PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 6.1-80-(18.4),
(pakeistas 2012 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 51/3S-48,
2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 51/3S-64,
2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 51/3S-81
KLAIPĖDOS REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2011-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-33

Priemonės kodas:
Priemonės pavadinimas: Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos
VP3-1.1-VRM-03-R vartojimo efektyvumą

ES fondų lėšų paramos suma,
skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.:

5.827.160,00 Lt

Preliminarus projekto biudžetas, Lt
Eil. Projekto
Nr. pavadinimas

Daugiabučių
namų Dariaus ir
Girėno g. 33 ir
1
33A, Skuodo
mieste,
atnaujinimas

Skuodo miesto
Vilniaus g. 38
2 daugiabučio
namo
atnaujinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Kitų
Valstybės
finansavimo
biudžeto lėšų
šaltinių lėšų
suma, Lt.
suma, Lt.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanč
iajai
institucijai
terminas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas – atnaujinti daugiabučius namus Dariaus ir
Girėno g. 33 ir 33A, Skuodo mieste, pirmiausia didinant jų
energijos vartojimo efektyvumą. Projekto uždavinys modernizuoti daugiabučius namus Dariaus ir Girėno g. 33 ir
33A Skuodo mieste. Projekto veiklos - techninės
dokumentacijos rengimas; daugiabučių namų atnaujinimas.
Rezultato stebėsenos rodiklis: asmenys, kurių būsto sąlygos
pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių
fondų lėšų probleminėje teritorijoje – 35 asmenys. Produkto
stebėsenos rodiklis: atnaujintų daugiabučių namų skaičius – 2
vnt.

421.775,87

358.509,48

63.266,39

2012.09
2013.12

16

2012.09.25

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas – atnaujinti daugiabutį namą Vilniaus g. 38,
Skuodo mieste, pirmiausia didinant jo energijos vartojimo
efektyvumą. Projekto uždavinys - modernizuoti daugiabutį
namą Vilniaus g. 38, Skuodo mieste. Projekto veiklos techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo
atnaujinimas. Rezultato stebėsenos rodiklis: asmenys, kurių
būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš ES
struktūrinių fondų lėšų probleminėje teritorijoje – 47 asmenys.
Produkto stebėsenos rodiklis: atnaujintų daugiabučių namų
skaičius – 1 vnt.

757.119,78

643.551,81

113.567,97

2012.09
2013.12

16

2012.09.25

Bendra projekto ES fondų lėšų
vertė, Lt.
suma, Lt.

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.

Iš viso, Lt

Numatoma
projekto
Projekto
veiklų
trukmė,
įgyvendinim
mėn.
o pradžia ir
pabaiga

Projektų vertė,
iš viso, Lt.

ES fondų lėšų
suma, Lt.

1.178.895,65

1.002.061,29

Valstybės
biudžeto
lėšų suma,
Lt.

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma, Lt.
176.834,36

Nr. 51/3S-48,

`

