Aktuali redakcija nuo 2014-06-04
PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-3
Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė

„2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto pareiškėjas

1.

Šakių rajono
savivaldybės
2011-2017 metų
plėtros strateginis
ir veiklos planai
bei jų
monitoringo
sistema
Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
2011-2018 m.
strateginio plėtros
plano, veiklos
plano bei
programų
parengimas
Kalvarijos
savivaldybės
ilgalaikio
strateginio plėtros
plano
atnaujinimas ir

2.

3.

Projekto tikslai, siektini rezultatai

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra projekto
vertė, Lt

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

Tikslas. Didinti Šakių rajono savivaldybės
viešojo administravimo efektyvumą.
Siektini rezultatai:
• Atnaujintas 1 ilgalaikis strateginis plėtros
planas 2011-2017 metams;
• Parengtas 1 trimetis veiklos planas su
programiniu biudžetu;
• Parengta 1 stebėsenos (monitoringo) sistema.
Tikslas. Viešojo administravimo efektyvumo
didinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
Siektini rezultatai. Parengtas Vilkaviškio rajono
savivaldybės
2011-2018
m.
planavimo
dokumentų paketas:
• 2011 – 2018 m. strateginis plėtros planas –
1vnt.
• Veiklos planas – 1 vnt.
• Programos – 10 vnt.
Tikslas. Prisidėti prie Kalvarijos savivaldybės
veiklos valdymo tobulinimo, gerinant regioninės
plėtros planavimą.
Siektini rezultatai:
• Atnaujintas 1 ilgalaikis savivaldybės plėtros
planas;

ES fondų lėšų
suma, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

82 631,01

70 236,36

12 394,65

2009 m.
rugsėjo
mėn.

2010 m.
gruodžio
mėn.

16
mėn.

2009-06-30

206 622,30

175 628,86

30 993,44

2009 m.
gruodžio
mėn.

2010 m.
gruodžio
mėn.

13
mėn.

2009-06-30

190 094,00

161 579,90

28 514,10

2009 m.
rugsėjo
mėn.

2010 m.
rugpjūčio
mėn.

12
mėn.

2009-06-30

2

4.

strateginio veiklos
plano parengimas
Marijampolės
savivaldybės
strateginio veiklos
plano
atnaujinimas

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Projektų vertė, Lt
513 785,07

• Parengtas 1 trumpalaikis savivaldybės plėtros
planas.
Tikslas. Užtikrinti nuoseklų ir nepertraukiamą
strateginio planavimo procesą Marijampolės
savivaldybės institucijose siekiant Marijampolės
savivaldybės institucijų darnaus vystymosi bei
racionalaus lėšų panaudojimo.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą bus
pasiektas rezultatas – atnaujintas Marijampolės
savivaldybės strateginis veiklos planas su
programiniu biudžetu.

34 437,76

29 271,84

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
436 716,96
77 068,11

___________

5 165,92

2010 m.
vasario
mėn.

2013 m.
sausio
mėn.

36
mėn.

2009-11-30

Priemonei skirta ES struktūrinė parama
Marijampolės regionui 2007-2013 m., Lt
927 507,00

