PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2010 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 6.1-6-(18.4)
(pakeistas 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 6.1-74-(18.4),
2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-68,
2012 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 51/3S-34,
2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 51/3S-74)

KLAIPĖDOS REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-32
Priemonės kodas: VP3-1.2- Priemonės pavadinimas: Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
VRM-01-R
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)
Eil. Projekto pavadinimas Projektinio
pasiūlymo teikėjas
Nr.

1.

2.

Rusnės kultūros namų
Šilutės rajono
rekonstrukcija,
savivaldybės
Neringos g. 2,
administracija
Rusnėje

Kūlupėnų kaimo
Kretingos rajono
gyvenamosios
savivaldybės
aplinkos sutvarkymas administracija

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Kretingos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – rekonstruoti Rusnės kultūros namus, esamo pastato dalies
pirmajame aukšte suplanuoti informacinio centro patalpas, antrajame pastato
dalies aukšte įrengti ekspozicijų ir parodų sales, darbo kabinetus, mansardiniame
aukšte numatoma ekspozicijų ir parodų salė ir edukacinė studija bei higieninės –
buitinės patalpos. Planuojama sutvarkyti privažiavimo gatvė, įrengiant gatvės
apšvietimą ir automobilių stovėjimo aikštelę. Projekto uždaviniai: atlikti Rusnės
kultūros namų rekonstrukcijos darbus; atnaujinti Neringos gatvės atkarpą,
įrengiant apšvietimą; įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Numatomi rezultatai:
Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
skaičius – 1.; Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros,
susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų
skaičius – 1.
Projekto tikslas - sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą ir
pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą Kūlupėnuose. Uždaviniai - parengti būtiną
techninę dokumentaciją, atlikti rangos darbus ir aplinkos tvarkymo darbus ir
įsigyti įrangą bei įvykdyti būtinas inžinerines paslaugas. Veiklos: viešosios
poilsio, laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra; sporto it kultūros
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra; viešųjų erdvių apšvietimas; aikštės
įrengimas ir atnaujinimas; automobilių stovėjimo aikštelės modernizavimas;
šaligatvių atnaujinimas; kompleksinis aplinkos sutvarkymas; galimybių studijos,
investicinio projekto parengimas; inžinerinių paslaugų (techninio projekto,
ekspertizės, statinio projekto, techninio projekto parengimas techninės
ekspertizės atlikimas. Numatomi rezultatai: Kaimo gyvenamosios vietovės,
kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius – 1.; Kaimo integruotos
bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo
sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.: 25.322.153,00 Lt

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

135.888,97

135.888,97

2013.02-2015.01

24

2012.03.29

72.920,00

72.920,00

2012.01.-2013.12

24

2011.10.31

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

1.811.853,00

1.540.075,05

972.266,00

826.426,00

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

2.784.119,00

2.366.501,05

208.808,97

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.
208.808,97

