PATVIRTINTA
Vilniaus regiono plėtros tarybos
2012 m. rugsėjo 21 d.
sprendimu Nr. 51/1S-143
PATIKSLINTAS VILNIAUS REGIONO PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI PAGAL 2007-2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS
VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO
DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-02-R PRIEMONĘ „REGIONINĖS PLĖTROS TOBULINIMAS, REGIONŲ PLĖTROS
PLANAI IR SAVIVALDYBIŲ (ILGALAIKIAI/TRUMPALAIKIAI) STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI“, SĄRAŠAS NR. 01
2007-2010 METŲ LAIKOTARPIUI
Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt

Eil.
Nr.

Projekto terminai
Paraiškos
Projekto
Preliminari
Preliminari
pateikimo
Preliminari
Kiti
finansaProjekto
veiklų
Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) projekto vertė,
valstybės
įgyvendinan
ES fondų
vimo šaltiniai, veiklų
įgyvenLt
biudžeto lėšų
čiajai
lėšų suma, Lt
Lt
pradžia dinimo
suma, Lt
institucijai
trukmė
terminas

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

1.

Elektrėnų
savivaldybės
trumpalaikio
strateginio
(veiklos) plano
atnaujinimas

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – atnaujinti Elektrėnų savivaldybės trumpalaikį
strateginį veiklos) planą, susiejant jį su ilgalaikiu plėtros planu
ir programiniu biudžetu .
Siektini rezultatai:
atnaujintas trumpalaikis strateginis (veiklos) planas;
atlikta Savivaldybės patvirtintų strateginio planavimo
ir finansinio planavimo dokumentų analizė ir
parengtos rekomendacijos dėl dokumentų tobulinimo
– 1 vnt.;
Parengti strateginio veiklos planavimo ir stebėsenos
procedūrų aprašai – 2 vnt.;
Išleistas
informacinis
leidinys
savivaldybės
bendruomenei – 1 vnt. (500 egz.)

64.234,87

54.599,64

0,00

9.635,23 2009/07

9

2009/06/30

2.

Šalčininkų rajono
savivaldybės
strateginio
plėtros plano
atnaujinimas

Šalčininkų
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti
savivaldybės plėtros planavimą.
Siektini rezultatai:
atnaujintas Šalčininkų rajono savivaldybės 20072013 metų plėtros strateginis planas.

67.500,00

57.374,43

0,00

10.125,57 2009/07

24

2009/06/30

3.

Šalčininkų rajono
savivaldybės
strateginio
veiklos plano
parengimas

Šalčininkų
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti
savivaldybės plėtros planavimą
Siektini rezultatai:
parengtas Šalčininkų rajono savivaldybės 2007-2013
metų strateginis veiklos planas.

97.700,00

83.044,11

0,00

14.655,89 2009/06

16

2009/06/30

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto terminai
Paraiškos
Projekto
Preliminari
Preliminari
pateikimo
Kiti finansa- Projekto veiklų
Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) projekto vertė, Preliminari
valstybės
įgyvendinan
ES fondų
vimo šaltiniai, veiklų
įgyvenLt
biudžeto lėšų
čiajai
lėšų suma, Lt
Lt
pradžia dinimo
suma, Lt
institucijai
trukmė
terminas

4.

Savivaldybės
strateginio
veiklos plano
atnaujinimas

Širvintų rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – diegti strateginio planavimo sistemą
savivaldybėje, atnaujinant Širvintų rajono 2009-2011 metų
strateginį veiklos planą.
Siektini rezultatai:
atnaujintas strateginis veiklos planas – 1 vnt. ;
paramą strateginiams plėtros planams parengti bus
gavusi viena savivaldybė.

76.096,44

64.681,97

0,00

11.414,47 2009/06

6

2009/06/30

5.

Širvintų rajono
2007-2013 metų
strateginio
plėtros plano
atnaujinimas

Širvintų rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – diegti strateginio planavimo sistemą
savivaldybėje, atnaujinant Širvintų rajono 2007-2013 metų
strateginį plėtros planą
Siektini rezultatai:
atnaujintas strateginis plėtros planas – 1 vnt.;
paramą strateginiams plėtros planams parengti bus
gavusi viena savivaldybė.

83.699,56

71.144,54

0,00

12.555,02 2009/06

8

2009/06/30

6.

Švenčionių
rajono
savivaldybės
ilgalaikio
strateginio
plėtros plano
atnaujinimas ir
strateginio
veiklos plano
parengimas
Trakų rajono
savivaldybės
trumpalaikių
strateginių
plėtros planų
parengimas

Švenčionių
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – tobulinti Švenčionių rajono savivaldybės
ilgalaikės ir trumpalaikės plėtros planavimą.
Siektini rezultatai:
atnaujintas ilgalaikis savivaldybės plėtros planas – 1
vnt.;
parengtas trumpalaikis savivaldybės plėtros planas –
1 vnt.

146.964,45

124.919,78

0,00

22.044,67 2009/05

9

2009/06/30

Trakų rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – siekti darnaus Trakų rajono strateginio
plėtros planavimo.
Siektini rezultatai:
Trakų rajono savivaldybės trimetis strateginis veiklos
planas – 1 vnt.;
Trakų rajono savivaldybės kaimiškų vietovių
diversifikavimo galimybių studija – 1 vnt.;
Trakų, kaip kurortinės teritorijos, strateginės plėtros
galimybių studija – 1 vnt.

192.320,12

163.472,11

0,00

28.848,01 2009/04

36

2009/06/30

Vilniaus miesto
2010-2020 metų
strateginio plano
parengimas

Vilniaus miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – tobulinti Vilniaus miesto savivaldybės
strateginio planavimo sistemą.
Siektini rezultatai:
parengtas Vilniaus miesto 2010-2020 metų
strateginis planas;

444.150,00

377.527,50

0,00

66.622,50 2009/08

16

2009/06/30

7.

8.

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto terminai
Paraiškos
Projekto
Preliminari
Preliminari
pateikimo
Kiti finansa- Projekto veiklų
Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) projekto vertė, Preliminari
valstybės
įgyvendinan
ES fondų
vimo šaltiniai, veiklų
įgyvenLt
biudžeto lėšų
čiajai
lėšų suma, Lt
Lt
pradžia dinimo
suma, Lt
institucijai
trukmė
terminas

9.

Ukmergės rajono Ukmergės rajono
trumpalaikis
savivaldybės
strateginis plėtros administracija
planas

Projekto tikslas – parengti Ukmergės rajono trumpalaikį
(trimetį) strateginį plėtros planą.
Siektini rezultatai:
- parengti studijas:
sporto, jaunimo užimtumo ir kultūros studiją;
sveikatos ir socialinių paslaugų optimizavimo
studiją;
atsinaujinančių energijos rūšių panaudojimo studiją;
rajono įvaizdžio formavimo studiją;
- studijų pagrindu parengti Ukmergės rajono savivaldybės
trumpalaikį strateginį veiklos planą, atitinkantis rajono
poreikius.

249.895,07

212.410,51

0,00

37.484,56 2009/08

12

2009/07/31

10.

Vilniaus rajono
savivaldybės
strateginio
veiklos 20102012 metų plano
rengimas

Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – orientuoti visos Savivaldybės darbą taip, kad
būtų įgyvendinti ilgalaikiai rajono plėtros prioritetai: Vilniaus
rajono regioninio konkurencingumo didinimas, naujosios
ekonomikos plėtra, pažangios visuomenės kūrimas bei
susisiekimo infrastruktūros plėtra.
Siektini rezultatai:
parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono strateginis
2010-2012 metų veiklos planas.

125.000,00

106.249,00

0,00

18.751,00 2009/05

9

2009/07/30

11.

Vilniaus regiono
plėtros plano
2007-2013 m.
atnaujinimas

Vilniaus
apskrities
viršininko
administracija

Projekto tikslas – pagerinti regiono plėtros planavimą.
Siektini rezultatai:
- parengtos sektorinės studijos – 3 vnt. („Turizmo
sektoriaus konkurencingumo stiprinimas Vilniaus
apskrityje“, „Elektroninių viešųjų ir administracinių
paslaugų bei elektroninės demokratijos plėtros
Vilniaus regione galimybės“, „Smulkaus ir vidutinio
verslo aplinkos gerinimas Vilniaus regione: poreikiai
ir galimybės“).
Atnaujintas regiono plėtros planas- 1 vnt.

618.007,11

525.306,05

0,00 2009/06

20

2009/09/30

12.

Vilniaus rajono
savivaldybės
2008-2015 m.
strateginio
plėtros plano
atnaujinimas

Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – orientuoti visos savivaldybės darbą taip, kad
būtų įgyvendinti ilgalaikiai rajono plėtros prioritetai: Vilniaus
rajono regioninio konkurencingumo didinimas, naujosios
ekonomikos plėtra, pažangios visuomenės kūrimas bei
susisiekimo infrastruktūros plėtra.
Siektini rezultatai:
Parengtos 3 studijos: „Vilniaus rajono keleivinio
transporto sistemos funkcionavimo vystymo
galimybių studija“, „Pramoninių-komercinių zonų
plėtros Vilniaus rajone galimybių studija“ ir

160.563,00

136.476,59

24.086,41 2009/06

12

2009/10/30

92.701,06

0

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto terminai
Paraiškos
Projekto
Preliminari
Preliminari
pateikimo
Kiti finansa- Projekto veiklų
Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) projekto vertė, Preliminari
valstybės
įgyvendinan
ES fondų
vimo šaltiniai, veiklų
įgyvenLt
biudžeto lėšų
čiajai
lėšų suma, Lt
Lt
pradžia dinimo
suma, Lt
institucijai
trukmė
terminas

-

„Savivaldybės seniūnijų pagalbinių centrų socialinėekonominė analizė“.
Atnaujintas ir patvirtintas Vilniaus rajono
savivaldybės 2008-2015 metų strateginis plėtros
planas.
Iš viso:

2.326.130,62 1.977.206,23

92.701,06

256.223,33

