TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS
BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2007-2013 METŲ TELŠIŲ REGIONO
PROJEKTŲ SĄRAŠO NR. VP3-1.3-ŪM-05-R-81 PAGAL PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS
TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE“
PATIKSLINIMO
2010 m. gruodžio 16 d. Nr. 49/10VN-43
Telšiai
Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu
Nr. 4 – 633 patvirtintą VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir
paslaugų plėtra regionuose“ finasavimo sąlygų aprašo pakeitimą, Vidaus reikalų ministerijos
Regionų plėtros skyriaus 2010 m. lapkričio 22 d. raštą Nr. 49-68 „Dėl regionų projektų sąrašų“,
Mažeikių rajono savivaldybės 2010 m. gruodžio 08 d. raštą Nr.R8-2.38-4404 „Dėl patikslinto
projektinio pasiūlymo „Renavo dvaro sodybos (katilinės, sandėlio) pritaikymas viešojo turizmo
reikmėms“, Telšių regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patikslinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuotinų 2007-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašą Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-81, patvirtintą
Telšių regiono plėtros tarybos 2009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. P.25-41, taip :
1.1 projekto „Renavo dvaro sodybos (katilinės, sandėlio) pritaikymas viešojo turizmo
reikmėms“ skilties „Projekto aprašymas“ tekstą pakeisti ir jį išdėstyti taip: „Projekto tikslas –
skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Mažeikių rajone. Siektini
rezultatai: Produkto rodikliai - įgyvendintas projektas -1. Sutvarkyta esamų turistų traukos objektų
- 3 vnt. Įgyvendintos rinkodaros priemonės – 1. Rezultato rodikliai – turizmo informacijos
centruose per 2 metus apsilankys 14 tūkst. turistų; Sukurta naujų darbo vietų – 1.“
2. Pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Ūkio ministerijai ir viešajai
įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai šio sprendimo 1 punktu patikslintą Europos Sąjungos fondų
ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2007-2013 metų Telšių regiono
projektų sąrašą Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-81 (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
2009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. P.25-41
(patikslinta Telšių regiono plėtros tarybos
2010 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. P.25-4,
2010 m. rupgjūčio 31d. sprendimu Nr.49/10VL-5
2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. 49/10VN -24
2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 49/10VN-43)
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2007-2013 METŲ
TELŠIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-81
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.

Žemaitijos
kaimo
muziejaus

Telšių rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - skatinti
atvykstamąjį ir vietos turizmą
išsaugant Žemaitijos kaimo

2 202 242,00

Valstybės
biudžeto (bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (ių) lėšos, Lt

Kiti
lėšų
šaltiniai,
Lt

-

388 632,00

-

Iš viso, Lt

2 590 874,00

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendini
mo
pradžia

2009-10

Preli
mina
ri
projekto
veiklų
įgyvendi
nimo
trukmė,
mėn.
19

Paraiškos
dėl
projekto
finansavi
mo
pateikimo
įgyvendi
nančiajai
institucijai
terminas
2009-10-31

Kita
info
rma
ci
ja

restauracija.

2.

Dalies Rietavo
Oginskių
dvaro sodybos
parko
sutvarkymas
pritaikant
turizmo
reikmėms.

Rietavo
savivaldybės
administracija

3.

Bukantės
dvaro sodybos
restauravimas
ir pritaikymas
turizmo
reikmėms.

Biudžetinė
įstaiga
Žemaičių
dailės
muziejus

4.

Renavo dvaro
sodybos
(katilinės,
sandėlio)
pritaikymas
viešojo
turizmo
reikmėms.

Mažeikių
rajono
savivaldybės
administracija

muziejaus pastatus – eksponatus.
Priemonės produkto rodiklis –
sutvarkyta 15 esamų turistų traukos
objektų.
Priemonės rezultato rodiklis - 14 000
turistų, apsilankiusių turizmo
informacijos centruose per 2 metus
po projekto įgyvendinimo.
Projekto tikslas – plėtoti viešąją
turizmo infrastruktūrą Rietavo
savivaldybėje skatinant atvykstamąjį
turizmą.
Priemonės produkto rodiklis –
sutvarkytas 1 esamas turistų traukos
objektas.
Priemonės rezultato rodiklis – 4 000
turistų, apsilankiusių turizmo
informacijos centruose per 2 metus
po projekto įgyvendinimo.
Projekto tikslas – skatinti
atvykstamąjį ir vietos turizmą
restauruojant ir pritaikant turizmo
reikmėms Bukantės dvaro sodybą.
Priemonės produkto rodiklis sutvarkytas 1 esamas turistų traukos
objektas.
Priemonės rezultato rodikliai:
7 000 turistų, apsilankiusių turizmo
informacijos centruose per 2 metus
po projekto įgyvendinimo.
Sukurtos 2 naujos darbo vietos.
Projekto tikslas – skatinti turizmo
produktų ir viešosios turizmo
infrastruktūros plėtrą Mažeikių
rajone. Siektini rezultatai :
1. Produkto rodikliai - įgyvendintas
projektas -1.
Sutvarkyta esamų turistų traukos
objektų - 3 vnt.
Įgyvendinta rinkodaros priemonė –1.
2. Rezultato rodikliai –
turizmo informacijos centruose per 2
metus apsilankys 14 tūkst. Turistų;
Sukurta naujų darbo vietų – 1.

630 000,00

-

111 176,47

-

741 176,47

2010-03

24

2009-12-15

1 754 944,00

-

309 696,00

-

2 064 640,00

2010-04

24

2010-01-31

2 134 549,75

-

376 685,25

-

2 511 235,00

2011-07

24

2011-03-31

5.

Mažeikių
rajono,
Rietavo
savivaldybių
bei Varnių
regioninio
parko turizmo
informacijos
leidinių
parengimas ir
išleidimas

Mažeikių
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – skatinti turizmo
produktų ir viešosios infrastruktūros
plėtrą Mažeikių rajono, Rietavo
savivaldybėse bei Varnių
regioniniame parke. Priemonės
produkto rodiklis - įgyvendintos 3
Mažeikių rajono savivaldybės, 2
Rietavo savivaldybės bei 1 Varnių
regioninio parko turizmo rinkodaros
priemonės. Priemonės rezultato
rodikliai: turistų, apsilankiusių
turizmo informacijos centruose per 2
metus po projekto įgyvendinimo,
skaičius Mažeikių rajono
savivaldybėje - 14 000, Rietavo
savivaldybėje - 16 000, Varnių
regioniniame parke – 20 000.
Iš viso:

203 450,00

-

35 902,94

-

239 352,94

2010-06

24

2010-02-26

6 925 185,75

-

1 222 092,66

-

8 147 278,41

x

x

x

* Nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini rezultatai.
_______________________________________

