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PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. TS-44
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2014 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. 51/8S-8
redakcija)

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 42
Programa
Prioritetas
Priemonė
Eil Projekto
Nr pavadinimas

1.

2.

Šakių rajono
susisiekimo
infrastruktūros ir
investicijų
pritraukimo
šakinių strateginių
2013-2020 m.
plėtros planų
parengimas ir
strateginio plėtros
plano
atnaujinimas
Kazlų Rūdos
savivaldybės
strateginių planų
rengimas

Projekto
pareiškėjas

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

„2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
Projekto tikslai, pagrindinės veiklos, siektini rezultatai
Preliminarus projekto biudžetas
Numatoma Projekto
trukmė
Valstybės
Bendra
ES fondų
Pareiškėjo projekto
biudžeto
veiklų
mėn.
projekto
lėšų suma,
ir
(bendrojo
įgyvendinivertė, Lt
Lt
partnerio
finansavimo)
(-ių) lėšos, mo pradžia
lėšos, Lt
Lt
Tikslas.
127.519,62
108.391,67
0,00
19.127,95
2012 m.
12
Didinti Šakių rajono savivaldybės viešojo administravimo efektyvumą.
sausio
mėn.
Pagrindinės veiklos.
mėn.
 Šakių rajono susisiekimo infrastruktūros šakinės strategijos 20132020 m. parengimas.
 Šakių rajono investicijų pritraukimo šakinės strategijos 2013-2020
m. parengimas.
 Ilgalaikio strateginio plėtros plano atnaujinimas.
Siektini rezultatai.
Parengtos Šakių rajono susisiekimo infrastruktūros bei investicijų
pritraukimo šakinės strategijos ir atnaujintas ilgalaikis strateginis
plėtros planas
Tikslas.
197.929,25
168.239,08
0,00
29.690,17
2011 m.
24
Viešojo administravimo efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos
birželio
mėn.
savivaldybėje.
mėn.
Pagrindinės veiklos.
 Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginio plėtros plano
parengimas.
 Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2015 m. strateginio veiklos plano ir
programų parengimas.
Siektini rezultatai.
Parengtas Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. planavimo

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2011-02-28

2011-03-01

2

3.

Marijampolės
savivaldybės
plėtros iki 2017
metų strateginio
plano parengimas

Marijampolės
savivaldybės
administracija

4.

Turizmo paslaugų
plėtros
Vilkaviškio
rajono
savivaldybėje
galimybių tyrimas
ir strateginio
plėtros plano
tikslinimas

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

5.

Marijampolės
regiono plėtros
2014-2020 metais
galimybių studijos
parengimas

Regioninės
plėtros
departamentas
prie Vidaus
reikalų
ministerijos

Projektų vertė, Lt

573.648,24

dokumentų paketas:
 Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginis plėtros planas –
1vnt.
 Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2015 m. strateginis veiklos planas ir
programos – 1 komplektas.
Tikslas.
Užtikrinti strateginio planavimo proceso tęstinumą Marijampolės
savivaldybės institucijose, siekiant tolygios Marijampolės savivaldybės
raidos ir racionalaus lėšų panaudojimo.
Pagrindinės veiklos.
Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 metų strateginio plano
parengimas.
Siektini rezultatai.
Parengtas Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 metų strateginis
planas.
Tikslas.
Sukurti strateginę aplinką darniai turizmo paslaugų plėtrai užtikrinti
Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
Pagrindinės veiklos.
 Turizmo
paslaugų plėtros Vilkaviškio rajono savivaldybėje
galimybių tyrimas.
 Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011–2018 m. strateginio plėtros
plano atnaujinimas.
Siektini rezultatai.
 Atliktas turizmo paslaugų plėtros Vilkaviškio rajono savivaldybėje
galimybių tyrimas.
 Atnaujintas
Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011–2018 m.
strateginis plėtros planas.
Tikslas.
Didinti teritorinę socialinę sanglaudą ir gerinti regioninės plėtros
planavimą Marijampolės regione.
Pagrindinės veiklos.
Parengti Marijampolės regiono plėtros galimybių studiją 2014–2020
metams.
Siektini rezultatai.
 Projekto metu bus parengta Marijampolės regiono plėtros 2014–
2020 metais galimybių studija – 1 vnt.
 Įgyvendinant Projektą bus prisidedama prie priemonės VP1-4.2VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
produkto rodiklio įgyvenimo: parengti ir (ar) atnaujinti regionų plėtros
planai – parengtas Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020
metams – 1 vnt.
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt

487.600,20

10.827,15

______________

116.123,42

98.704,90

0,00

17.418,52

2011 m.
gegužės
mėn.

18
mėn.

2011-04-30

59.895,00

50.910,75

0,00

8.984,25

2012 m.
lapkričio
mėn.

12
mėn.

2012-06-01

72.180,95

61.353,80

10.827,15

0,00

2012 m.
gruodžio
mėn.

13
mėn.

2012-06-15

Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos, Lt

75.220,89

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

