TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS
BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2011-2013 METŲ TELŠIŲ REGIONO
PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL VP3-1.1-VRM-04-R PRIEMONĘ
„SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA IR JO KOKYBĖS GERINIMAS“ PATVIRTINIMO
2010 m. gruodžio 16 d. Nr. 49/10VN-46
Telšiai
Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778), Telšių regiono
plėtros tarybos 2010 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 49/10VL-9 1.2 punktu paskelbtu kvietimu
teikti projektinius pasiūlymus Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuotinų 2011 – 2013 metų Telšių regiono projektų sąrašui pagal priemonę
„Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ sudaryti, Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos pateiktais projektiniais pasiūlymais, siekdama užtikrinti efektyvų Europos
Sąjungos fondų lėšų panaudojimą, Telšių regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašą Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-82
(pridedama).
2. Patvirtinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono rezervinių projektų sąrašą Nr. VP3-1.1VRM-04-R-82R (pridedama).
3. Nustatyti, kad regiono projektų sąrašai Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-82 ir Nr. VP3-1.1VRM-04-R-82R įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Mažeikių rajono
savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011-2013 metų programą.
4. Pavesti Mažeikių rajono savivaldybei patikslinti į sąrašą įtrauktų projektų atitiktį
Mažeikių rajono savivaldybės - probleminės teritorijos plėtros 2011-2013 metų programai,
Lietuvos Respublikos Vyriausybei ją patvirtinus, ir pateikti juos Regiono plėtros tarybos
sekretoriatui be atskiro pranešimo.
5. Pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir viešajai įstaigai Centrinei
projektų valdymo agentūrai šio sprendimo 1 punktu patvirtintą Europos Sąjungos fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono
projektų sąrašą Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-82.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Projektinių pasiūlymų pateikimo
Telšių regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos
3 priedas
PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 49/10VN-46
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2011-2013
METŲ TELŠIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-82
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys

Sanglaudos skatinimo
Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų
pagerinimui probleminėse vietovėse
Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas

Priemonė
Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas

Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai
ES fondų
lėšos, Lt

1

Socialinių
būstų, esančių
daugiabučiuose
namuose,
modernizavima
s Mažeikių
mieste ( I
etapas).

Mažeikių
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - pagerinti
Mažeikių
savivaldybės
socialinio būsto fondą, kuris
nuomojamas nepasiturintiems
asmenims
(šeimoms),
turintiems teisę į socialinį
būstą.
Bus pasiekti šie stebėsenos
rodikliai :
Rezultato rodiklis - asmenų,
gavusių iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų įrengtą
socialinį būstą probleminėse
teritorijose skaičius- 78.
Produkto rodiklis - atnaujintų
socialinių būstų skaičius – 24.

844 432,50

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavi
mo) lėšos,
Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (ių) lėšos, Lt

149 017,50

Kiti
lėšų
šaltiniai,
Lt

Iš viso, Lt

993 450,00

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia
2011-11

Preliminari
projekto
veiklų
įgyvendinimo
trukmė,
mėn.
24

Paraiškos
dėl projekto finansavimo
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2011-07-29

Kita
informacija

2

Socialinio
būsto plėtra,
adresu Tilto
g.25,
Viekšniuose
Mažeikių
rajone

Mažeikių
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas- padidinti
Mažeikių
savivaldybės
socialinio būsto fondą, kuris
nuomojamas nepasiturintiems
asmenims
(šeimoms),
turintiems teisę į socialinį
būstą.
Bus pasiekti šie stebėsenos
rodikliai :
Asmenų, gavusių iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų įrengtą socialinį būstą
probleminėse
teritorijose
skaičius- 16.
Naujai įrengtų socialinių būstų
skaičius- 7.

936 232,50

165 217,50

1 101 450

2012-02

24

2011-09-30

3

Socialinių
būstų, esančių
daugiabučiuose
namuose,
modernizavima
s Mažeikių
mieste ( II
etapas)

Mažeikių
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - pagerinti
Mažeikių
savivaldybės
socialinio būsto fondą, kuris
nuomojamas nepasiturintiems
asmenims
(šeimoms),
turintiems teisę į socialinį
būstą.
Bus pasiekti šie stebėsenos
rodikliai :
Rezultato rodiklis - asmenų,
gavusių iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų įrengtą
socialinį būstą probleminėse
teritorijose skaičius- 85.
Produkto rodiklis - atnaujintų
socialinių būstų skaičius – 24.
Iš viso:

562 809,00

99 319,24

662 128,24

2012-08

24

2012-03-30

2 343 474,00

413 554,24

2 757 028,24

_______________________________________________

x

-

Projektinių pasiūlymų pateikimo
Telšių regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos
3 priedas
PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio16 d. sprendimu Nr. 49/10VN-46
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2011-2013
METŲ TELŠIŲ REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-82R
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys

Sanglaudos skatinimo
Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų
pagerinimui probleminėse vietovėse
Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas

Priemonė
Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Pareiškėja
s

Projekto aprašymas

Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai
ES fondų
lėšos, Lt

1.

Socialinio
būsto plėtra
adresu
J.Basanavičiaus
g.8
Mažeikiuose

Mažeikių
rajono
savivaldyb
ės
administra
cija

Projekto
tikslaspadidinti
savivaldybės socialinio būsto
fondą, kuris būtų nuomojamas
nepasiturintiems
asmenims
(šeimoms), turintiems teisę į
socialinį būstą.
Bus pasiekti stebėsenos rodikliai :
Rezultato rodiklis - asmenų,
gavusių iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų įrengtą
socialinį būstą
probleminėse
teritorijose skaičius- 18.
Naujai
Produkto rodiklis įrengtų socialinių būstų skaičius- 8.
Iš viso :

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavi
mo) lėšos,
Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (ių) lėšos, Lt

Kiti
lėšų
šaltiniai,
Lt

Iš viso, Lt

1 008 907,50

178 042,50

1 186 950,00

1 008 907,50

178 042,50

1 186 950,00

_______________________________________________

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia
2012-06

Preliminari
projekto
veiklų
įgyvendinimo
trukmė,
mėn.
24

Paraiškos
dėl projekto finansavimo
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2012-03-30

Kita
informacija

x

-

-

