Apibendrinta informacija apie Klaipėdos
regione vykdomų integruotų teritorijų vystymo
programų įgyvendinimą 2019 metais

Asta Česnauskienė
Regioninės plėtros departamento prie VRM
Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji
specialistė

Klaipėdos regione vykdomų integruotų
teritorijų vystymo programų įgyvendinimo
ataskaitos
Vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.
1V-480, 30 punktu, savivaldybių administracijos kartu su kitais veiksmų vykdytojais kasmet
iki vasario 1 d. parengia nustatytos formos integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo ataskaitą, kurią pristato savivaldybės tarybai ir pateikia Regioninės plėtros
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.
Regioninės plėtros departamentas apibendrina visų savivaldybių pateiktas ataskaitas,
pristato atitinkamo regiono plėtros tarybai ir kasmet iki kovo 1 d. pateikia Vidaus reikalų
ministerijai.
Apibendrintą informaciją apie kiekviename regione vykdomų programų įgyvendinimą
Regioninės plėtros departamentas kasmet iki kovo 15 d. skelbia interneto svetainėje
www.lietuvosregionai.lt.

Klaipėdos miesto integruotos teritorijų
vystymo programos tikslas ir uždaviniai

Tikslas – didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams
Uždaviniai:

- sudaryti sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui ir užimtumo
didinimui tikslinėje teritorijoje;
- mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą;
- sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams.

Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo
programos finansavimo lėšos (iki 2019 m. pabaigos)
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Socialinio
kultūrinio
klasterio
„Vilties
miestas“
Klaipėdoje plėtra: aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas

2017 m.

500.000,00
(valstybės biudžeto lėšos)

Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies
teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir
bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir
bastionų tvarkybos darbai

2018 m.

4.826.435,00
(savivaldybės biudžeto lėšos)

Klaipėdos
statyba

2018 m.

15.772.940,00
(iš jų 11.564.519,00 – ES lėšos,
1.020.399,00 – valstybės biudžeto
lėšos, 3.188.022,00 – savivaldybės
biudžeto lėšos)

2019 m.

607.335,40
(iš jų 502.803,61 – ES lėšos,
104.531,79 – savivaldybės
biudžeto lėšos)

daugiafunkcio

sveikatingumo

Laikino apnakvindinimo namų steigimas

centro

Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo
programos tikslas ir uždaviniai
Tikslas - gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse
teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant
viešąją infrastruktūrą
Uždaviniai:
- sudaryti sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai ir naujų darbo
vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir
tvarkant esamus traukos centrus;
- didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą
gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą

Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo
programos finansavimo lėšos (iki 2019 m. pabaigos)

Baigti įgyvendinti projektai: Klaipėdos regiono
integruota teritorijų vystymo programa
Projekto pavadinimas

Užbaigimo
data

Panaudotas finansavimas pagal
šaltinius, Eur

Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas

2017 m.

167.708,00
(iš jų 119.889,00 - ES lėšos, 10.578,00
– valstybės biudžeto lėšos, 37.241,00
– savivaldybės biudžeto lėšos)

Skuodo miesto „Žydų kvartalo“ rekonstrukcija:
dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas

2017 m.

185.211,00
(iš jų 147.619,00 - ES lėšos, 13.025,00
– valstybės biudžeto lėšos, 24.567,00
– savivaldybės biudžeto lėšos)

Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos
sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai

2018 m.

481.434,75
(iš jų 246.176,55 - ES lėšos, 28.961,95
– biudžeto lėšos, 206.296,25 –
savivaldybės biudžeto lėšos)

Skuodo miesto Šatrijos,
gatvių rekonstravimas

2019 m.

367.082,00
(iš jų 312.020,00 – ES lėšos, 55.062,00
– savivaldybės biudžeto lėšos)

Vaižganto,

Birutės

