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Projektinių pasiūlymų pateikimo
Utenos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
3 priedas

PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr.153-14
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.153-26;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 51/7S– 71)
Utenos regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas"
įgyvendinimo priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai",
sąrašas 2007-2010 metų laikotarpiui Nr.VP1-4.2-VRM-02-R-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Visagino savivaldybės 20102015 metų strateginio plėtros
plano parengimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
savivaldybės
administracij
a
Biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

70944,84

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma

60303,11

Projekto aprašymas

10641,73

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009-062010-01

8

Iki
2009 m.
birželio
30d.

2
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Siektini rezultatai

Tikslas - parengti Visagino savivaldybės 2010-2015 metų strateginį
plėtros planą, tobulinant administracinius gebėjimus strateginio
planavimo srityje bei į rezultatą orientuotą savivaldybės valdymą.
Uždavinys - parengti Visagino savivaldybės 2010-2015 metų strateginį
plėtros planą, organizuoti savivaldybės darbuotojų, susijusių su
strateginio plėtros plano įgyvendinimu bei stebėsena, konsultacijas.

Parengtas Visagino savivaldybės 2010-2015 metų strateginis plėtros planas - 1 vnt.

Eil.
Nr.

2.

Zarasų miesto turizmo
plėtros strategijos
parengimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
rajono
savivaldybės
administracij
a
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

38794,22

Tikslas - Gerinti savivaldybės plėtros planavimą, rengiant prioritetinių
sričių sektorines strategijas
Uždavinys - Skatinti turizmo sektoriaus plėtrą, padedant tvirtus
pagrindus turistinio potencialo Zarasų mieste išnaudojimui ir
stiprinimui

3.

Molėtų rajono plėtros plano
2011 - 2017 metams
parengimas

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009-08-17 2010-06-17

10

2009 m.
liepos 8 d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
32975,09
5819,13

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
rajono
savivaldybės
administracij
a,
savivaldybės

Projekto metu bus parengta viena Zarasų miesto turizmo plėtros strategija, kuri papildys Zarasų rajono
savivaldybės plėtros 2008-2013 m. strateginį planą.

Bendra
projekto
vertė

92582

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
78 694,70
13887,3

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009
2010

16

2009 m.
rugsėjo 30
d.

- 09 - 12

3
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti Molėtų
rajono savivaldybės plėtros planavimą.
Uždaviniai:
Skatinti investicijų pritraukimą turizmo infrastruktūros objektams
Molėtų rajone vystyti.
Gerinti Molėtų rajono plėtros strateginį planavimą.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

4.

Utenos regiono strateginio
plėtros plano 2009-2016 m.
parengimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos
apskrities
viršininko
administracija

Utenos
apskrities
viršininko
administracija, Valstybės
biudžetinė
įstaiga

Tikslas - Regioninės plėtros planavimo gerinimas Uždaviniai:
Atlikti regioninės plėtros esamos situacijos analizę
Tobulinti Utenos regiono plėtros planavimą, parengiant naują
regiono plėtros planą

Projekto pavadinimas

5.

Anykščių rajono turizmo
plėtros kompleksinė
galimybių studija

Bendra
projekto
vertė

78650

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
66852,5
11797,5

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-01 2011-04

16

2009-09-30

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

Parengta 1 galimybių studija
Parengtas 1 Molėtų rajono plėtros planas.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
rajono
savivaldybės

Anykščių
rajono
savivaldybės

Projekto metu bus parengtas Utenos regiono strateginis plėtros planas 2009-2016 m. Bus atliktos gyventojų ir įvairių
institucijų ekspertų apklausos. Apklausų rezultatai bus pateikti strateginio plėtros plano rengimo darbo grupėms ir pristatyti
regiono bendruomenei.
Bus parengta ir pristatyta visuomenei Utenos apskrities plėtros vizija ir strateginiai prioritetai..
Bus parengtas Utenos regiono strateginio plėtros plano 2009-2016 m. projektas ir pristatytas Utenos apskrities
viršininko administracijai, regiono bendruomenei, Utenos apskrities regiono tarybai.
Bus parengta strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos ir priežiūros sistema, aprašytos
rekomenduojamos procedūros ir metodikos, sukurta vertinimo rodiklių sistema.

Bendra
projekto
vertė

44255,55

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma

37617,22

6638,33

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009-10 2011-04

19

2009 10 01

4
administracijos
direktorius

administracij
a
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Prisidėti prie Anykščių rajono savivaldybės teritorinės
socialinės sanglaudos didinimo
Uždaviniai:
Parengti Anykščių rajono turizmo plėtros galimybių studiją
Atnaujinti Anykščių rajono 2009-2013 m. strateginį plėtros planą

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

6.

Utenos rajono plėtros
strateginio plano 20112017
metams parengimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos
rajono
savivaldybės
administracij
a
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Tikslas - Parengti Utenos rajono strateginį plėtros planą 20112017
metams, siekiant papildyti naujais ir (arba) atnaujinti senuosius plano
prioritetus, tikslus, uždavinius arba priemones. Uždavinys - Parengti
projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją, analizes; atlikti
viešinimą.

Projekto pavadinimas

7.

Ignalinos rajono
savivaldybės strateginio

Bendra
projekto
vertė

63648,46

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
9547,27
54101,19

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-01-01 2010-10-30

10

2009 m.
spalio 1d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

Atnaujintas Anykščių rajono 2009-2013 m. strateginis plėtros planas,
parengta Anykščių rajono turizmo plėtros galimybių studija, kurios pagrindu bus parengta Anykščių rajono turizmo
strategija netiesiogiai prisidės prie priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto bei rezultato rodiklių pasiekimo atnaujinti savivaldybių plėtros planai.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos rajono
savivaldybės

Ignalinos
rajono

Įgyvendinamas projektas prisidės prie šių stebėsenos rodiklių:
Parengtas Utenos rajono strateginis plėtros planas 2011-2017 metams - 1 vnt.
Įgyvendinus projektą, bus gautini tokie tiesioginiai ir netiesioginiai rezultatai:
- Ilgalaikio planavimo, programavimo ir biudžetavimo procesų apjungimas skatins tolygią teritorinę ekonominęsocialinę plėtrą Lietuvoje;
- Utenos apskrities viešųjų institucijų darbuotojai bus integralūs į nacionalinius interesus ir prioritetus.

Bendra
projekto
vertė

41139,89

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma

34968,91

6170,98

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-06 2011/11

18

2010-02-19

5
plėtros plano parengimas

administracijos
direktorius

savivaldybės
administracij
a,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas- Ignalinos rajono savivaldybės darnios plėtros didinimas
Uždaviniai:
Ignalinos rajono savivaldybės gebėjimų strateginės plėtros
srityje didinimas.
strateginio plėtros plano stebėsenos metodikos parengimas.
projekto viešinimo veiksmų atlikimas.

Iš viso
430 014,96

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Projekto metu bus parengtas Ignalinos rajono savivaldybės strateginis plėtros planas.
Bus parengti strateginio plėtros plano metmenys, strateginio plėtros plano projektas ir strateginio plėtros plano stebėsenos
metodika.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
365 512,72
11 797,5
52 704,74

_________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso

557 470

512 530

1 070 000

