VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTO „SPORTO
KOMPLEKSO SU 50 M BASEINU DRAUGYSTĖS G. 20 ELEKTRĖNUOSE
REKONSTRUKCIJA“ PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU

2019 m. balandžio 11 d. Nr. 51/1S-40
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 15
straipsnio 7 dalies 9 punktu, Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų
pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1184 „Dėl Regionų socialinės, ekonominės plėtros
ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Regioninės svarbos projektų kriterijų aprašas), nuostatomis ir atsižvelgdama į
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 2 d. raštą Nr. 01.2-10-83 „Dėl projektų
pripažinimo regioninės svarbos“ ir Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr.
V.TS-66 „Dėl projekto „Sporto komplekso su 50 m baseinu Draugystės g. 20 Elektrėnuose
rekonstrukcija“ pripažinimo regioninės svarbos projektu“, Vilniaus regiono plėtros taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Pripažinti Elektrėnų savivaldybės projektą „Sporto komplekso su 50 m baseinu Draugystės
g. 20 Elektrėnuose rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) regioninės svarbos projektu, atitinkantį šiuos
Regioninės svarbos projektų kriterijų apraše nustatytus kriterijus:
1.1. Projekto investicijų vertė ne mažesnė nei 1 mln. eurų.
1.2. Pagal projektą kuriamų ar tobulinamų socialinių ar viešųjų paslaugų tiesioginių naudos
gavėjų (paslaugos gavėjų) projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 3 metus nuo jo įgyvendinimo
pabaigos – ne mažiau kaip 100 asmenų.
1.3. Projektą numatoma įgyvendinti vienoje iš Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties,
patvirtintos 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2014) 4234, 3.1.2 dalyje
nurodytų integruotų teritorijų plėtros programų įgyvendinimo teritorijų – Elektrėnų mieste.
1.4. Per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ne mažiau kaip 33 procentai sukuriamos
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produkcijos arba paslaugų bus eksportuojama.
1.5. Įgyvendinus projektą bus sukurta ir ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto įgyvendinimo
pabaigos išlaikyta ne mažiau kaip 15 darbo vietų, kuriose mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo
užmokestis – didesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas paskutinis savivaldybės,
kurioje numatyta įgyvendinti projektą, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, jeigu projektą
numatoma įgyvendinti savivaldybėje, kurioje yra 15 000 ir daugiau gyventojų.
2. Pavesti Elektrėnų savivaldybės tarybai:
2.1. kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikti Vilniaus regiono plėtros tarybai informaciją
apie Projekto įgyvendinimą, pasiektų ir nepasiektų rezultatų įvertinimą pagal šio sprendimo 1 punkte
įvardytus kriterijus ir jiems Regioninės svarbos projektų kriterijų apraše nustatytus atsiskaitymo už
jų įgyvendinimą terminus;
2.2. sužinojus aplinkybes, dėl kurių Projektas neatitinka ar neatitiks šio sprendimo 1 punkte
nurodyto (-ų) kriterijaus (-ų), pagal kurį (-iuos) Projektui suteiktas regioninės svarbos projekto
statusas, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos apie jas raštu informuoti
Vilniaus regiono plėtros tarybą.
3. Išsiųsti sprendimą Elektrėnų savivaldybės tarybai.
4. Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius Vilniaus regiono plėtros tarybai
arba per vieną mėnesį Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas: Vilniaus g. 27, LT-01402,
Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas: Žygimantų g. 2, LT01102, Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka nuo
sprendimo įteikimo dienos.
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