PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 6.1- 18 (18.4),
(Pakeistas 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 51/3S-56)
KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007 - 2013 METŲ LAIKOTARPIUI Nr. VP2-3.1-IVPK - 05-R-38

Priemonės kodas: VP2-3.1IVPK-05-R-38
Eil. Projekto pavadinimas
Nr.

Priemonės pavadinimas: Elektroninė demokratija: Regionai

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2010 m.:

Projektinio
Pareiškėjas
pasiūlymo teikėjas

Preliminarus projekto biudžetas, Lt
Bendra projekto vertė, ES fondų lėšų suma, Valstybės biudžeto
Lt.
Lt.
lėšų suma, Lt.

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

1.835.510 Lt

Numatoma Projekto
trukmė,
Kitų finansavimo projekto
mėn.
šaltinių lėšų suma, veiklų
įgyvendinim
Lt.
o pradžia ir
pabaiga

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai
institucijai
terminas

Projekto tikslas - kurti elektronines priemones, kuriomis asmenys galėtų
reikšti nuomonę savivaldybės gyvenimo klausimais, teikti pastabas dėl
rengiamų teisės aktų, susipažinti su aktualia informacija apie vietos

1.

Elektroninės
demokratijos paslaugų
Klaipėdos miesto
piliečiams sukūrimas ir
savivaldybės
plėtra Klaipėdos regiono
administracija
savivaldybių
administracijose

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracija (partneriai
Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija, Kretingos
rajono savivaldybės
administracija, Neringos
savivaldybės
administracija, Palangos
miesto savivaldybės
administracija, Skuodo
rajono savivaldybės
administracija, Šilutės
rajono savivaldybės
administracija)

valdžios institucijų rengiamus ir priimtus sprendimus, diskutuoti, keistis
nuomonėmis ir kt. Projekto uždavinys – plėtoti el. sprendimus, didinant
viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo
iniciatyvas šalyje. Siektini rezultatai: parengtas bazinis elektroninės
demokratijos priemones užtikrinantis programinės įrangos modulis,
diegiamas visose Klaipėdos regiono savivaldos institucijose, į
elektroninę terpę perkelti savivaldybių teisės aktai, užtikrinant jų

2.154.599,42

1.831.409,51

2009 12 2013 03

323.189,91

aktualizavimą ir pateikimą internetiniame tinklalapyje, sukurti patogūs
apklausų, reitingavimo, kiti mechanizmai, sudarantis galimybę stebėti
sprendžiamos problemos vykdymo etapus ir būseną. Rezultato
rodiklis:sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių
šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų paslaugų sukūrimo – 70
proc. Produkto rodiklis: paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos - 6 vnt.

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.
Projektų vertė, iš
ES fondų lėšų suma, Valstybės biudžeto Kitų finansavimo
viso, Lt.
Lt.
lėšų suma, Lt.
šaltinių lėšų suma,
Lt.

Iš viso, Lt

2.154.599,42

1.831.409,51

323.189,91
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