EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LöŠOMIS
FINANSUOJAMAS PROJEKTAS PAGAL 2007-2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
PLöTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBöJIMŲ
STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“
PROJEKTAS „TURIZMO TRASŲ APLINK PLATELIŲ EŽERĄ IR JŲ JUNGTIES IKI
PLUNGöS MIESTO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“
Projekto vykdytojas
Projekto numeris
Projekto vert÷
ES l÷šos
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
Įgyvendinimo trukm÷

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija
VP1-4.2-VRM-04-R-82-012
54 708,67 Lt
46 502,37 Lt
8 206,30 Lt
2011 m. birželio 15 d. – 2012 m. sausio 27 d.

Projekto įgyvendinimo tikslas – skatinti Platelių ežero zonos darnų vystymą bei racionalų
panaudojimą, atsižvelgiant į ilgalaikius turizmo pl÷tros prioritetus.
Projekto įgyvendinimo uždavinys – parengti turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų
jungties iki Plung÷s miesto specialųjį planą.
Įgyvendinus projektą, pasiektas rezultatas – parengtas turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir
jų jungties iki Plung÷s miesto specialusis planas. Parengtame teritorijų planavimo dokumente
profesionaliai išanalizuotos viešosios turizmo infrastruktūros, užtikrinančios sąlygas turistams
keliauti p÷sčiomis, dviračiais ar automobiliais aplink Platelių ežerą ir jungtimi iki Plung÷s miesto,
pl÷tros perspektyvos ir galimyb÷s kompleksiškai pritaikyti Platelių ežero zonos rekreacinį
potencialą turizmo reikm÷ms, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo,
infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemon÷s ir reikalavimai.
Šio plano parengimas yra ypatingai svarbus ind÷lis kuriant ir pl÷tojant turizmo infrastruktūrą
Plung÷s rajone. Turizmo trasų trūkumas šiuo metu yra viena iš pagrindinių problemų, stabdančių
turizmo pl÷trą tiek Plung÷s rajone, tiek Žemaitijos nacionaliniame parke.
Projekto pasiekimai:
1. Pagerintas Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos veiklos valdymas teritorijų
planavimo srityje.
2. Tinkamai ir kokybiškai atliekamos viešojo administravimo funkcijos, pagerintas viešųjų
administracinių paslaugų prieinamumas.
Projekto rezultatas ir pasiekimai tur÷jo teigiamą poveikį Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų administracinių geb÷jimų stiprinimui teritorijų planavimo srityje, viešojo
administravimo efektyvumo didinimui, dar÷ teigiamą įtaką teritorijos pl÷tros valdymui, nes,
atsižvelgiant į pasiektą rezultatą, racionaliau paskirstomi biudžeto ištekliai, siekiant įgyvendinti
Savivaldyb÷s strateginius pl÷tros prioritetus ir atitikti piliečių lūkesčius.
Projekto įgyvendinimo rezultatas tiesiogiai prisid÷jo prie 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemon÷s VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų
planavimas“ produkto rodiklio pasiekimo.

Išskirtiniai įgyvendinto projekto aspektai:
 projektas baigtas įgyvendinti anksčiau nustatyto termino;
 projektas įgyvendintas už mažesnę nei projekto biudžete buvo nustatyta didžiausia projekto
tinkamų finansuoti išlaidų suma (sutaupytos l÷šos);
 rezultatų kokyb÷s rodiklių užtikrinimas (pasiekti projekto įgyvendinimo ir steb÷senos
rodikliai).
Projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis bus naudinga vykdant naujojo Europos Sąjungos
finansavimo laikotarpio veiklas, administruojant ir įgyvendinant naujus projektus.
Informaciją pareng÷
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialist÷ Rasa Jonušien÷

