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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
2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr.153-70;
(papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. liepos 10 d. sprendimu Nr.51/7S-61;
patikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. liepos 10 d. sprendimu Nr.51/7S-62;
papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr.51/7S-99)
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 2007-2013 metų laikotarpiui Nr.VP3-1.3-ŪM-05-R-91R
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Pėsčiųjų ir dviračių tako
Anykščių mieste ties
,,Anykščių šileliu“
įrengimas sukūrimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių rajono 195
savivaldybės
595,02
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas:
Efektyvus esamų gamtos išteklių panaudojimas, konkurencingai
viešajai turizmo infrastruktūros plėtrai vykdyti

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo
lėšų suma valstybės
ir
biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.)
lėšų suma
166
29 339,26
255,76

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rezultato rodikliai:
Pritraukta turistų per 2 metus po projekto įgyvendinimo – 5 000.
Sukurta naujų darbo vietų (tiesioginių): vyrų – 1

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2013-06
2014-06

13

2013-04-31
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Veiklos:
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas (apie 420 m ilgio, 1050 m²
ploto)

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

2.

Utenos regiono turizmo
produktų ir paslaugų
rinkodara.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracij
a.
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Produkto rodikliai:
Įgyvendintas projektas – 1 vnt.
Sukurtas naujas turistų traukos objektas – 1 vnt.
Įgyvendintos rinkodaros priemonės – 1 vnt.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
vertė
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
165295
140500
24795

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011/07
2012/06

12

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-04-30

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Produkto rodiklis:
Tikslas:
Projekto tikslas – rinkodaros priemonėmis pristatyti regiono
- įgyvendinta projektų skaičius, 1 vnt.
turizmo potencialą ir išteklius taip sudarant palankias sąlygas
- įgyvendinta turizmo rinkodaros priemonių, 3 vnt.
atvykstamojo ir vietinio turizmo srautų augimui.
Rezultato rodiklis:
- turistai, apsilankę turizmo informacijos centruose per 2 metus po projekto įgyvendinimo, 15 000
Veiklos:
1.1.1. Interaktyvių rinkodarinių priemonių ir paslaugų įsigijimas
(įsigyti 5 infoterminalai ir jiems pritaikytas bendras regiono
turizmo sklaidos internetinis puslapis 1vnt.)*
1.1.2. Regiono prekinio ženklo sukūrimas ir jį
reprezentuojančios medžiagos įsigijimas ir platinimas
(lankstinukai, stendai, trumpi reklaminiai filmukai, konferencijos
ir t. t)*
* detalios veiklų apimtys bus žinomos, prieš pateikiant paraišką,
atlikus viešuosius pirkimus.
Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
Kitų finansavimo 2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
Iš viso
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma šaltinių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
360 890,02
306 755,76
54 134,26
3 000 000
7 000 000
4 000 000

___________________

