PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 6.1-67-(18.4)
(2011 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 51/3S-10,
2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 51/3S-16,
2011 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-51,
2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-69,
2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 51/3S-53)
2015 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 51/3S-4;
2015 m. kovo 31 d. sprendimi Nr. 51/3S-7)

KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2011-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-32
Priemonės kodas: VP31.1-VRM-02-R
Eil. Projekto
Nr. pavadinimas

1.

Vilniaus gatvės
Skuodo mieste
viešųjų erdvių
atnaujinimas

Priemonės pavadinimas: Probleminių teritorijų plėtra

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

1786634 Eur

Projektinio
Pareiškėjas
pasiūlymo teikėjas

Preliminarus projekto biudžetas, Eur
Bendra projekto
ES fondų lėšų
vertė, Eur
suma, Eur

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

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą: gerinti
Skuodo miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę.
Specifinis projekto tikslas – sutvarkyti Skuodo miesto Vilniaus
g. viešąsias erdves, sudarant sąlygas spartesnei teritorijos
plėtrai. Projekto metu bus rekonstruojama Vilniaus g. (nuo
Basanavičiaus g. iki Mažeikių g.), įskaitant teritoriją šalia
Vilniaus g. 13 ir sutvarkyta viešoji erdvė šalia Vilniaus g. ir
Vaižganto g. sankirtos. Bus pasiekti šie rodikliai: rezultato
stebėsenos rodiklis: probleminėse teritorijose esantys miestai,
kuriuose sutvarkyta viešoji miesto aplinkos infrastruktūra – 1
vnt.; produkto stebėsenos rodiklis: probleminių teritorijų
kompleksinės plėtros projektas – 1 vnt.

733.212,38

558.148,51

Valstybės
biudžeto lėšų
suma, Eur

49.248,36

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Eur
Projektų vertė, iš ES fondų lėšų
Valstybės
viso, Eur
suma, Eur
biudžeto lėšų
suma, Eur
Iš viso, Eur

733.212,38

558.148,51

49.248,36

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Eur

125.815,51

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Eur
125.815,51

2012.05
2013.09

17

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai
institucijai
terminas

2012.02.01

