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Projektinių pasiūlymų pateikimo
Utenos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
4 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. balandžio 7 d.
sprendimu Nr.153-19

UTENOS regiono rezervinių projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios turizmo
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, sąrašas 2007-2010 metų laikotarpiui Nr.VP3-1.3-ŪM-05-R-91R
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Okuličiūtės dvarelio
rekonstrukcija ir
pritaikymas turizmo
paslaugoms teikti

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
672 268
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą.
Uždavinys - Viešojo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto
tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtą objektą pritaikyti

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
571 428
100 840

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2009-12 –
2011-11

24

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rekonstruotas kultūros paveldo pastatas ir įdiegtos naujos kultūros ir turizmo paslaugos:
- edukacinės programos, pristatančios rajono kultūros paveldo objektus;
- kompiuterizuoti informaciniai stendai;

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2009-12 -01

2
turizmui.

Iš viso
672 268

- parodų centro sukūrimas.
Kultūros paveldo rekonstrukcija ir pritaikymas turizmo reikmėms padidins atvykstančių turistų skaičių
Anykščių savivaldybėje.
Sukurtas naujas turistų traukos objektas ir įgyvendintas projektas – 1 vnt.
Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
100 840
571 428

___________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
4 000 000

3 000 000

7 000 000

