2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų
parama Kauno miesto savivaldybei

Kauno miesto savivaldybė
2013 m.

2007 – 2013 m. ES struktūrinių
fondų parama Kauno miestui
Projektų vertė - iki 2,4 mlrd. Lt
Jau įgyvendinti 422 projektai, iš viso bus
finansuoti 746 projektai
ES parama šiems projektams sieks 1,77
mlrd. Lt

Kauno m. savivaldybės
administracijos ir savivaldybės
įstaigų ir įmonių įgyvendinti
projektai
Bendra projektų vertė 336,414 mln. Lt
61 projektas (iš jų jau įgyvendinti 46 projektai)
2007 – 2013 m. ES struktūrinė parama šiems
projektams - 196,713 mln. Lt

Didţiausi ES paramą gavę projektai:
Kauno pramogų ir sporto rūmai Nemuno
saloje – „Ţalgirio arena“
„Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų
rekonstrukcija
A. Juozapavičiaus pr. rekonstrukcija

Kauno pramogų ir sporto rūmai –
“Ţalgirio arena”
• Finansavimo šaltiniai:
ES SF (50 mln. Lt);
KMS (75 mln. Lt);
Valstybės biudţetas (50
mln. Lt);
Privačios lėšos (32 mln. Lt).
• Biudţetas – 207 mln. Lt.
• Projekto trukmė:
2008 m. - 2011 m.
Nemuno saloje pastatyti modernūs daugiafunkciniai sporto ir pramogų
rūmai, talpinantys 15 tūkst. ţiūrovų (su galimybe praplėsti iki
17 tūkst.). Juose rengiami aukščiausio lygio tarptautiniai sporto ir
Pramoginiai renginiai, pasaulinio lygio atlikėjų pasirodymai

„Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų
rekonstrukcija
• Finansavimo šaltiniai:
ES SF (5 mln. Lt);
KMS (6 mln. Lt);
Valstybės biudţetas (9 mln.
Lt);
Privačios lėšos (1 mln. Lt).
• Biudţetas – 21,04 mln. Lt.
• Projekto trukmė:
2007 m. - 2012 m.
Rekonstruotas objektas į daugiafunkcinį kultūros ir sporto objektą.
Įrengtas tarptautinius FINA reikalavimus atitinkantis 50 m ilgio
plaukimo baseinas bei 25 m ilgio apšilimo baseinas, taip pat įrengta
vandens pramogų dalis.

A. Juozapavičiaus prospekto rekonstrukcija
Finansavimo šaltiniai:
ES SF, KMS, valstybės
biudţeto lėšos
Biudţetas 36,58 mln. Lt.
ES parama – 15,6 mln. Lt
Projekto trukmė: 2009–2013m.

Projekto tikslas - rekonstruoti 2,6 km
prospekto atkarpą nuo Karaliaus
Mindaugo pr. iki Panemunės tilto,
praplatinti iki 14 m, atnaujinti šaligatvių
dangą, šviesoforų, apšvietimo ir lietaus
nuotėkų sistemą.

Paţaislio kamaldulių vienuolyno svečių namo
restauravimas ir pritaikymas turizmui
• Finansavimo šaltiniai:
ES SF (8,83 mln. Lt);
KMS (0,74 mln. Lt);
Valstybės biudţetas (0,05
mln. Lt)
Biudţetas – 9,62 mln. Lt.
• Projekto trukmė:
2009 m. - 2013 m.

Suprojektuotas ir pastatytas Svečių namų pastatas, pritaikytas
apgyvendinimui, maitinimui bei kultūrinių renginių organizavimui

Transporto infrastruktūros modernizavimas
ir plėtra
4 projektai
Projektų vertė - 59,35 mln. Lt
ES parama – 39,67 mln. Lt

 Kauno m. įsigijo 24 ekologiškus autobusus, tai padės sumaţinti
degalų sąnaudas ir dujų emisiją
 Rekonstruota K. Petrausko g. dalis nuo Vytauto pr. iki Vydūno al. su
magistraliniais lietaus nuotekų surinkimo tinklais, įrengtas gatvės
apšvietimas
 Rekonstruotas tiltas per Jiesią ir prietilčiai
 Vykdoma A. Juozapavičiaus pr. rekonstrukcija

Švietimo, kultūros ir sveikatos įstaigų
renovacijos projektai
27 projektai

Bendra projektų vertė 33,7 mln. Lt
ES parama - 30,2 mln. Lt

Modernizuotos, renovuotos ir rekonstruotos:
 9 mokyklos ir gimnazijos
 9 vaikų darţeliai
 4 kultūros objektai (V. Kudirkos biblioteka, P.Stulgos muziejus,
“Tautos namai”)
2 sveikatos įstaigos (Kalniečių poliklinika, Kauno m. greitosios
medicinos pagalbos stotis)

Vandens telkinių, uţterštų teritorijų valymas,
vandentvarkos tobulinimas
ES dalinis finansavimas skirtas
5 projektams
Projektų vertė 36,9 mln.Lt

ES paramos lėšos – 30,8 mln.Lt
 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
projektas (UAB “Kauno vandenys”)
 Išvalytas Nemuno salos kanalas (senvagė), sutvarkytos
pakrantės
 išvalytos praeityje uţterštos teritorijos Palemono g. 22,
buvusi Kauno mėsos kombinato valymo
įrenginių teritorija, valoma Kauno kuro sandėlio teritorija

Socialinių, sveikatos paslaugų plėtros
projektai
9 projektai
Bendra projektų vertė 17,35 mln. Lt

ES paramos lėšos - 14,75 mln. Lt
 Įkurta socialinių paslaugų įstaiga socialinės rizikos šeimoms ir jų
vaikams (pav.);
 Įkurti 3 psichikos dienos stacionarai Dainavos, Centro ir Šilainių
poliklinikose;
 Modernizuotas Kauno m. visuomenės sveikatos biuras;
 Rekonstruoti 2 socialinių paslaugų centrai;
 Įsteigtas dienos centras sergantiems senatvine demencija Panemunės
senelių namuose.

Viešojo administravimo efektyvumo
didinimas
12 projektų (6 įgyvendinti)
Bendra projektų vertė 15,62 mln. Lt
ES paramos lėšos – 13,28 mln. Lt
 Sumaţinti Savivaldybės veiklos valdymo kaštai, pagerinta
gyventojams teikiamų paslaugų kokybė
(Kauno miesto savivaldybės administravimo sistemos tobulinimo
projektas, įdiegta kokybės vadybos informacinė sistema pagal bendrojo
vertinimo modelį)
 atliktas Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio 2005 – 2015 m.
strateginio plano atnaujinimas
 parengtas 2013 – 2015 m. strateginis veiklos planas
 atnaujinamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas,
rengiami specialieji ir detalieji planai

Kauno m. savivaldybės ES lėšų įsisavinimas
įgyvendinant regioninius projektus siekia 70 proc.*

*VRM Regioninės plėtros departamento parengtos ataskaitos duomenys

2014 m. planuojami pradėti įgyvendinti
projektai

Kauno paminklinės Kristaus Prisikėlimo baţnyčios aplinkos
sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
Projekto vertė – 3.5 mln.Lt
Projekto tikslas – sutvarkyti Paminklinės Prisikėlimo baţnyčios aplinką:
įrengti dangas prie baţnyčios, lietaus ir nuotekų tinklus,
apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemą

Troleibusų kontaktinio tinklo statyba Parodos ir K. Petrausko
gatvėse
Projekto vertė – 4,1 mln.Lt
Projekto tikslas – įrengti 1,7 km abipusio troleibuso kontaktinio tinklo

