiau kaip 500 asmenų“.
1.2. skiltyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia“ vietoj datos „2011 m.
birželio mėn.“ datą „2012 m. birželio mėn.“
2. Įrašyti 6 punkto „Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės savivaldybės Patašinės
gyvenvietėje steigimas“ skiltyje „Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas“
vietoje datos „2011-09-30“ datą „2012-03-31“.
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