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Nr.
1.

I. Projektai
„Geriamojo vandens ruošyklos ir vandens tiekimo tinklų statyba Daugmantų ir Lankupių k.,
Klaipėdos raj.“, 2017-01-19 Nr. 51PP3-18
II. Informacija apie projektus

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Ryšininkų g. 11, LT-91116
pašto indeksas, vietovė)
Klaipėda
Telefono (-ų) Nr.
(8 46) 466 171
El. pašto adresas
ofisas@vanduo.lt
Registravimo kodas
140089260
Geriamojo vandens ruošyklos ir vandens tiekimo tinklų statyba
Daugmantų ir Lankupių k., Klaipėdos raj.
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Daugmantų k., Priekulės seniūnija, Klaipėdos raj.
Lankupių k., Priekulės seniūnija, Klaipėdos raj.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-02
2017-12
11

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
terminas
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
Numatoma
finansavimas
projekto
vertė iš viso
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo
lėšos
Lietuvos
7.

200 000,00
9.

132 231,41

Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Lietuvos
Respubliko
s valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

-

-

-

-

67 768,59

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos

Mažinti aplinkos taršą bei
sukurti patrauklią aplinką
gyventi ir dirbti kaimo
vietovėse, gerinti Klaipėdos
kaimų materialinę techninę bazę
ir geriamojo vandens kokybę.

Geriamojo vandens
ruošimo įrangos
įsigijimas ir įdiegimas;
vandentiekio tinklų
statyba; projekto
viešinimas.

Siektini
rezultatai
Siektini
rezultatai: įdiegti
Daugmantų k.
geriamojo
vandens įrangą;
pakloti
vandentiekio
liniją nuo
Daugmantų iki
Lankupių kaimų.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
133.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Iš viso Klaipėdos regione pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų suma
1.
2.
3.

Iš viso pateikta Klaipėdos regiono projektinių
pasiūlymų:
Bendra Klaipėdos regiono pateiktų projektinių
pasiūlymų prašoma paramos suma, eurais:
Iš viso Klaipėdos regionui skirtas lėšų limitas pagal
Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo
metodiką, eurais:
______________________

2

1
132 231,41

3 298 808,00

