Aktuali redakcija nuo 2015-12-16

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-10
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-22 redakcija)

Marijampolės regiono 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“
VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“,
2007–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
„Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
ES fondų lėšų Pareiškėjo ir
projekto vertė, suma, Eur
partnerio (Eur
ių) lėšos,
Eur

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

1.

Šakių jaunimo
kūrybos ir sporto
centro plėtra

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

1 752 835,93

959 370,09

793 465,84

2008 m.
balandžio
mėn.

2010 m.
balandžio
mėn.

25
mėn.

2009-07-13

2.

Kazlų Rūdos
miesto parko

Kazlų Rūdos
savivaldybės

Tikslas. Prisidėti prie turizmo produktų ir
viešosios turizmo infrastruktūros plėtros Šakių
rajone.
Siektini rezultatai. Bus pastatytas Šakių rajono
savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro
baseinas kuris pritrauks papildomą lankytojų
skaičių bus skatinama vietos gyventojų sveika
gyvensena, jaunimo užimtumas, aktyvus poilsis.
Suaktyvės vietinis turizmas, dėl prognozuojamo
atvykstančių asmenų skaičius padidėjimo į
baseiną ar jame organizuojamus renginius.
Įgyvendintų projektų skaičius – 1 vnt., sukurtų
naujų turistų traukos objektų skaičius – 3 vnt.:
turizmo informacijos punktas, baseinas, sporto
salė. Priemonės rezultatų rodiklis – turistų
apsilankiusių per 2 metus po projekto
įgyvendinimo skaičius – 8 tūkst. turistų.
Tikslas. Skatinti turizmą ir sukurti palankesnes
aktyvaus poilsio sąlygas Kazlų Rūdos

155 087,41

131 824,03

23 263,38

2009 m.
spalio

2010 m.
spalio

13
mėn.

2009-08-31

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2
infrastruktūros
sutvarkymas

administracija

3.

Vilkaviškio
rajono Paežerių
dvaro ledainės
(sandėlio) pastato
rekonstrukcija ir
pritaikymas
turizmui

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

4.

Kempingų
infrastruktūros
įrengimas Marių
parke

Marijampolės
savivaldybės
administracija

5.

Kempingo Marių
parke plėtra

Marijampolės
savivaldybės
administracija

savivaldybėje.
Siektini rezultatai:
 Įgyvendintas 1 projektas;
 Sutvarkytas 1 turistų traukos objektas;
 Įrengta 1 centrinio tako danga;
 Įrengtas/rekonstruotas apšvietimas;
 Įrengtos 30 vnt. ramaus poilsio vietų
(suoliukai, šiukšlių dėžės).
10 proc. išaugęs turistų skaičius.
Tikslas. Renovuoti Vilkaviškio rajono Paežerių
dvaro ledainės (sandėlio) pastatą ir pritaikyti
turizmui.
Siektini rezultatai:
• Rekonstruotas ir pritaikytas turizmui Paežerių
dvaro ledainės(sandėlio) pastatas -1 vnt.;
• Sukurta darbo vietų – 3 vnt.;
• Pritraukta privataus finansavimo lėšų.
Tikslas.
Skatinti
viešosios
turizmo
infrastruktūros
plėtrą
Marijampolės
savivaldybėje,
įrengiant
kempingo
infrastruktūrą Marių II parke.
Siektini rezultatai:
• Sutvarkyta 5,7631 ha teritorija Marijampolės
savivaldybės Marių II parke;
• Nutiesta elektros linija į kempingo sklypą ir
pastatyta elektros transformatorinė;
• Įrengtas artezinis gręžinys;
• Įrengti uždari nuotekų biologinio valymo
įrengimai;
• Sutvarkyta 2,1 km ilgio privažiavimo kelio
atkarpa nuo A5 magistralinio kelio KaunasMarijampolė-Suvalkai;
• Pritraukta privataus finansavimo lėšų (kurių
neįmanoma nustatyti iš anksto);
• Sukurta 10 naujų darbo vietų (vyrams ir
moterims).
Tikslas.
Skatinti
viešosios
turizmo
infrastruktūros
plėtrą
Marijampolės
savivaldybėje, plėtojant sukurtą kempingo
infrastruktūrą Marijampolės Marių II parke.
Siektini rezultatai:

mėn.

mėn.

293 279,43

249 287,52

43 991,91

2009 m.
rugsėjo
mėn.

2010
gruodžio
mėn.

15
mėn.

2009-11-27

215 806,85

183 435,62

32 371,23

2010 m.
vasario
mėn.

2012 m.
sausio
mėn.

24
mėn.

2009-10-31

226 247,99

129 951,51

96 296,48

2012 m.
birželio
mėn.

2014 m.
gegužės
mėn.

24 mėn.

2013-06-30

3

6.

Kazlų Rūdos
miesto parko
infrastruktūros
sutvarkymas (II
etapas)

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

7.

Draugystės parkai
–1

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

• sutvarkytas sklypas;
• pastatyta dalis lauko inžinerinių, elektros
tinklų;
• pastatytas
vienas
sanitarinis-higieninis
pastatas;
• įrengtas dalies kempingo vidaus kelio
pagrindas;
• informacija apie kempingą bus patalpinta
turizmo informaciniuose portaluose;
• pritraukta privataus finansavimo lėšų;
• pritraukta 3547 turistų per 2 metus po
projekto įgyvendinimo.
Tikslas. Skatinti turizmą ir sukurti palankesnes
aktyvaus poilsio sąlygas Kazlų Rūdos
savivaldybėje.
Siektini rezultatai:
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
• Įgyvendintas 1 projektas.
• Sutvarkytas 1 turistų traukos objektas.
• Įgyvendinta 1 rinkodaros priemonė.
• Pritraukta 3000 turistų per 2 metus po
projekto įgyvendinimo.
• Sukurta 1 tiesioginė darbo vieta.
• Pastatytas tualetas.
• Pastatytas estrados priestatas.
• Įrengtas lauko buitinis vandentiekis, lauko
buitinė nuotekynė.
• Trinkelėmis išklotas takas prie tualeto bei
takas nuo Daukanto g. link estrados.
Tikslas.
Skatinti
viešosios
turizmo
infrastruktūros plėtrą.
Siektini rezultatai:
Projektu siekiama šių rezultatų:
• Įgyvendintas 1 projektas.
• Sutvarkyta Šakių miesto viešoji erdvė.
• Padidintas
gyvenvietės
patrauklumas
gyventojams, svečiams, turistams.
• Padidintas
teritorijos
investicinis
patrauklumas.
• Produkto rodiklis: įgyvendintos rinkodaros
priemonės - 2 viešinamieji straipsniai rajoninėje

97 477,57

82 855,65

14 621,92

2012 m.
kovo mėn.

2013 m.
kovo
mėn.

13
mėn.

339 173,68

262 782,38

76 391,30

2013 m.
rugpjūčio
mėn.

2014 m.
rugpjūčio
mėn.

12
mėn.

2012-03-31

2013-06-30

4
spaudoje.
• Rezultato rodikliai:
a) Pritraukta turistų per 2 metus po projekto
įgyvendinimo - apie 2627 turistai.
b) Sukurta naujų darbo vietų – 1 darbo vieta
parko teritorijos tvarkymui.

Projektų vertė, Eur
3 079 908,86

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Eur
1 999 506,80

Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos, Eur
1 080 402,06

______________

Priemonei skirta ES struktūrinė parama
Marijampolės regionui 2007-2013 m., Eur
2 027 340,00

