Aktuali redakcija nuo 2013-10-10
PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2012 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. 51/8S-2
Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“,
2007–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41

Programa
Prioritetas
Priemonė
Eil Projekto
Nr pavadinimas

„Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“
Projekto
Projekto tikslai, pagrindinės veiklos, siektini rezultatai
Preliminarus projekto biudžetas
pareiškėjas
Bendra
ES fondų
Pareiškėjo ir
projekto
lėšų suma,
partnerio (vertė, Lt
Lt
ių) lėšos, Lt

1.

Apleistų ir
aplinką žalojančių
pastatų
likvidavimas
Vilkaviškio
rajono
savivaldybėje

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

2.

Apleistų statinių,
esančių
Marijampolės
savivaldybėje,
likvidavimas

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Tikslas. Pagerinti Kybartų Gedimino ir šalia esančių gatvių
gyventojų aplinkos kokybę, atkurti buvusį kraštovaizdį, sumažinti
griaunamų ir griūvančių pastatų grėsmę gyventojų gyvybei ir
sveikatai.
Pagrindinės veiklos.
 Techninės dokumentacijos parengimas.
 Pastatų ardymo darbai ir teritorijų sutvarkymas.
Siektini rezultatai.
Įvykdytas 1 projektas, likviduoti 4 bešeimininkiai pastatai,
sutvarkyta 12000 kv. m teritorija.
Tikslas.
Gerinti aplinkos kokybę Marijampolės savivaldybėje, sutvarkyti
kraštovaizdį darkančius apleistus pastatus.
Pagrindinės veiklos.
 Projektui reikalingos dokumentacijos parengimo ir inžinerinės
paslaugos.
 Statinių likvidavimo darbai.
Siektini rezultatai.
Likviduoti bešeimininkius apleistus statinius Marijampolės
savivaldybėje, panaikinti vizualinę kraštovaizdžio taršą.

350 000,00

332 500,00

17 500,00

2012 m.
birželio
mėn.

12 mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2012-04-27

471 352,00

447 784,40

23 567,60

2012 m.
rugpjūčio
mėn.

24 mėn.

2012-04-27

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Projekto
trukmė
mėn.

Bus pasiekti šie rezultatai:
• įgyvendintas 1 projektas (1 vnt.).
• likviduoti 3 statiniai (3 vnt.).
• išvalytas ~ 0,095 ha plotas.

Projektų vertė, Lt
821 352,00

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
780 284,40

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
41 067,60

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

1 926 939,00

