MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 8 D.
SPRENDIMO NR. TS-19 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL PRIEMONĘ VP2-3.1-IVPK-05-R „ELEKTRONINĖ
DEMOKRATIJA: REGIONAI“, 2007–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2013 m. birželio 20 d. Nr. 51/8S-30
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 (Žin., 2008, Nr. 48-1778; 2010, Nr. 693446) 8.1 punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę VP2-3.1IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“ 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. TS-19:
1. Papildyti 6 punktu:
Eil
Nr

6

Preliminarus projekto biudžetas

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

Bendra
projekto
vertė, Lt

ES fondų
lėšų
suma, Lt

Demokratinių
procesų
viešinimo
plėtra
Marijampolės
savivaldybėje

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Tikslas.
Sudaryti
galimybes 34 198,78
visiems, Marijampolės savivaldybės
asmenims, naudojantis mobiliaisiais
įrenginiais,
įgyvendinti
savo
demokratines teises.
Siektini rezultatai:
• Įrengtos dvi papildomos vaizdo
kameros ir vaizdo sinchronizavimo
įrenginys,
taip
pagerinant
transliuojamo vaizdo kokybę.
• Sukurtos savivaldybės tarybos
posėdžių eigos ir svarstymų
rezultatų elektroninėje erdvėje
viešinimo tiesioginio transliavimo
būdu
priemonės
asmenims,
naudojantiems
mobiliuosius
interneto naršymo įrenginius.
• Sukurtos
elektroninės
demokratijos
priemonės,
užtikrinančios
informacijos
operatyvų pateikimą visuomenei,
naudojančiai mobiliuosius interneto
naršymo įrenginius, bei institucijos
veiklos skaidrumą.
 Sukurtų elektroninių paslaugų
vartotojų, teigiamai vertinančių šis
elektronines paslaugas, dalis po 2
metų nuo atitinkamų elektroninių
paslaugų sukūrimo – ne mažiau 70
proc.
 Paremtos
interaktyvios
elektroninės viešosios paslaugos –
4.

29 068,96

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavi
mo)
lėšos, Lt
5 129,82

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Numato
ma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Numato
ma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaiga

Projekto
truk
mė
mėn.

2013 m.
lapkričio
mėn.

2015 m.
balandžio
mėn.

18
2013-09-01
mėn.

2
2. Išdėstyti lentelės baigiamąją dalį taip:
Projektų vertė, Lt
1 055 428,23

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt
897 113,99
158 314,24

Tarybos pirmininkas

Priemonei skirta ES struktūrinė
parama Marijampolės regionui
2007-2013 m., Lt
897 114,00

Algis Žvaliauskas

