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KLAIPĖDOS REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2011-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-33
Priemonės kodas: VP3- Priemonės pavadinimas: Probleminių teritorijų plėtra
Projektinio
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)
Eil. Projekto
pasiūlymo
Nr. pavadinimas
teikėjas

1.

2.

Skuodo miesto
infrastruktūros
gerinimas

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga Skuodo
rajono
savivaldybės
administracija

Vaižganto gatvės
infrastruktūros ir
gyvenamosios
aplinkos gerinimas
Skuodo mieste

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga Skuodo
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą: gerinti
Skuodo miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę.
Specifinis projekto tikslas – sutvarkyti Skuodo miesto
infrastruktūrą, sudarant sąlygas spartesnei teritorijos plėtrai.
Projekto metu bus rekonstruojami šaligatviai Šatrijos g.
atkarpoje nuo Bartuvos vidurinės mokyklos iki Vaižganto g.,
suprojektuoti ir įrengti keleiviams skirti paviljonai (autobusų
sustojimo aikštelės) Skuodo mieste. Bus pasiekti šie rodikliai:
rezultato stebėsenos rodiklis: probleminėse teritorijose esantys
miestai, kuriuose sutvarkyta viešoji miesto aplinkos
infrastruktūra – 1 vnt.; produkto stebėsenos rodiklis:
probleminių teritorijų kompleksinės plėtros projektas – 1 vnt.
Projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą: gerinti
Skuodo miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę.
Specifinis projekto tikslas – sutvarkyti Skuodo miesto
infrastruktūrą, sudarant sąlygas spartesnei teritorijos plėtrai.
Projekto metus bus projektuojami ir rekonstruojami šaligatviai,
pritaikant juos neįgaliųjų poreikiams Vaižganto g.,
projektuojamas ir atnaujinamas šios gatvės apšvietimas,
atnaujinamos automobilių stovėjimo aikštelės bei aikštelės prie
Skuodo savivaldybės administracijos, įrengiant vietas neįgaliųjų
vairuojamiems automobiliams, ir prie Skuodo turgaus
teritorijos, įrengiant paviljonus smulkiajai prekybai ir sutvarkant
žaliąją zoną. Bus pasiekti šie rodikliai: rezultato stebėsenos
rodiklis: probleminėse teritorijose esantys miestai, kuriuose
sutvarkyta viešoji miesto aplinkos infrastruktūra – 1 vnt.;
produkto stebėsenos rodiklis: probleminių teritorijų
kompleksinės plėtros projektas – 1 vnt.

Preliminarus projekto biudžetas, Lt
Bendra projekto
ES fondų lėšų
vertė, Lt.
suma, Lt.

Valstybės
biudžeto lėšų
suma, Lt.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai institucijai

590.000,00

501.500,00

44.250,00

44.250,00

2013.03
2014.04

14

2013.01.10

1.600.000,00

1.360.000,00

120.000,00

120.000,00

2013.05
2014.09

16

2013.03.01

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

Numatoma
Projekto
Kitų finansavimo projekto
trukmė,
šaltinių lėšų suma, veiklų
mėn.
Lt.
įgyvendinimo

2.190.000,00

1.861.500,00

164.250,00

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų
suma, Lt.
164.250,00

