MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 2 D.
SPRENDIMO NR. TS-42 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL PRIEMONĘ VP1-4.1-VRM-04-R „SAVIVALDYBIŲ
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“
2011–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012 m. spalio 30 d. Nr. 51/8S-40
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. 69-3446), 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. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42, patvirtintą
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. TS-42:
1. Išdėstyti 1 punkto „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ skiltis „Projekto tikslai, pagrindinės veiklos, siektini rezultatai“,
„Preliminarus projekto biudžetas“, „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia“ ir „Paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas“ taip:
Projekto tikslai, pagrindinės veiklos, siektini rezultatai

Tikslas. Tobulinti Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojų
kvalifikaciją ir gebėjimus, susijusius su vadovavimo,
lyderiavimo,
vadybinėmis
ir
valdymo
kompetencijomis.
Pagrindinės veiklos.
• Seminarų ciklas „Strateginis planavimas“.
• Seminaras
ciklas „Vadovavimo, lyderiavimo,
vadybinių ir valdymo kompetencijų didinimas“.
Siektini rezultatai.
Projekto eigoje numatoma suorganizuoti 24 dienas
(192 ak. val.) mokymų tikslinės grupės nariams.
Numatoma, kad iš viso mokymuose dalyvaus 40
asmenų. Planuojama, kad ne mažiau kaip 90 proc.
mokyme dalyvavusių asmenų sėkmingai baigs
mokymus ir gaus mokymo pažymėjimus.

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
ES fondų Pareiškėjo
projekto
lėšų
ir partnerio
vertė, Lt
suma, Lt (-ių) lėšos,
Lt

151 682,00 128 929,70

22 752,30

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendini
mo
pradžia
2013 m.
liepos
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2013-03-29
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2. Išdėstyti 2 punkto „Administracinių gebėjimų stiprinimas didinant viešojo administravimo
efektyvumą Kazlų Rūdos savivaldybėje“ skiltį „Preliminarus projekto biudžetas“ taip:
Bendra projekto vertė, Lt
289 680,00

Preliminarus projekto biudžetas
ES fondų lėšų suma, Lt
246 228,00

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
43 452,00

3. Išdėstyti 3 punkto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas Kalvarijos savivaldybės institucijose“ skiltį „Preliminarus projekto biudžetas“
taip:
Bendra projekto vertė, Lt
250 279,00

Preliminarus projekto biudžetas
ES fondų lėšų suma, Lt
212 737,15

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
37 541,85

4. 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
691 641,00

Tarybos pirmininkas

587 894,85

103 746,15

Priemonei skirta ES
struktūrinė parama
Marijampolės regionui
2007-2013 m., Lt
1 205 600,00

Algis Žvaliauskas

