Patvirtinta Vilniaus regiono plėtros tarybos
2015 m. vasario 2 d.
sprendimu Nr. 51/1S-4

VILNIAUS REGIONO PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PAGAL
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA,
KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ
VP3-1.3-ŪM-05-R “VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE“,
SĄRAŠAS NR. 01 2007-2013 METAMS
Projekto finansavimo šaltiniai, mln.
Projekto terminai
Lt
PrelimiProjekPreliminari
nari
Paraiškos
to
projekto vertė, Preliminari valsty- Kiti finansa- Projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
Lt
ES fondų
bės biu- vimo šaltiįgyvendinanpradžia įgyvenlėšų suma, Lt džeto
niai, Lt
čiajai institudinimo
lėšų sucijai terminas
trukmė
ma, Lt

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

1.

Elektrėnų
marių
akvatorijos
statinių
atnaujinimas ir
paplūdimio
įrengimas,
pritaikant
turizmui

Elektrėnų
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas - skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai
išnaudojant Elektrėnų gamtos išteklius ir sukuriant palankias sąlygas
aktyviam poilsiui.
Siektini rezultatai:

atnaujintos esamos prieplaukos, tiltai, tilteliai, nusileidimai;

įrengtos persirengimo kabinos (2 vnt.);

įrengtas ir pritaikytas neįgaliesiems tualetas (1 vnt.);

įrengti suoliukai (5 vnt.);

įrengta vaikų žaidimo aikštelė (1 vnt.);

įrengta aktyvaus poilsio zona;

įrengtos šiukšliadėžės (5 vnt.);

įrengta informacinė lenta, kurioje bus pateikiama
informacija apie vandens kokybę, elgesio paplūdimyje
taisyklės ir kita būtina informacija (1 vnt.).

1.040.610,99

884.519,19

-

156.091,80

2009/02

23

2009/12/31

2.

Šalčininkų
dvaro sodybos
parko
sutvarkymas

Šalčininkų
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas – didinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą
Šalčininkų rajone.
Siektini rezultatai:
 sukurta nauja darbo vieta;
 bus įgyvendintas projektas, kurio metu bus sutvarkyta
1,5700 ha parko teritorijos ploto.
sutvarkytas turistų traukos objektas – 1 vnt.

376.328,45

319.879,38

-

56.449,07

2010/05

18

2010/02/28

3.

Šalčios
tvenkinio
paplūdimio
sutvarkymas

Šalčininkų
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas – sutvarkyti Šalčios tvenkinio paplūdimį, siekiant
pritaikyti jį rajono gyventojų ir svečių rekreaciniams ir turistiniams
poreikiams.
Siektini rezultatai:
Priemonės rezultato rodikliai:
 pritraukta turistų per 2 metus po projekto įgyvendinimo –
878;
 sukurta nauja darbo vieta – 1 darbo vieta.
Priemonės produkto rodiklis:

543.557,82

461.229,34

-

82.328,48

2009/02

19

2010/09/30

Eil. Nr.

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Eil. Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)




Projekto finansavimo šaltiniai, mln.
Projekto terminai
Lt
PrelimiProjekPreliminari
nari
Paraiškos
to
projekto vertė, Preliminari valsty- Kiti finansa- Projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
Lt
ES fondų
bės biu- vimo šaltiįgyvendinanpradžia įgyvenlėšų suma, Lt džeto
niai, Lt
čiajai institudinimo
lėšų sucijai terminas
trukmė
ma, Lt

bus įgyvendintas projektas, kurio metu bus sutvarkyta 1,5 ha
ploto paplūdimys;
sutvarkytas turistų traukos objektas – 1 vnt.

4.

Paplūdimio
prie
užtvenktos
Širvintos upės
Širvintų mieste
įrengimas

Širvintų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą Širvintų
mieste, įrengiant paplūdimį prie Širvintos upės tvenkinio.
Siektini rezultatai:

įrengtas paplūdimys su poilsio, maudymosi ir sporto
zonomis;

nutiestas dviračių ir pėsčiųjų takas (500 m);

įrengtas apšvietimas ir higienos statiniai (tualetai,
persirengimo kabinos).

564.349,99

479.696,99

-

84.653,00

2009/07

12

2009/09/30

5.

Viešosios
turizmo
infrastruktūros
prie Janionių
piliakalnio
įrengimas

Širvintų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą Širvintų
rajone, įrengiant pėsčiųjų taką ir apžvalgos aikštelę su infrastruktūra
prie Janionių piliakalnio.
Siektini rezultatai:
 įrengtas pėsčiųjų takas prie Janionių piliakalnio (`500 m).
 įrengta apžvalgos aikštelė su infrastruktūra (1 vnt.).

122.455,00

104.087,00

-

18.368,00

2010/2

18

2013/03/31

6.

Viešosios
turizmo
infrastruktūros
įrengimas
Kaltanėnų
miestelyje

Švenčionių
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas – viešojo turizmo informacijos plėtra Švenčionių
rajone, sukuriant palankias sąlygas aktyviam poilsiui ir turizmui.
Siektini rezultatai:
 Įgyvendintų projektų skaičius – 1.
 Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai – 1.
Pritraukta turistų per 2 metus po projekto įgyvendinimo
– 6000.
 Įgyvendintas projektas, kurio metu bus sutvarkyta Kaltanėnų
miestelio teritorija: dešinysis Žeimenos upės krantas –
bendras plotas apie 7 ha ir sutvarkytas kairysis upės krantas
– apie 1 ha. Tvarkomoje teritorijoje įrengtas privažiavimas
prie teritorijos, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė,
įrengta vaikų žaidimo aikštelė, įrengta sporto aikštelė,
pėsčiųjų-dviračių takai, įrengtos pavėsinės, įrengti suoliukai,
šiukšlių konteineriai, šiukšliadėžės, įrengti WC, įrengti
turistams skirti informaciniai stendai, įrengtas teritorijos
apšvietimas, įrengta prieplauka baidarėms su atramine siena,
įrengti dviračių stovai, įrengti atitvariniai stulpeliai,
teritorijos
sutvarkymas,
techninės
dokumentacijos
parengimas ir inžinerinės paslaugos.

1.250.355,96

1.062.802,32

-

187.553,64

2013/11

22

2013/07/01

7.

Viešosios
turizmo

Trakų rajono
savivaldybės

Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą
Trakų rajono savivaldybėje.

387.336,96

329.235,96

-

58.101,00

2009/05

19

2010/04/30

2

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

infrastruktūros
plėtra
Grendavės
seniūnijoje,
Trakų r. sav.

administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Siektini rezultatai:
Pagrindinis siektinas projekto rezultatas – tai paplūdimio Grendavės
seniūnijoje, atitinkančio higienos normas, įrengimas.
Tikimasi, kad įrengus paplūdimį ir poilsiavietę sumažės chaotiškas
turizmas prie Vilkokšnio ežero, padidės atvykstamojo turizmo srautas
į Grendavės seniūniją.
Planuojama sutvarkyti 0,93 ha teritorijos, 150 metrų Vilkokšnio ežero
kranto linijos ir 100 metrų upelio pakrantės.

8.

Viešosios
turizmo
infrastruktūros
plėtra Trakų
seniūnijoje,
Trakų r. sav.

Trakų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas – viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Trakų
rajono savivaldybėje.
Siektini rezultatai:
Pagrindinis siektinas projekto rezultatas – tai „Bulvių kelio“ apžvalgos
aikštelių įrengimas. Planuojam sutvarkyti 2,99 ha teritorijos ir 350 m
Galvės ežero kranto linijos.

9.

Ukmergės
miesto
viešosios
turizmo
infrastruktūros
vystymas

Ukmergės
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

10.

Kultūrinio
turizmo
Vilniaus
mieste ir
Vilniaus
apskrityje
plėtra ir
rinkodara

Viešoji įstaiga
Vilniaus
turizmo
informacijos
centras

Eil. Nr.

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto finansavimo šaltiniai, mln.
Projekto terminai
Lt
PrelimiProjekPreliminari
nari
Paraiškos
to
projekto vertė, Preliminari valsty- Kiti finansa- Projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
Lt
ES fondų
bės biu- vimo šaltiįgyvendinanpradžia įgyvenlėšų suma, Lt džeto
niai, Lt
čiajai institudinimo
lėšų sucijai terminas
trukmė
ma, Lt

231.477,23

-

40.881,11

2010/05

11

2009/10/31

Projekto tikslas – vystyti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą 1.419.123,54
Ukmergės mieste, pritaikant Ukmergės senamiestį (U 36) ir jo
teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus turizmui.
Siektini rezultatai:
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama pasiekti šiuos
rezultatus:
 parengtas techninis projektas (1 vnt.);
 įrengta turizmo infrastruktūra Ukmergės senamiesčio
teritorijoje.

1.186.444,8
5

-

232.678,69 2009/11

24

2011/03/31

Projekto tikslas – sukurti kultūrinio turizmo maršrutus, populiarinant
turizmą Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje.
Siektini rezultatai:
 atrinkti turistiniai objektai, sukaupta apie juos informacija ir
sudaryti kultūrinio turizmo maršrutai;
 sukurti tekstai ir vaizdinė medžiaga bei atlikti vertimai į
užsienio kalbas;
 paruošti ir išleisti informaciniai leidiniai;
 sukurtas virtualus kultūrinio turizmo maršrutų pristatymas;
 suorganizuota spaudos konferencijos ir kultūrinio turizmo
maršrutų pristatymai.

122.136,30

-

21.553,85

12

2010/10/31

3

272.358,34

143.690,15

2011/01

Eil. Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto finansavimo šaltiniai, mln.
Projekto terminai
Lt
PrelimiProjekPreliminari
nari
Paraiškos
to
projekto vertė, Preliminari valsty- Kiti finansa- Projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
Lt
ES fondų
bės biu- vimo šaltiįgyvendinanpradžia įgyvenlėšų suma, Lt džeto
niai, Lt
čiajai institudinimo
lėšų sucijai terminas
trukmė
ma, Lt

11.

Konferencijų
turizmo
galimybių
Vilniaus
mieste ir
Vilniaus
apskrityje
plėtra ir
rinkodara

Viešoji įstaiga
Vilniaus
turizmo
informacijos
centras

Projekto tikslas – skatinti konferencijų turizmo plėtrą Vilniaus mieste
ir apskrityje panaudojant rinkodaros priemones.
Siektini rezultatai:

suprojektuota ir užpildyta konferencijų turizmo
sektoriaus tikslinių grupių duomenų bazė;

sukurta konferencijų turizmo tikslinių grupių nuolatinių
tyrimų metodologija; surinkti faktiniai duomenys pagal
sukurtą metodologiją per vienerius kalendorinius metus;
išanalizuoti surinkti faktiniai duomenys ir įvertintas
ekonominis naudingumas miestui;

sukurtas vieningas stilius;

sukurta nauja konferencijų turizmo interneto svetainė;

įgyvendinta konferencijų turizmo skatinimo viešųjų
ryšių kampanija;

sukurtos reprezentacinės rinkodaros priemonės.

529.718,20

450.259,65

-

79.458,55

2010/05

20

2010/02/28

12.

Turizmo ir
informacijos
centro
įrengimas
Bareikiškių
kaime

Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas – įrengti turizmo ir informacijos centrą Bareikiškių
kaime siekiant skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo
infrastruktūros plėtrą regione.
Siektini rezultatai:
Planuojama, kad turizmo informacijos centre per 2 metus apsilankys
virš 2000 turistų. Bus sukurtos 4 naujos darbo vietos. Bendras
sutvarkytos teritorijos plotas – 5900 kv. m.

902.043,16

766.735,79

-

135.307,37 2009/11

11

2010/02/19

13.

Naujų turizmo
maršrutų
sukūrimas
Vilniaus,
Trakų,
Kernavės
turistinėse
traukos
vietovėse

Vilniaus miesto Projekto tikslas – skatinti turizmą bei siekti padidinti savarankiško
savivaldybės
keliavimo galimybes Vilniaus mieste ir regione.
administracija, Siektini rezultatai:
savivaldybės

prioritetinių turistų srautų (tikslinių segmentų) išskyrimas ir
biudžetinė
turistinių maršrutų koncepcijos parengimas;
įstaiga

naujų turizmo maršrutų rinkodaros priemonių sukūrimas ir
įgyvendinimas;

maršrutą pristatančių rinkodaros priemonių sukūrimas ir
įgyvendinimas.

472.672,00

401.771,00

-

70.901,00

2012/08

12

2012/11/30

Širvintų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

234.970,58

199.725,00

-

35.245,58

2013/10

14

2013/06

14. 1Širvintų ir
4Trakų rajonų
turizmo
informacijos
sklaida

Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą Širvintų ir
Trakų rajonuose, teikiant kompleksines informacijos paslaugas.
Siektini rezultatai:

įrengti 5 infoterminalus Širvintų ir Trakų rajonuose;

parengtas ir išleistas informacinis leidinys „Širvintų krašto
turizmo vadovas“;

parengtas ir išleistas informacinis leidinys „Trakų krašto
turizmo vadovas“;

4

Eil. Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)








Projekto finansavimo šaltiniai, mln.
Projekto terminai
Lt
PrelimiProjekPreliminari
nari
Paraiškos
to
projekto vertė, Preliminari valsty- Kiti finansa- Projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
Lt
ES fondų
bės biu- vimo šaltiįgyvendinanpradžia įgyvenlėšų suma, Lt džeto
niai, Lt
čiajai institudinimo
lėšų sucijai terminas
trukmė
ma, Lt

parengtas ir išleistų Širvintų rajono turistinis žemėlapis;
parengtas ir išleistas „Trakų rajono turistinis žemėlapis;
surengta tarptautinė konferencija „Darnaus turizmo įtaka
turistų srautų augimui;
pagaminti suvenyrai su Širvintų krašto atributika.
pagaminti suvenyrai su Trakų krašto atributika.
informacinio video filmo apie Širvintų ir Trakų rajonų
turizmo objektus sukūrimas veiklą
Iš viso: 8.259.571,14

7.000.000

________________________________________________

5

1.259.571,14

