MARIJAMPOLöS REGIONO PLöTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL MARIJAMPOLöS REGIONO PLöTROS TARYBOS 2009 M. RUGSöJO 8 D.
SPRENDIMO NR. TS-24 „DöL MARIJAMPOLöS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-3.4-ŪM-04-R PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS PASKIRTIES
PASTATŲ RENOVAVIMAS REGIONINIU LYGIU“, 2007-2013 M. LAIKOTARPIO
SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2010 m. sausio 21 d. Nr. TS-2
Marijampol÷
Marijampol÷s regiono pl÷tros taryba, vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin.,
2008, Nr. 48-1778; 2009, Nr. 22-853), 8.1. punktu, n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Marijampol÷s regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr.
41, patvirtintą Marijampol÷s regiono pl÷tros tarybos 2009 m. rugs÷jo 8 d. sprendimu Nr. TS-24, ir
išd÷styti jį nauja redakcija (pridedama).
2. Pakeisti Rezervinių Marijampol÷s regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R
priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, 2007-2013 m. laikotarpio
sąrašą Nr. 41, patvirtintą Marijampol÷s regiono pl÷tros tarybos 2009 m. rugs÷jo 8 d. sprendimu
Nr. TS-24, ir išd÷styti jį nauja redakcija (pridedama).

Tarybos pirminink÷

Birut÷ Kažem÷kait÷

PATVIRTINTA
Marijampol÷s regiono pl÷tros tarybos
2009 m. rugs÷jo 8 d. sprendimu Nr. TS-24
(Marijampol÷s regiono pl÷tros tarybos
2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-2 redakcija)
Marijampol÷s regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“,
2007-2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemon÷
Eil Projekto
Nr
pavadinimas

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Aplinka ir darnus vystymasis“
VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
Projekto
Projekto tikslai, siektini rezultatai
pareišk÷jas

1.

„Šakių ligonin÷s
pastatų renovacija,
siekiant didinti
energijos vartojimo
efektyvumą
(I etapas)“

Viešoji įstaiga
Šakių Ligonin÷

2.

„Vilkaviškio miesto
pagrindin÷s
mokyklos
renovacija“

Vilkaviškio
rajono
savivaldyb÷s
administracija

3.

„Vilkaviškio rajono
Kybartų vaikų

Vilkaviškio
rajono

Tikslas. Siekti mažinti Šakių ligonin÷s pastate suvartojamos
energijos sąnaudas.
Siektini rezultatai. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas
viešojo naudojimo gydymo paskirties Šakių ligonin÷s pastatas
– 1 vnt. (patalpų bendras plotas 9171,54 m2, bendras
pagrindinis plotas 4218,65 m2, bendras šildomų patalpų plotas
8283,26 m2).
Atnaujintame viešojo naudojimo gydymo paskirties Šakių
ligonin÷s pastate sutaupytas energijos kiekis sieks 812,65
MWh per metus.
Tikslas. Padidinti energijos vartojimo efektyvumą Vilkaviškio
pagrindin÷je mokykloje įdiegiant energiją taupančias
priemones.
Siektini rezultatai. Fasadų rekonstrukcija, juos apšiltinant –
1510 m2; Mokyklos energetikos sistemų rekonstrukcija – 1
komplektas; Stogo apšiltinimas ir dangos pakeitimas – 540 m2;
Atlikti vidaus patalpų remonto, elektros instaliacijos ir
apšvietimo sistemos keitimo darbai – 1 komplektas; Įrengta
priešgaisrin÷ ir apsaugin÷ signalizacijos – 1 komplektas.
Įgyvendinant projektą, padid÷s energijos vartojimo
efektyvumas – bus atnaujintas pastatų energetinis ūkis.
Laukiamas šilumin÷s energijos sutaupymas šildymui per
metus,
įgyvendinus
renovacijos
priemonių
paketą
154,23MWh.
Atlikus pastato renovaciją: sumaž÷s išlaidos šildymui;
sumaž÷s šilumin÷s energijos suvartojimas; pager÷s moksleivių
mokymosi sąlygos; pager÷s dirbančiųjų darbo sąlygos;
sumaž÷s aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.
Tikslas. Mažinti Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos
namų pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.

Preliminarus projekto biudžetas
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(bendrojo
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finansavimo
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2 892 011,00*
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trukm÷
m÷n.

18
m÷n.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas
2009-01

2
globos namų pastatų
rekonstrukcija ir
energetikos sistemų
modernizavimas“

savivaldyb÷s
administracija

4.

„Kazlų Rūdos vaikų
lopšelio – darželio
„Pušel÷” pastato
rekonstrukcija,
siekiant padidinti
energijos vartojimo
efektyvumą“

Kazlų Rūdos
savivaldyb÷s
administracija

5.

„Kalvarijos kultūros
namų renovacija“

Kalvarijos
savivaldyb÷s
administracija

6.

„Ryto“ vidurin÷s
mokyklos išorinių
atitvarų
rekonstravimas,
pagerinant jų
energetines
charakteristikas“

Marijampol÷s
savivaldyb÷s
administracija

7.

„Šakių mokyklos-

Šakių rajono

Siektini rezultatai. Nustatytų uždavinių įgyvendinimas leis
pasiekti tokius rezultatus: Rekonstruoti viešosios paskirties
pastatai – 2 vnt; Rekonstruota išorinių atitvarų (Išor÷s sienų –
1128,40 m²; Vidaus patalpų apdaila – 5945 m²; Grindų dangos
– 1945 m²); Globos namų energetikos sistemų rekonstrukcija
(Šildymo sistema – 1 komplektas; Šilumos punktas – 1
komplektas; Vandentiekio ir nuotekų sistema – 1 komplektas;
Mechaninių v÷dinimo sistemų su oro rekuperacija įrengimas –
1 komplektas; Elektros instaliacijos keitimas ir apšvietimo
sistemos keitimas – 1 komplektas; Priešgaisrin÷s ir apsaugin÷s
signalizavimo sistemos įrengimas – 1 komplektas).
Įgyvendinant projektą, padid÷s energijos vartojimo
efektyvumas – bus atnaujintas pastatų energetinis ūkis.
Geresn÷ pastatų išorinių atitvarų šilumin÷ varža leis sutaupyti
82,15 MWh šilumin÷s energijos per metus, tuo pačiu bus
mažinamas neigiamas poveikis aplinkai d÷l mažesnio
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.
Atlikus pastatų renovaciją: Sumaž÷s išlaidos šildymui;
Sumaž÷s šilumin÷s energijos sunaudojimas; Pager÷s
moksleivių mokymosi sąlygos; Pager÷s dirbančiųjų darbo
sąlygos; Sumaž÷s aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai
resursai.
Tikslas. Energijos išteklių panaudojimo efektyvumo
didinimas, neigiamo poveikio aplinkai mažinimas Kazlų
Rūdos savivaldyb÷je.
Siektini rezultatai. Įgyvendinant Kazlų Rūdos vaikų lopšelio –
darželio “Pušel÷” pastato rekonstravimą, bus atlikti tokie
pastato rekonstravimo darbai, pagerinant jo energetines
charakteristikas: Energijos taupymo požiūriu atnaujintas
viešosios paskirties pastatų skaičius 1 vnt.; Pastato sutaupytas
šilumos energijos kiekis per metus 116,68 MWh (0,116
GWh); Pastato sutaupytas elektros energijos kiekis per metus
20,54 MWh (0,02 GWh); Langų keitimas naujais plastikiniais
8,12 m2; Išor÷s sienų rekonstravimas, šiltinant ir cokolinę
pastato dalį 1257,00 m2; Stogo dangos rekonstravimas 885,13
m2; Šildymo sistemos rekonstravimas 1 kompl.; Elektros
instaliacijos ir apšvietimo sistemos rekonstravimas 1 kompl.
Tikslas. Sudaryti sąlygas efektyviam energijos taupymui,
gerinti inžinerinių sistemų būklę.
Siektini rezultatai. Rekonstravus kultūros namų pastatą, bus
atnaujintas viešosios paskirties pastatas, 1 vnt. Atnaujintame
viešosios paskirties pastate sutaupytas energijos kiekis 237,7
MWh/metus.
Tikslas. Pagerinti Marijampol÷s „Ryto“ vidurin÷s mokyklos
pastato energijos naudojimo efektyvumą ir sumažinti energijos
sąnaudas.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą, energijos taupymo
požiūriu atnaujinus 1 (vieną) viešosios paskirties pastatą
(„Ryto vidurinę mokyklą) bus pasiekti šie rezultatai:
• sutaupyta 0,287 GWh energijos per metus (0,262 GWh
šilumin÷s ir 0,025 GWh elektros energijos);
• sutaupyta iki 94 935,26 Lt eksploatacijai skirtų l÷šų per
metus.
Tikslas. Siekti mažinti Šakių mokyklos-darželio „Berželis“
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darželio „Berželis“
renovacija siekiant
didinti energijos
vartojimo
efektyvumą“

savivaldyb÷s
administracija

8.

„Šakių rajono vaikų
lopšelio-darželio
„Klevelis“
renovacija siekiant
didinti energijos
vartojimo
efektyvumą“

Šakių rajono
savivaldyb÷s
administracija

9.

„Vilkaviškio vaikų
lopšelio-darželio
„Buratinas“ pastatų
rekonstrukcija ir
energetikos sistemų
modernizavimas“

Vilkaviškio
rajono
savivaldyb÷s
administracija

10.

„Vilkaviškio vaikų
lopšelio- darželio
„Eglut÷“ pastatų
rekonstrukcija ir
energetikos sistemų
modernizavimas“

Vilkaviškio
rajono
savivaldyb÷s
administracija

pastate suvartojamos energijos sąnaudas.
Siektini rezultatai. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas
viešojo naudojimo švietimo paskirties Šakių mokyklosdarželio „Berželis“ pastatas – 1 vnt. (patalpų bendras plotas
2205,39 m2, bendras šildomų patalpų plotas 1762,04 m2).
Atnaujintame viešojo naudojimo švietimo paskirties Šakių
mokyklos-darželio „Berželis“ pastate sutaupytas energijos
kiekis sieks 37,61 MW/h per metus.
Tikslas. Siekti mažinti Šakių rajono vaikų lopšelio-darželio
„Klevelis“ pastate suvartojamos energijos sąnaudas.
Siektini rezultatai. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas
viešojo naudojimo švietimo paskirties Šakių rajono vaikų
lopšelio-darželio „Klevelis“ pastatas – 1 vnt. (patalpų bendras
plotas 2481,74 m2, bendras šildomų patalpų plotas 1631,30
m2).
Atnaujintame viešojo naudojimo švietimo paskirties Šakių
rajono vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ pastate sutaupytas
energijos kiekis sieks 46,98 MW/h per metus.
Tikslas. Mažinti „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio
„Buratinas“ pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.
Siektini rezultatai:
• Rekonstruota išorinių atitvarų:
- Fasadų rekonstrukcija ir remontas – 858 m²;
- Stogo apšiltinimas – 1013,45 m²;
- Pirmo aukšto grindų apšiltinimas – 1013,45 m².
• Lopšelio-darželio energetikos sistemų rekonstrukcija:
- Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos ir šilumos
punkto renovacija – 1 komplektas;
- Elektros instaliacijos keitimas ir apšvietimo sistemos
keitimas – 1 komplektas.
Įgyvendinant projektą, padid÷s energijos vartojimo
efektyvumas – bus atnaujintas pastatų energetinis ūkis.
Geresn÷ pastatų išorinių atitvarų šilumin÷ varža leis sutaupyti
108,22 MWh šilumin÷s energijos per metus, tuo pačiu bus
mažinamas neigiamas poveikis aplinkai d÷l mažesnio
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.
Tikslas. Mažinti „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglut÷“
pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.
Siektini rezultatai:
• Rekonstruota išorinių atitvarų:
- Fasadų rekonstrukcija ir remontas – 858 m²;
- Stogo apšiltinimas – 1013,45 m²;
- Pirmo aukšto grindų apšiltinimas – 1013,45 m²;
• Lopšelio–darželio energetikos sistemų rekonstrukcija:
- Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos ir šilumos
punkto renovacija – 1 komplektas;
- Elektros instaliacijos keitimas ir apšvietimo sistemos
keitimas – 1 komplektas;
Įgyvendinant projektą, padid÷s energijos vartojimo
efektyvumas – bus atnaujintas pastatų energetinis ūkis.
Geresn÷ pastatų išorinių atitvarų šilumin÷ varža leis sutaupyti
108,22 MWh šilumin÷s energijos per metus, tuo pačiu bus
mažinamas neigiamas poveikis aplinkai d÷l mažesnio
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.
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11.

„Pastato Laisv÷s g.
2, Kalvarijoje,
rekonstrukcija“

Kalvarijos
savivaldyb÷s
administracija

12.

„Kazlų Rūdos
pagrindin÷s
mokyklos pastato,
esančio Atgimimo g.
1A rekonstrukcija,
siekiant padidinti
energijos vartojimo
efektyvumą“
„Šakių meno
mokyklos stogo
rekonstrukcija
siekiant didinti
energijos vartojimo
efektyvumą“

Kazlų Rūdos
savivaldyb÷s
administracija

13.

Šakių rajono
savivaldyb÷s
administracija

14.

„Vilkaviškio miesto
administracinio
pastato, esančio J.
Basanavičiaus g. 3,
rekonstrukcija“

Vilkaviškio
rajono
savivaldyb÷s
administracija

15.

„Šakių rajono
Kudirkos
Naumiesčio V.
Kudirkos gimnazijos
skyriaus-darželio
„Linelis“ renovacija
siekiant didinti
energijos vartojimo
efektyvumą“

Šakių rajono
savivaldyb÷s
administracija

16.

„Kalvarijos
savivaldyb÷s vaikų
laikinosios globos
namų
rekonstrukcija“

Kalvarijos
savivaldyb÷s
administracija

17.

„Kalvarijos sporto
centro
rekonstrukcija“

Kalvarijos
savivaldyb÷s
administracija

Tikslas. Sudaryti sąlygas efektyviam energijos taupymui
viešosios paskirties pastatuose.
Siektini rezultatai. Rekonstravus pastatą Laisv÷s g. 2, bus
sumažintos suvartojamos energijos sąnaudos. Atlikus
energijos vartojimo auditą bus įvertintas sutaupytos energijos
kiekis. Atnaujintas viešosios paskirties pastatas, 1 vnt.
Tikslas. Energijos išteklių panaudojimo efektyvumo
didinimas, neigiamo poveikio aplinkai mažinimas Kazlų
Rūdos savivaldyb÷je.
Siektini rezultatai. Atlikus Kazlų Rūdos pagrindin÷s mokyklos
pastato rekonstrukciją, bus renovuotas vienas pastatas, o
sutaupytas energijos kiekis per metus sudarys 0,006 GWh
energijos.
Tikslas. Siekti mažinti Šakių meno mokyklos pastate
suvartojamos energijos sąnaudas.
Siektini rezultatai. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas
viešojo naudojimo švietimo paskirties Šakių meno mokyklos
pastatas – 1 vnt. (patalpų bendras plotas 649,09 m2, bendras
šildomų patalpų plotas 649,09 m2).
Atnaujintame viešojo naudojimo švietimo paskirties Šakių
meno mokyklos pastate sutaupytas energijos kiekis sieks 11,02
MW/h per metus.
Tikslas.
Padidinti
energijos
vartojimo
efektyvumą
Administraciniame pastate, esančiame Basanavičiaus g. 3,
Vilkaviškyje, įdiegiant energiją taupančias priemones.
Siektini rezultatai. Atlikti pastato išorinių atitvarų, oro
v÷dinimo ir energetikos sistemų
renovaciją, elektros
instaliacijos keitimo darbus pagerinant jų energetines
charakteristikas.
Tikslas. Siekti mažinti Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio V.
Kudirkos gimnazijos skyriaus-darželio „Linelis“ pastate
suvartojamos energijos sąnaudas.
Siektini rezultatai. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas
viešojo naudojimo švietimo paskirties Šakių rajono Kudirkos
Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos skyriaus-darželio
„Linelis“ pastatas – 1 vnt. (patalpų bendras plotas 927,77 m2).
Atnaujintame viešojo naudojimo švietimo paskirties Šakių
rajono Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos
skyriaus-darželio „Linelis“ pastate sutaupytas energijos kiekis
sieks 22,56 MW/h per metus.
Tikslas. Sudaryti sąlygas efektyviam energijos taupymui
viešosios paskirties pastatuose.
Siektini rezultatai. Rekonstravus vaikų laikinosios globos
namų pastatą, bus atnaujintas viešosios paskirties pastatas, 1
vnt.
Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupytas energijos
kiekis 32,11 MWh/metus.
Tikslas. Sudaryti sąlygas efektyviam energijos taupymui
viešosios paskirties pastatuose.
Siektini rezultatai. Rekonstruotame Kalvarijos sporto centre,
bus sumažinta suvartojamos energijos sąnaudos, rezultatai bus
pasiekti pakeitus duris, langus, apšiltinus pastato fasadą,
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birželio
m÷n.

18
m÷n.

2011-10-24

564 971,00

480 225,35

84 745,65

0,00

2010 m.
birželio
m÷n.

2011 m.
lapkričio
m÷n.

18
m÷n.

2010-04-14

399 294,00

339 399,90

59 894,10

0,00

2010 m.
spalio
m÷n.

2012 m.
geguž÷s
m÷n.

18
m÷n.

2010-05-24

5
apšiltinus stogą, renovavus šildymo sistemą.
Atlikus energijos vartojimo auditą bus įvertintas sutaupytos
energijos kiekis.
Rekonstravus sporto centro pastatą, bus atnaujintas viešosios
paskirties pastatas, 1 vnt.

Projektų vert÷, Lt
17 478 547,30

Bendra preliminari l÷šų suma pagal priemonę
ES fondų l÷šų suma, Lt
Valstyb÷s biudžeto (bendrojo
finansavimo) l÷šos, Lt
14 842 305,96
2 619 230,34

Kitų finansavimo šaltinių l÷šų
suma, Lt
17 011,00

Priemonei skirta ES struktūrin÷ parama
Marijampol÷s regionui 2007-2013 m., Lt
14 842 306,00

* Projektų biudžetų suma patikslinta pagal pasirašytas Projektų finansavimo ir administravimo sutartis.
** Projekto biudžeto suma patikslinta pagal projektui nustatytą didžiausią leistiną skirti l÷šų dydį, suderintą tarp Įgyvendinančiosios institucijos ir pareišk÷jo.

____________

PATVIRTINTA
Marijampol÷s regiono pl÷tros tarybos
2009 m. rugs÷jo 8 d. sprendimu Nr. TS-24
(Marijampol÷s regiono pl÷tros tarybos
2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-2 redakcija)
Rezervinių Marijampol÷s regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“,
2007-2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemon÷
Eil Projekto pavadinimas
Nr

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Aplinka ir darnus vystymasis“
VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
Projekto
Projekto tikslai, siektini rezultatai
pareišk÷jas
Bendra projekto

1.

„Sasnavos vidurin÷s
mokyklos išorinių
atitvarų
rekonstravimas,
pagerinant jų
energetines
charakteristikas“

Sasnavos
vidurin÷s
mokyklos
išorinių atitvarų
rekonstravimas,
pagerinant jų
energetines
charakteristikas

2.

„Šakių rajono
savivaldyb÷s
administracinio
pastato rekonstrukcija,
pagerinant jo
energetines
charakteristikas“

Šakių rajono
savivaldyb÷s
administracija

Projektų vert÷, Lt
3 100 000,00

Tikslas. Pagerinti Sasnavos vidurin÷s mokyklos pastato
energijos naudojimo efektyvumą ir sumažinti energijos
sąnaudas.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą, energijos taupymo
požiūriu atnaujinus 1 (vieną) viešosios paskirties pastatą
(Sasnavos vidurinę mokyklą) bus pasiekti šie rezultatai:
• sutaupyta 0,379 GWh energijos per metus (0,351 GWh
šilumin÷s ir 0,028 GWh elektros energijos);
• sutaupyta iki 49 766,62 Lt eksploatacijai skirtų l÷šų per
metus.
Tikslas. Šakių rajono savivaldyb÷s administracijos pastato
energijos suvartojimo sąnaudų mažinimas.
Siektini rezultatai. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas
viešojo naudojimo administracin÷s paskirties Šakių rajono
savivaldyb÷s administracijos pastatas – 1 vnt. (patalpų
bendras plotas 2560,56 m2, bendras pagrindinis plotas
1961,52 m2, bendras šildomų patalpų plotas 2159,56 m2).
Atnaujintame viešojo naudojimo administracin÷s paskirties
Šakių rajono savivaldyb÷s administracijos pastate
sutaupytas energijos kiekis sieks 110,33 MWh per metus.

Bendra preliminari l÷šų suma pagal priemonę
ES fondų l÷šų suma, Lt
Valstyb÷s biudžeto (bendrojo
finansavimo) l÷šos, Lt
2 635 000,00
465 000,00

Preliminarus projekto biudžetas

vert÷, Lt

ES fondų l÷šų
suma, Lt

2 100 000,00

1 785 000,00

Valstyb÷s
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
l÷šos, Lt
315 000,00

1 000 000,00

850 000,00

150 000,00

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
truk
m÷
m÷n.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

0,00

2012 m.
spalio
m÷n.

2015 m.
rugs÷jo
m÷n.

36
m÷n.

2013-02-28

0,00

2009 m.
sausio
m÷n.

2011 m.
gruodžio
m÷n.

36
m÷n.

2009-01

Kitų
finansavimo
šaltinių l÷šų
suma, Lt

Kitų finansavimo šaltinių l÷šų suma, Lt

Priemonei skirta ES struktūrin÷ parama
Marijampol÷s regionui 2007-2013 m., Lt

0,00

14 842 306,00

______________

