TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS
BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2007-2013 METŲ TELŠIŲ REGIONO
REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĘ
„VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA
REGIONUOSE“ PATVIRTINIMO
2010 m. gruodžio 16 d. Nr. 49/10VN-42
Telšiai
Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778), Telšių regiono
plėtros tarybos 2010 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 49/10VL-6 paskelbtu kvietimu teikti
projektinius pasiūlymus Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų 2007 – 2013 metų Telšių regiono rezervinių projektų sąrašui papildyti,
Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų savivaldybių pateiktais projektiniais pasiūlymais ir Plungės
rajono savivaldybės 2010-11-29 raštu Nr. RS-2556 „Dėl projektinio pasiūlymo pagal kvietimo
VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“,
Telšių regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a
patvirtinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuotinų 2007-2013 metų Telšių regiono rezervinių projektų sąrašą Nr. VP3-1.1-ŪM-05-R82R (pridedama).

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Projektinių pasiūlymų pateikimo
Telšių regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos 3 priedas
PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr.49/10VN-42
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2007-2013
METŲ TELŠIŲ REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-82R
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys

Sanglaudos skatinimo
Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukurti palankesnes aktyvaus
poilsio sąlygas.
Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose

Priemonė
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas*

Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai
ES fondų
lėšos,
Lt

1.

Aktyvaus
poilsio ir
pramogų
infrastruktūro,
skirtos viešojo
turizmo
reikmėms,
plėtra
Germanto
kraštovaizdžio
draustinyje

Telšių rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - skatinti turizmo
produktų ir viešosios turizmo
infrastruktūros plėtrą Telšių rajone,
panaudojant
Germanto
kraštovaizdžio draustinio gamtinių
išteklių potencialą.
Priemonės produkto rodikliai :
- projektas – 1;
-sukurti nauji ar sutvarkyti esami
turistu traukos objektai – 5;
-įgyvendintos rinkodaros priemonės
– 2.

1 700 000,00

Valstybės
biudžeto (bendrojo
finansav
imo)
lėšos, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (ių) lėšos, Lt

Kiti
lėšų
šaltiniai,
Lt

-

300 000,00

-

Iš viso, Lt

2 000 000,00

Numato
ma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia

2010-11

Preli
mina
ri
proje
kto
veiklų
įgyve
ndini
mo
trukm
ė,
mėn.
18

Paraiškos
dėl projekto
finansavim
o pateikimo
įgyvendi
nančiajai
institucijai
terminas

2011-09-13

Ki
ta
inf
or
m
ac
i
ja

2

3

Priemonės rezultato rodikliai : pritraukta privataus finansavimo lėšų
– 50.000 Lt;
- turistai, apsilankę turizmo
informacijos centre per 2 metus po
projekto įgyvendinimo – 14000.
Plungės ir
Plungės rajono
Projekto tikslas – turizmo
Telšių rajonų
savivaldybės
produktų rinkodaros priemonėmis
savivaldybių
administracija
skatinti Plungės ir Telšių rajonų
turizmo
savivaldybių turizmo produktų plėtrą.
produktų
Projekto produkto rodikliai:
rinkodaros
- įgyvendintas projektas – 1 vnt.
priemonių
- įgyvendintos Plungės rajono
įgyvendinimas
savivaldybės rinkodaros priemonės
– 4 vnt.:
- įgyvendintos Telšių rajono
savivaldybės rinkodaros priemonės
– 5 vnt.
- projekto rezultato rodikliai:
1. turistų, apsilankiusių turizmo
informacijos centruose per 2 metus
po projekto įgyvendinimo Plungės
rajono savivaldybėje – 12000 vnt.
2. turistų, apsilankiusių turizmo
informacijos centruose per 2 metus
po projekto įgyvendinimo Telšių
rajono savivaldybėje – 14000 vnt.
Renavo dvaro
Mažeikių
Projekto tikslas - skatinti turizmo
sodybos
rajono
produktų ir viešosios turizmo
(kiemo rūsio)
savivaldybės
infrastruktūros
plėtrą
Mažeikių
pritaikymas
administracija
rajone.
viešojo
Siektini rezultatai :
turizmo
1. Produkto rodikliai :.
reikmėms
Įgyvendintas projektas -1.
Sutvarkytas esamas turistų traukos
objektas - 1 vnt.
Įgyvendintos rinkodaros priemonės –
1.
2. Rezultato rodikliai :
Turizmo informacijos centruose per
2 metus apsilankys 14 tūkst. turistų.
Sukurta nauja darbo vieta - 1.
Iš viso:
* Nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini rezultatai.
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