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KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2010 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-31
Priemonės pavadinimas: REGIONINĖS PLĖTROS TOBULINIMAS, REGIONŲ PLĖTROS PLANAI
Priemonės kodas: VP1-4.2- IR SAVIVALDYBIŲ (ILGALAIKIAI/TRUMPALAIKIAI) STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI
VRM-02-R
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)
Eil. Projekto pavadinimas Projektinio
pasiūlymo teikėjas
Nr.

1.

Kretingos rajono 2007 - Kretingos rajono
2013 m. plėtros plano
savivaldybės
atnaujinimas
administracija

2.

Klaipėdos rajono plėtros
strateginio plano
Klaipėdos rajono
2009–2020 m.
savivaldybės
atnaujinimas su situacijos administracija
analize

Kretingos rajono
savivaldybės
administracija

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

3.

Palangos miesto
savivaldybės strateginio
plėtros plano
atnaujinimas

Palangos miesto
savivaldybės
administracija

Palangos miesto
savivaldybės
administracija

4.

Neringos savivaldybės
trumpalaikio strateginio
(veiklos) plano
parengimas

Neringos
savivaldybės
administracija

Neringos
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - gerinti veiklos valdymą, užtikrinant darnią Kretingos rajono
plėtrą. Uždavinys - pagerinti Kretingos rajono plėtros strateginį planavimą.
Projekto veiklos - parengti Kretingos rajono savivaldybės 2009-2011 m.
strateginį veiklos (trimetį) planą, parengti galimybių studiją Kretingos rajono
kurortinės teritorijos statuso nustatymui. Projekto rezultatai - atnaujintas
Kretingos rajono savivaldybės plėtros strateginis planas.
Projekto tikslas – tobulinti Klaipėdos rajono savivaldybės plėtros strateginį
planavimą. Projekto uždavinys – atnaujinti Klaipėdos rajono plėtros strateginį
planą 2009–2020 m. su situacijos analize. Projekto veiklos - Klaipėdos rajono
plėtros strateginio plano 2009–2020 m. atnaujinimas, situacijos analizės
parengimas.
Projekto rezultatai - atnaujintas Klaipėdos rajono plėtros strateginis planas
2009–2020 m. su situacijos analize.

Projekto tikslas – gerinti regioninės plėtros planavimą, atnaujinant Palangos
miesto savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2015 m. Uždavinys - atnaujinti
Palangos miesto savivaldybės ilgalaikį plėtros planą. Veiklos - Palangos miesto
savivaldybės ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano atnaujinimas, išsami
situacijos analizė, geoterminių vandenų panaudojimo sveikatinimo
(reabilitacijos), SPA, poilsio paslaugų sektoriuje galimybių studija, plano
rengimo/koregavimo, įgyvendinimo bei priežiūros metodika. Planuojami
projekto rezultatai: atnaujintas Palangos miesto savivaldybės ilgalaikis
strateginis plėtros planas.

Projekto tikslas – gerinti regioninės plėtros planavimą, parengiant Neringos
savivaldybės trumpalaikį strateginį (veiklos) planą. Uždavinys - parengti
Neringos savivaldybės trumpalaikį strateginį (veiklos) planą. Veiklos - Neringos
savivaldybės strateginio veiklos plano 2011-2013 metams parengimas, Šilumos
ūkio plėtros galimybių studija. Planuojami projekto rezultatai: parengtas
Neringos savivaldybės trumpalaikis strateginis (veiklos) planas.

1.145.158,00 Lt.

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2010 m.:
Preliminarus projekto biudžetas, Lt
Bendra projekto vertė, ES fondų lėšų suma,
Lt.
Lt.

Valstybės biudžeto
lėšų suma, Lt.

Numatoma Projekto
projekto
trukmė,
Kitų finansavimo
mėn.
šaltinių lėšų suma, Lt. veiklų
įgyvendinim
o pradžia ir
pabaiga

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai institucijai
terminas

105.000,00

89.250,00

-

15.750,00

2010.032011.03

12

2009.12.31

205.882,35

174.999,99

-

30.882,36

2010.042011.09

18

2009.12..31

295.283,00

250.990,00

-

44.293,00

2010.062010.12

7

2009.12.31

63.405,00

53.894,20

-

9.510,80

2010.072010.12

6

2010.04.23

5.

Klaipėdos miesto
Klaipėdos miesto
strateginio plėtros plano
savivaldybės
2013-2020 metams
administracija
parengimas

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – parengti Klaipėdos miesto plėtros strateginį planą 2013-2020
metams. Projekto uždaviniai - atlikti Klaipėdos miesto savivaldybės
ekonominės, socialinės, inžinerinės aplinkos tyrimus; parengti strateginio plėtros
plano projektą; pristatyti strateginio plėtros plano projektą miesto
bendruomenei ir miesto partneriams. Planuojamos veiklos: Klaipėdos miesto
savivaldybės aplinkos ir išteklių analizės atlikimas; bendruomenės lūkesčių
išsiaiškinimas atliekant gyventojų apklausą; Klaipėdos miesto plėtros strateginio
plano 2013-2020 m. koncepcijos parengimas atliktų tyrimų pagrindu; Baseinų
poreikio ir išdėstymo studijos su pilotinio projekto koncepcija parengimas;
Viešųjų diskusijų dėl miesto vizijos, strateginio plėtros plano prioritetų
nustatymo, tikslų, uždavinių, priemonių ir rodiklių formulavimo organizavimas;
Strateginio plėtros plano projekto, plano įgyvendinimo progresą nusakančių
rodiklių sistemos parengimas, stebėsenos vykdymo tvarkos atnaujinimas;
Baigiamosios konferencijos organizavimas; Leidinio „Klaipėdos miesto
strateginis plėtros planas 2013-2020“ išleidimas ir interneto svetainės
sukūrimas; Informacijos apie plano rengimo eigą ir rezultatus skelbimas
vietinėse žiniasklaidos priemonėse.
Planuojami rezultatai - parengtas savivaldybės strateginis plėtros planas – 1 vnt.

369.054,10

313.695,98

-

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.
Projektų vertė, iš
ES fondų lėšų suma, Valstybės biudžeto
viso, Lt.
Lt.
lėšų suma, Lt.

Iš viso, Lt

1.038.624,45

882.830,17

-

55.358,12

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.
155.794,28

2010.062012.05

24

2010.04.30

