VALSTYBEI SVARBAUS PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS) ĮGYVENDINIMO
ATASKAITOS FORMA
Projekto pavadinimas: Viešosios įstaigos „Europos parkas“ vykdoma muziejaus veikla
Atsakinga ministerija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga „Europos parkas“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl viešosios įstaigos
„Europos parkas“ vykdomos muziejaus veiklos pripažinimo valstybei svarbiu kultūriniu projektu“
viešosios įstaigos „Europos parkas“ vykdoma muziejaus veikla pripažinta valstybei svarbiu kultūriniu
projektu.
Projekto tikslas: Sukurti Europos parką – aukščiausios kokybės, efektyviai veikiantį, nuolat
tobulėjantį ir atsinaujinantį, meno kalba įprasminantį geografinį Europos žemyno centrą, pasaulio
modernaus ir šiuolaikinio meno muziejų po atviru dangumi, kuriame meniškai suformuoto
kraštovaizdžio dalimi būtų žymiausių menininkų kūriniai ir kuris tarnautų visuomenės estetiniam
ugdymui, prisidėtų prie šalies identiteto stiprinimo, kultūrinio turizmo plėtros bei pozityvaus įvaizdžio
sukūrimo.
Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti
Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Projektas yra tęstinis, terminas Vyriausybės nutarime nėra nustatytas.
Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų
– nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Projekto įgyvendinimo rezultatai ir rodikliai nėra nustatyti Vyriausybės nutarime.
2019 m. Europos parke apsilankė 27 530 lankytojų. Surengta 230 edukacinių užsiėmimų, kuriuose
dalyvavo 5 043 dalyviai.
Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė:
Projekto investicijas sudaro projekto vykdytojo uždirbtos ir paramos lėšos, kurios visos skiriamos
visuomenei naudingai kultūrinei veiklai. Metinis biudžetas (pajamos ir išlaidos) sudaro vidutiniškai
apie 250 000 Eurų.
Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su
ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):
Sutartis tarp projekto vykdytojo ir ministerijos nesudaryta, todėl nėra konkrečių įsipareigojimų
ministerijai.
Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos
konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:
Europos parko kūrimui pagal nuomos sutartį yra perduotas miško žemės sklypas Joneikiškėse,
Vilniaus r. sav. Mokesčio dydį nustato savivaldybė. Kitokių lengvatų projekto vykdytojas šiuo metu
neturi.
Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
Europos parkas pradėtas kurti 1991 m. Projektas įgyvendinamas sėkmingai. Europos parke yra virš
130 kūrinių, įskaitant pačių garsiausių modernaus ir šiuolaikinio kūrėjų darbus. Kasmet Europos
parkas pasipildo naujais eksponatais, pritaikoma aplinka, vyksta kultūrinai ir edukaciniai renginiai,
vedamos ekskursijos ir pan. Europos parke dirba 15–30 žmonių, priklausomai nuo sezoniškumo.
Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo:
Statusas projekto vykdytojui yra svarbus. Statusas buvo suteiktas tada, kai projekto vykdytojas iš
apleisto miško kurdamas Europos parką jau buvo pelnęs tarptautinį pripažinimą. Statusas užtikrina
valstybinio miško žemės sklypo nuomos Europos parko kūrimui galimybę.
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