PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2009 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. 6.1-40-(18.4),
(pakeistas 2010 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 6.1-24-(18.4),
2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 6.1-72 -(18.4),
2011 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 51/3S-24,
2011 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 51/3S-60,
2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-71,
2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 51/3S-3,
2012 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 51/3S-27,
2013 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 51/3S-18,
2013 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 51/3S-19)

KLAIPĖDOS REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-32
Priemonės kodas: VP3-1.3- Priemonės pavadinimas: Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
ŪM-05-R
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)
Eil. Projekto pavadinimas Projektinio
pasiūlymo teikėjas
Nr.

1.

2.

Žemaičių alkos
sutvarkymas,
pritaikymas turizmo
reikmėms

Palangos miesto
savivaldybės
administracijos
direktorius

Kretingos rajono
Dviračių tako iš
savivaldybės
Kretingos į
administracijos
Vydmantus įrengimas
direktorius

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

7.000.000,00 Lt

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

Numatoma Projekto
projekto
trukmė,
veiklų
mėn.
įgyvendinim
o pradžia ir
pabaiga

Projekto tikslas - prisidėti prie viešosios turizmo infrastruktūros
plėtojimo pritaikant kultūros objektą (Žemaičių alką)turizmo
reikmėms. Uždavinys -vietovės pritaikumas turizmo reikmėms.
Projekto veiklos: Techninio projekto parengimas, infrastruktūros
Savivaldybės
atnaujinimas/sukūrimas.
biudžetinė įstaiga
Siektinas rezultatas: įrengtas gamtinis sveikatinimo takas vaizdingose
Palangos miesto
Palangos apylinkėse.
savivaldybės
Priemonės produkto rodikliai: projektai - 1 vnt.; sukurti nauji ar
administracija
sutvarkyti esami turistų traukos objektai - 1 vnt. Priemonės rezultato
rodikliai: turistai, apsilankę turizmo informacijos centruose per du
metus po projekto įgyvendinimo - 46 000 turistų kasmet; sukurtos
naujos darbo vietos - 0,5 etato vasaros sezono metu.

108.000,00

91.800,00

Projekto tikslas – populiarinti dviračių turizmą Kretingoje, įrengiant
dviračių tako atkarpą tarp Kretingos miesto ir Vydmantų kaimo.
Savivaldybės
Uždavinys - įrengti dviračių tako atkarpą tarp Kretingos miesto ir
biudžetinė įstaiga Vydmantų kaimo. Siektini rezultatai: Parengta techninė
Kretingos rajono dokumentacija; nutiesta 1,1 km dviračių tako. Priemonės rodikliai:
savivaldybės
projektai - 1 vnt.; sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos
administracija
objektai - 1 vnt. Priemonės rezultato rodikliai: turistai, apsilankę
turizmo informacijos centruose per du metus po projekto įgyvendinimo
- jų skaičius išaugs 10 proc.

239.800,00

203.830,00

Valstybės biudžeto
lėšų suma, Lt.

-

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.

16.200,00

-

35.970,00

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai
institucijai
terminas

2013.042014.03

12

2013.04.30

2010.102011.10

13

2010.08.10

3.

Rekreacinės zonos
Vilniaus gatvėje,
Kretingos mieste
įrengimas

4.

Klaipėdos miesto
poilsio parko
sutvarkymas ir
pritaikymas turizmo
bei kitoms viešoms
reikmėms, I etapo 2
dalis

Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto bendrasis tikslas – didinti Kretingos miesto patrauklumą
gyventojams, turistams, vienadieniams lankytojams, sukuriant
palankesnes sąlygas jų poilsiui ir laisvalaikio praleidimui Kretingos
Savivaldybės
mieste. Uždaviniai: užbaigti įrengti rekreacinę zoną Vilniaus gatvėje,
biudžetinė įstaiga Kretingos mieste prie Akmenos upės (teritorija tarp gyvenamųjų namų
Kretingos rajono Vilniaus g. 11 ir 17). Produkto rodikliai: projektas - 1 vnt.; sutvarkytas
savivaldybės
esamas turistų traukos objektas – 1 objektas; Rezultato rodikliai:
administracija
turistų, apsilankiusių turizmo informacijos centruose per 2 metus po
projekto įgyvendinimo skaičius išaugs 10 proc; sukurtos naujos darbo
vietos (tiesioginės): vyras arba moteris - 1 vieta.

Projekto tikslas – pritaikyti poilsio parko teritoriją aktyviam poilsiui.
Uždavinys - sukurti infrastruktūrą aktyviam poilsiui ir užtikrinti
Savivaldybės
tinkamą jos priežiūrą. Projekto veiklos: sporto aikštelių (9 vnt.) ir
biudžetinė įstaiga kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimas; projekto vykdymo
Klaipėdos miesto priežiūra; statybos darbų techninė priežiūra; sukurto turto draudimas.
savivaldybės
Bus pasiekti šie rodikliai: Produkto rodikliai: Projektai – 1 vnt.;
administracija
Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai – 1 vnt.
Rezultato rodikliai: pritraukta turistų per 2 metus po projekto
įgyvendinimo – 40000.

136.467,00

115.996,95

-

20.470,05

2011-072012-06

12

2011.05.31

1.629.767,35

1.385.302,24

-

244.465,11

2012.032014.02

24

2011.11.30

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

2.114.034,35

1.796.929,19

-

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.
317.105,16

