MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 9 D.
SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL PRIEMONĘ VP3-1.1-VRM-01-R PRIEMONĘ „REGIONINIŲ
EKONOMIKOS AUGIMO CENTRŲ PLĖTRA“ 2011–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. sausio 20 d. Nr. 51/8S-2
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 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2011-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42, patvirtintą Marijampolės
regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Marijampolės regiono
projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtra“ 2011–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija
(pridedama).

Tarybos pirmininkas

Metas Ražinskas

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-17
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2016 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. 51/8S-2
redakcija)
Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 42
Programa
Prioritetas
Priemonė
Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

1.

Kompleksinis
Vytauto, Sodo, P.
Armino ir P.
Kriaučiūno gatvių
atkarpų su
prieigomis
(Vytauto Didžiojo
parku) viešųjų
erdvių
sutvarkymas

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“
Projekto
Preliminarus projekto biudžetas
Projekto tikslai, pagrindinės veiklos, siektini
pareiškėjas

rezultatai

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Tikslas.
Didinti
Marijampolės
miesto
gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą,
kompleksiškai sutvarkant Vytauto Didžiojo parką
ir gatvių atkarpų su prieigomis viešąsias erdves.
Pagrindinės veiklos. Vytauto, Sodo, P. Armino,
P. Kriaučiūno gatvių atkarpų (su Vytauto
Didžiojo parku) ir šalia esančių viešųjų erdvių
sutvarkymo darbai.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą bus
pasiektas rezultatas:
• įgyvendintas 1 integruotas urbanistinės plėtros
projektas.
Įgyvendinus visas Marijampolės regioninio
centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų
investicinės programos įgyvendinimo priemones
numatoma, kad 2015 metais: migracijos saldo
Marijampolės savivaldybėje bus 0 gyventojų,
metinis materialinių investicijų indekso vienam
gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos
respublikos indeksu, bus 1 procentas, bus
įgyvendinti 6 integruoti urbanistinės plėtros

Bendra projekto
vertė, eurais

4 595 768,65

ES fondų lėšų
suma, eurais

3 906 403,35

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, eurais
344 682,66

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, eurais

344 682,64

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

2010 m.
rugpjūčio
mėn.

2012 m.
rugpjūčio
mėn.

25
mėn.

2010-08-30

2
2.

Kompleksinis
Poezijos parko
teritorijos
sutvarkymas

Marijampolės
savivaldybės
administracija

3.

Kompleksinis
Rygiškių Jono
parko, Kauno g.
atkarpos ir
teritorijos prie
Rygiškių Jono
gimnazijos
viešųjų erdvių
sutvarkymas

Marijampolės
savivaldybės
administracija

projektai.
Tikslas.
Didinti
Marijampolės
miesto
gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą,
kompleksiškai sutvarkant Poezijos parko teritoriją
ir esančias viešąsias erdves.
Pagrindinės veiklos. Poezijos parko teritorijos ir
šalia esančių viešųjų erdvių sutvarkymo darbai.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą bus
pasiektas rezultatas:
• įgyvendintas 1 integruotas urbanistinės plėtros
projektas.
Įgyvendinus visas Marijampolės regioninio
centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų
investicinės programos įgyvendinimo priemones
numatoma, kad 2015 metais: migracijos saldo
Marijampolės savivaldybėje bus 0 gyventojų,
metinis materialinių investicijų indekso vienam
gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos
respublikos indeksu, bus 1 procentas, bus
įgyvendinti 6 integruoti urbanistinės plėtros
projektai.
Tikslas. Didinti miesto investicinį patrauklumą
gerinti gyvenamąją aplinką, kompleksiškai
sutvarkant Rygiškių Jono parko, Kauno, V.
Kudirkos, Dariaus ir Girėno gatvių bei Dariaus ir
Girėno skersgatvio atkarpų, Šešupės upės
pakrantės ir teritorijos prie Rygiškių Jono
gimnazijos viešąsias erdves.
Pagrindinės veiklos. Rygiškių Jono parko,
Kauno, V. Kudirkos, Dariaus ir Girėno gatvių bei
Dariaus ir Girėno skersgatvio atkarpų, teritorijos
prie Rygiškių Jono gimnazijos, pėsčiųjų tako
Šešupės upės pakrantėje, pėsčiųjų tilto per
Šešupės upę ir šalia esančių viešųjų erdvių
sutvarkymo darbai.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą bus
pasiektas rezultatas:
• įgyvendintas 1 integruotas urbanistinės plėtros
projektas.
Įgyvendinus visas Marijampolės regioninio
centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų
investicinės programos įgyvendinimo priemones
numatoma, kad 2015 metais: migracijos saldo
Marijampolės savivaldybėje bus 0 gyventojų,
metinis materialinių investicijų indekso vienam
gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos
respublikos indeksu, bus 1 procentas.

3 075 579,45

2 614 242,40

230 668,51

230 668,54

2010 m.
lapkričio
mėn.

2012 m.
lapkričio
mėn.

24
mėn.

2010-12-30

3 724 421,98

3 165 758,67

279 331,64

279 331,67

2012 m.
lapkričio
mėn.

2015 m.
liepos
mėn.

33
mėn.

2011-11-30

3
4.

Kompleksinis
buvusio karinio
miestelio
teritorijos tarp
Vytauto,
Geležinkelio ir
Gen. A. Gustaičio
gatvių
sutvarkymas ir
pritaikymas
gyventojų ir
verslo reikmėms

Marijampolės
savivaldybės
administracija

5.

Pėsčiųjų ir
dviračių takų
įrengimas nuo
Poezijos parko iki
Bažnyčios gatvės

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Projektų vertė, eurais
12 568 179,55

Tikslas. Didinti Marijampolės miesto investicinį
patrauklumą ir gyvenamąją aplinką, sukurti
palankias sąlygas verslo plėtrai, kompleksiškai
sutvarkant buvusio karinio miestelio teritoriją.
Pagrindinės veiklos. Buvusio karinio miestelio
teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir Gen.
Gustaičio gatvių išvalymo ir sutvarkymo darbai.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą bus
pasiektas rezultatas:
• įgyvendintas 1 integruotas urbanistinės plėtros
projektas.
Įgyvendinus visas Marijampolės regioninio
centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų
investicinės programos įgyvendinimo priemones
numatoma, kad 2015 metais: migracijos saldo
Marijampolės savivaldybėje bus 0 gyventojų,
metinis materialinių investicijų indekso vienam
gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos
respublikos indeksu, bus 1 procentas, bus
įgyvendinti 6 integruoti urbanistinės plėtros
projektai.
Tikslas.
Didinti
Marijampolės
miesto
gyvenamąją aplinką ir rekreacinės aplinkos
patrauklumą, kompleksiškai sutvarkant teritoriją
nuo Poezijos parko palei Šešupę.
Pagrindinės veiklos.
Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas nuo Poezijos
parko iki Bažnyčios gatvės.
Siektini rezultatai.
Įgyvendintas 1 integruotas urbanistinės plėtros
projektas.

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
Valstybės biudžeto
ES fondų lėšų suma, eurais
(bendrojo finansavimo)
lėšos, eurais
10 682 952,49
942 613,42

1 075 631,21

914 286,54

80 672,33

80 672,34

2011 m.
spalio
mėn.

2013 m.
lapkričio
mėn.

26
mėn.

96 778,26

82 261,53

7 258,28

7 258,45

2013 m.
birželio
mėn.

2013 m.
lapkričio
mėn.

6 mėn. 2013-06-28

Kitų finansavimo šaltinių lėšų
suma, eurais
942 613,64

_____________

Priemonei skirta ES struktūrinė parama
Marijampolės regionui 2007-2013 m., eurais
20 540 559,00

2011-12-30

