KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBA
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
KLAIPĖDOS REGIONO PRIORITETINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

PATVIRTINTA KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2017-04-14 SPRENDIMU
NR. 51/3S-16
Nr.

I. Projektai

1.

„Laučių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“, 2017-01-20 Nr.
51PP3-23
„Juknaičių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“, 2017-01-20 Nr.
51PP3-24
„Infrastruktūros plėtra Ylakių miestelyje ir Stripinių kaime“, 2017-01-23 Nr. 51PP3-29
„Infrastruktūros plėtra Šačių, Rukų ir Notėnų kaimuose“, 2017-01-27 Nr. 51PP3-37
„Barstyčių miestelio infrastruktūros plėtra“, 2017-01-20 Nr. 51PP3-21
„Endriejavo kultūros namų ir bibliotekos pastatų modernizavimas“, 2017-01-12 Nr. 51PP3-16
„Plikių kultūros namų modernizavimas“, 2017-01-25 Nr. 51PP3-31
„Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms“, 2017-0207 Nr. 51PP3-44
„Kluonalių ir Dupulčių kaimų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“,
2017-01-20 Nr. 51PP3-26
„Baublių kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, 2017-01-16 Nr.
51PP3-17
„Grūšlaukės kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, 2017-01-20
Nr. 51PP3-27
„Rūdaičių kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, 2017-02-03 Nr.
51PP3-43
„Kurmaičių kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, 2017-01-26
Nr. 51PP3-35
„Kartenos miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, 2017-01-20
Nr. 51PP3-25
„Laivių kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, 2017-01-27 Nr.
51PP3-34
„Nasrėnų kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, 2017-01-30 Nr.
51PP3-39
„Gardamo gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“, 2017-01-10 Nr.
51PP3-14
„Vainuto gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“, 2017-02-02 Nr.
51PP3-42
„Saugų gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“, 2017-01-25 Nr. 51PP330
„Infrastruktūros plėtra Skuodo rajono kaimuose“, 2017-02-01 Nr. 51PP3-40

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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.

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133
pašto indeksas, vietovė)
Šilutė
Telefono (-ų) Nr.
(8 441) 79 266
El. pašto adresas
administracija@silute.lt
Registravimo kodas
188723322
Laučių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros
atnaujinimas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis Šilutės rajono sav. Laučių kaimas
Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)
2017-04

Numatoma
projekto pabaiga
(metai / mėnesiai)
2019-11

Preliminari projekto
trukmė
(mėnesiais)
30

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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

226 190,25
9.

180 952,20

-

-

45 238,05

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

Gerinti Laučių kaimo
gyvenamąją aplinką,
kompleksiškai tobulinant
viešąją infrastruktūrą

Pastato Mokyklos g. 6
Laučiuose fasado
sutvarkymas, vidaus
sporto salės kapitalinis
remontas, šildymo
sistemos įrengimas,
vidaus patalpų
kapitalinis remontas,
lauko treniruoklių
aikštelės statybos
darbai, lauko
treniruoklių įgijimas,
2

Atnaujinti Laučių
gyvenvietės
infrastruktūrą,
sutvarkant ir
įrengiant patalpas
bendruomenės
poreikiams, bei
sukurti laisvalaikio
ir poilsio zoną.
Atliekami fasado
darbai (langų, stogo
keitimas, sienų

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius: 3.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius: 483.
Regioninio

vaikų žaidimų aikštelės
įrengimas ir mažosios
architektūros įrengimas,
vaikų žaidimo aikštelės
įrenginių ir mažosios
architektūros elementų
įsigijimas, teritorijos
sutvarkymo darbai ir
apšvietimo įrengimas.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

7.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)

šiltinimas), salės
vidaus remonto
darbai (grindų,
lubų, sienų
atnaujinimas,
vėdinimo ir oro
kondicionavimo
įrengimas),
geoterminio
šildymo sistemos
įrengimas, vidaus
patalpų remontas
(grindų, sienų, lubų
atnaujinimas,
vandentiekio ir
elektros
instaliacijos
keitimas), lauko
aikštelių įrengimas
(treniruoklių ir
vaikų žaidimų
aikštelių įrengimas),
parko
sutvarkymas( apšvi
etimo bei parko
takų įrengimas,
mažosios
architektūros
elementų
pastatymas).

planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133
pašto indeksas, vietovė)
Šilutė
Telefono (-ų) Nr.
(8 441) 79 266
El. pašto adresas
administracija@silute.lt
Registravimo kodas
188723322
Juknaičių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros
atnaujinimas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis Šilutės rajono sav. Juknaičių sen. Juknaičiai
Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)
2017-04

Numatoma
projekto pabaiga
(metai / mėnesiai)
2019-12

Preliminari projekto
trukmė
(mėnesiais)
32

Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

3

Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
numatomas skirti
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
projekto
Lietuvos
vertė iš
Respublikos
viso
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
8.

226 190,25
9.

180 952,20

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

-

45 238,05

-

-

-

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

Gerinti Juknaičių kaimo
gyvenamąją aplinką,
kompleksiškai tobulinant ir
bendruomenės poreikiams
pritaikant viešąją infrastruktūrą
bei pastatus.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

Sutvarkyti
bendruomenės namų
teritorijos aplinką;
įrengti ir apšviesti
šaligatvį nuo
savarankiško gyvenimo
senelių namų iki Rūtų
gatvės; suremontuoti
gyvenvietės centre
esantį fontaną;
kapitališkai
suremontuoti
laisvalaikio salę; vaikų
darželio teritorijos
aptvėrimas ir
daugiafunkcinių
žaidimo komplektų
įrengimas; įgyti vaikų
žaidimų aikštelės
daugiafunkcius žaidimų
kompleksus; įgyti lauko
treniruoklių komplektą;
įrengti lauko
treniruoklius.

Sutvarkyta
bendruomenės (buv.
kultūros)
namų
teritorijos aplinką
(Šiloko g. 1 ir
Šiloko
g.
3);
įrengtas (pastatytas)
ir
apšviestas
šaligatvis
nuo
savarankiško
gyvenimo senelių
namų iki Rūtų
gatvės; kapitališkai
suremontuota
laisvalaikio
salė;
aptverta
vaikų
darželio
teritorija
įrengti
daugiafunkcinius
vaikų
žaidimų
kompleksai;
prie
mokyklos pastatyti
lauko treniruokliai;
suremontuotas
gyvenvietės centre
esantis fontanas.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius: 6.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius: 961.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g. 13, LT-98112
pašto indeksas, vietovė)
Skuodas
Telefono (-ų) Nr.
(8 440) 739 32
El. pašto adresas
savivaldybe@skuodas.lt
Registravimo kodas
188751834
Infrastruktūros plėtra Ylakių miestelyje ir Stripinių kaime
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
4

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

kraštovaizdį“
Skuodo rajono savivaldybė, Ylakių seniūnija, Ylakių miestelis ir
Stripinių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai /mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-12
2019-12
25

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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybė
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
s biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

219 202,19
9.

175 361,75

-

-

43 840,44

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

Skatinti socialinę ir ekonominę
plėtrą Ylakių miestelyje,
kompleksiškai vystant
bendruomeninę infrastruktūrą.

Ylakių miestelio
inžinerinių statinių
įrengimas; naujų
susisiekimo
komunikacijų statyba ir
esamų kapitalinis
remontas.
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Projekto
įgyvendinimo
metu planuojama
kompleksiškai
sutvarkyti Ylakių
miestelio viešųjų
erdvių
infrastruktūrą:
Ylakių miestelio
inžinerinių statinių
įrengimas (įrengta
Turgaus
aikštė,
sutvarkyta
VšĮ
Ylakių
globos
namų teritorijos
danga);
naujų
susisiekimo
komunikacijų
statyba ir esamų
kapitalinis
remontas
(išasfaltuota
Spigino
gatvės
Nr.7-III/YL10
atkarpa).

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius: 3.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius: 950.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g. 13, LT-98112
pašto indeksas, vietovė)
Skuodas
Telefono (-ų) Nr.
(8 440) 739 32
El. pašto adresas
savivaldybe@skuodas.lt
Registravimo kodas
188751834
Infrastruktūros plėtra Šačių, Rukų ir Notėnų kaimuose
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos regionas, Skuodo rajono savivaldybė, Šačių seniūnija Šatės
kaimas, Šačių seniūnija Rukų kaimas; Notėnų seniūnija Notėnų kaimas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-12
2019-12
25

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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

228 047,95
9.

182 438,36

-

-

45 609,59

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

Skatinti socialinę ir ekonominę
plėtrą Šačių ir Notėnų
seniūnijose, kompleksiškai
vystant bendruomeninę
infrastruktūrą.

Šačių kapinių kapitalinis
remontas;
Notėnų kapinių
kapitalinis remontas;
viešųjų erdvių poilsiui,
sportui ir laisvalaikiui
įrengimas Šačių
seniūnijoje ir Notėnų
seniūnijoje; Šačių
seniūnijos Rūkų kaimo
Vingio gatvės
kapitalinis remontas.
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Kapitališkai
suremontuotos
Šačių
kapinės
(kapitališkai
suremontuojami
kapinių
takai,
įrengiama
apšvietimo
sistema,
kapitališkai
suremontuojama
vandentiekio
sistema, įrengiami
laiptai, naujų takų
įrengimas,

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius: 6.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius: 1106 (Šačių
seniūnijos Šačių
kaimas: 463
gyventojai; Rukų
kaimas 291; Notėnų
seniūnijos Notėnai:

suremontuojama
automobilių
stovėjimo aikštelė
šalia
kapinių);
kapitališkai
suremontuotos
Notėnų
kapinės
(įrengta metalinė
tvora,
įrengta
automobilių
stovėjimo aikštelė
prie
kapinių);
viešųjų
erdvių
poilsiui, sportui ir
laisvalaikiui
įrengimas Šačių
seniūnijoje
ir
Notėnų
seniūnijoje
(įrengta
treniruoklių
aikštelė
Šačių
seniūnijos Rūkų
kaime, įrengiama
krepšinio
–
tinklinio aikštelė
Notėnuose Notės
gatvėje,
treniruoklių
aikštelės
įrengimas
Notėnuose);
Šačių seniūnijos
Rūkų
kaimo
Vingio
gatvės
kapitalinis
remontas.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

352 gyventojai).
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g. 13, LT-98112
pašto indeksas, vietovė)
Skuodas
Telefono (-ų) Nr.
(8 440) 739 32
El. pašto adresas
savivaldybe@skuodas.lt
Registravimo kodas
188751834
Barstyčių miestelio infrastruktūros plėtra
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Skuodo rajono savivaldybė, Barstyčių seniūnija,
Barstyčių miestelis
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
7

2017-12
7.

8.

EŽŪFKP lėšos

238 594,37

190 875,50

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

-

-

47 718,87

-

-

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

Skatinti socialinę ir ekonominę
plėtrą Barstyčių miestelyje,
kompleksiškai vystant
bendruomeninę infrastruktūrą.

1.
2.

25

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
terminas
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš
viso

9.

2019-12

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Barstyčių miestelio
viešųjų poilsio, sporto,
laisvalaikio ir kitos
paskirties inžinerinių
statinių įrengimas;
Barstyčių miestelio
naujų susisiekimo
komunikacijų statyba ir
esamų kapitalinis
remontas.

Rekonstruoti ir/ar
sukurti Barstyčių
miestelio viešąją
infrastruktūrą:
įrengti erdvias ir
saugias
vaikų
žaidimo
ir
laisvalaikio
praleidimo zonas;
rekonstruoti
pagrindinių
centrinių gatvių Salantų, Skuodo,
Sedos, Žemaičių
Kalvarijos gatvių
šaligatvius,
įrengti
jaunimo
laisvalaikio zonas,
sporto aikšteles;
įrengti
automobilių
stovėjimo
aikšteles
prie
pagrindinių
miestelio objektų;
rekonstruoti
Turgaus aikštę.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius: 9.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius: 563.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai,
pašto indeksas, vietovė)
Klaipėdos r.
Telefono (-ų) Nr.
(8 46) 47 20 25
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3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

El. pašto adresas
savivaldybe@klaipedos-r.lt
Registravimo kodas
188773688
Endriejavo kultūros namų ir bibliotekos pastatų modernizavimas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, Endriejavo
seniūnija, Endriejavas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2018-01
2019-11
23

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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

250 526,35
9.

200 000,00

50 526,35

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

Užtikrinti subalansuotą
teritorinę Endriejavo plėtrą,
didinti vietos konkurencingumą,
gerinti bendruomeninę
infrastruktūrą ir gyvenamąją
aplinką.

1.
2.

-

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Kultūros namų ir
bibliotekos pastatų
modernizavimas

Modernizuoti
Endriejavo
kultūros namų ir
bibliotekos
pastatai (fasadų,
cokolių šiltinimas
ir grindų ant
grunto šiltinimas,
langų ir durų
keitimas).

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
2.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
636.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai,
pašto indeksas, vietovė)
Klaipėdos r.
Telefono (-ų) Nr.
(8 46) 47 20 25
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El. pašto adresas
Registravimo kodas
3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

7.

8.

EŽŪFKP lėšos

255 521,09

200 000,00

9.

Plikių kultūros namų modernizavimas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, Kretingalės
seniūnija, Plikiai
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2018-01
2019-11
23
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš
viso

savivaldybe@klaipedos-r.lt
188773688

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

-

55 521,09

-

-

-

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

Užtikrinti subalansuotą
teritorinę Plikių plėtrą, didinti
vietos konkurencingumą, gerinti
bendruomeninę infrastruktūrą ir
gyvenamąją aplinką.

Kultūros namų pastato
modernizavimas.
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Modernizuotas
Plikių kultūros
namų pastatas
(architektūros
darbai; statinio
konstrukcijų
sutvarkymas;
vandentiekio ir
nuotekos tinklų
įrengimas;
šildymo,
vėdinimo,
kondicionavimo
įrengimas;
katilinės
įrengimas;
elektrotechnikos
darbai;

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
592.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

elektroninių ryšių
įrengimo darbai;
apsaugos,
gaisrinės
signalizacijų
įrengimas;
automatikos
darbai).
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai,
pašto indeksas, vietovė)
Klaipėdos r.
Telefono (-ų) Nr.
(8 46) 47 20 25
El. pašto adresas
savivaldybe@klaipedos-r.lt
Registravimo kodas
188773688
Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir
aviacinio sporto reikmėms
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, Judrėnų seniūnija,
Dariaus kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2018-01
2019-11
23

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)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

283 627,61
9.

200 000,00

-

-

83 627,61

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

Užtikrinti subalansuotą
teritorinę Dariaus kaimo plėtrą,
didinti vietos konkurencingumą,
gerinti bendruomeninę
infrastruktūrą ir kultūros

S. Dariaus memorialinio
parko teritorijoje įrengti
vaikų žaidimų aikšteles;
įrengti tinklinio
aikšteles; įrengti lauko
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Lakūno Stepono
Dariaus
memorialiniame
parke įrengta
aktyvaus

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos,
susijusios su kaimo
kultūros ir gamtos
paveldu, skaičius: 1.

paveldą.

sceną; įrengti apžvalgos
bokštelį; sutvarkyti
želdinius; įrengti svirtinį
šulinį; įrengti lauko
pavėsines.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

laisvalaikio ir
sporto viešoji
infrastruktūra,
įveiklinamas
kultūros paveldo
objektas.

Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Savanorių g. 29A, Kretinga, LTpašto indeksas, vietovė)
97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
188715222
Kluonalių ir Dupulčių kaimų viešosios infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos sutvarkymas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Žalgirio seniūnija,
Kluonalių ir Dupulčių kaimai
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-08
2018-07
12

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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

123 757,04
9.

99 005,63

-

24 751,41

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

Gerinti Kluonalių k. ir Dupulčių
k. viešąją infrastruktūrą,
siekiant padidinti gyvenamųjų
vietovių patrauklumą ir
saugumą.

Apšvietimo įrengimas;
techninio projekto
parengimas ir kitos
inžinerinės paslaugos;
projekto viešinimas.
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Projektu
planuojama
įrengti 2 km
apšvietimo
inžinerinių tinklų
Kluonalių k.
Taikos g. ir

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis

Dupulčių k.
Kretingos g.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

7.

8.

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Savanorių g. 29A, Kretinga, LTpašto indeksas, vietovė)
97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
188715222
Baublių kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos
sutvarkymas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Žalgirio seniūnija,
Baublių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-06
2018-05
12

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
terminas
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš
viso

EŽŪFKP lėšos

148 384,89

118 707,91

9.

paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
652.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

29 676,98

-

-

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

Gerinti Baublių kaimo viešąją
infrastruktūrą, pritaikant ją
gyventojų poreikiams ir siekiant
padidinti Baublių gyvenvietės
patrauklumą.

Pėsčiųjų takų įrengimas;
sporto infrastruktūros
kūrimas; projektavimo ir
inžinerinės paslaugos;
projekto viešinimas.
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Siektini stebėsenos
rodikliai
Projektu
Veiksmų, kuriais
planuojama
remiamos investicijos į
įrengti 1470 m. mažos apimties
pėsčiųjų
takų infrastruktūrą, skaičius:
Baublių
kaime, 2.

įrengti
sporto
infrastruktūrą
jaunimo
užimtumui didinti
(sutvarkyti esamą
futbolo
aikštę,
įrengti
paplūdimio
tinklinio,
krepšinio
aikšteles,
kitą
reikalingą
infrastruktūrą).

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
463.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Savanorių g. 29A, Kretinga, LTpašto indeksas, vietovė)
97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
188715222
Grūšlaukės kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos sutvarkymas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Darbėnų seniūnija,
Grūšlaukės kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-06
2018-11
18

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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
viso
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

150 448,80
9.

120 359,04

-

30 089,76

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

-

Siektini stebėsenos
rodikliai

Gerinti Grūšlaukės kaimo
viešąją infrastruktūrą, pritaikant
ją gyventojų poreikiams,
pagerinant viešųjų paslaugų
teikimą ir didinant eismo
saugumą

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

7.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)

Administracinės
paskirties pastato adresu
Darbėnų g. 21
rekonstrukcija; aikštelės
prie administracinio
pastato sutvarkymas;
aikštelės prie kapinių ir
tvoros įrengimas;
Darbėnų g. šaligatvio
rekonstrukcija;
Vaineikių g. apšvietimo
įrengimas; projektavimo
ir inžinerinės paslaugos;
projekto viešinimas.

Projektu
planuojama
rekonstruoti
administracinės
paskirties pastatą
(sutvarkyti stogą,
apšiltinti cokolį ir
fasadą, sutvarkyti
nuogrindą ir
laiptus);
rekonstruoti
aikštelę prie
administracinės
paskirties pastato
adresu Darbėnų g.
(išardyti
susidėvėjusią
dangą, praplėsti
įrengiant apie 475
kv.m aikštelę su
danga); įrengti
automobilių
sustojimo aikštelę
prie kapinių,
aptveriant kapines
tvora; įrengti
Darbėnų g.
šaligatvį; įrengti
Vaineikių g.
apšvietimą.

Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
5.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
530.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Savanorių g. 29A, Kretinga, LTpašto indeksas, vietovė)
97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
188715222
Rūdaičių kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos
sutvarkymas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos seniūnija,
Rūdaičių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-08
2018-12
17
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
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Preliminarus projekto biudžetas (Eur) :
Projektui
numatomas skirti
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
projekto
Lietuvos
vertė iš
Respublikos
viso
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
8.

154 470,03
9.

123 576,02

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

-

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

30 894,01

-

-

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

Gerinti Rūdaičių kaimo viešąją
infrastruktūrą, pritaikant ją
gyventojų poreikiams,
pagerinant visuomeninės
paskirties aplinką, viešųjų
paslaugų teikimą ir didinant
eismo saugumą bei gyventojų
užimtumą.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

Ežero gatvės
rekonstrukcija;
šaligatvio Parko g.
įrengimas; viešųjų
aikštelių sutvarkymas;
teritorijos prie
daugiafunkcio centro
sutvarkymas;
projektavimo ir
inžinerinės paslaugos;
projekto viešinimas.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Projektu
Veiksmų, kuriais
planuojama
remiamos investicijos į
kompleksiškai
mažos apimties
sutvarkyti
infrastruktūrą, skaičius:
Rūdaičių kaimo 5.
infrastruktūrą:
Gyventojų, kurie
rekonstruoti
naudojasi geresnėmis
Ežero gatvės
paslaugomis /
asfalto dangą ir
infrastruktūra, skaičius:
įrengti šaligatvį;
497.
įrengti šaligatvį
Regioninio planavimo
Parko gatvėje;
būdu įgyvendintų
įrengti aikštelę
mažos apimties
prie mokyklos ir
infrastruktūros
rekonstruoti
projektų skaičius: 1.
grindinį prie
kaimo koplyčios;
įrengti
laisvalaikio
aikštelę prie
daugiafunkcio
centro, pėsčiųjų
takus ir lauko
treniruoklius.

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Savanorių g. 29A, Kretinga, LTpašto indeksas, vietovė)
97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
188715222
Kurmaičių kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos sutvarkymas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
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5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos seniūnija,
Kurmaičių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-12
2018-11
12

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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
viso
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

179 494,48
9.

143 595,58

-

-

35 898,90

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

Sutvarkyti Kurmaičių kaimo
infrastruktūrą, siekiant padidinti
gyvenamosios vietovės
patrauklumą ir užtikrinti
mokyklinio amžiaus vaikų ir
jaunimo saugumą bei
užimtumą.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities

Darželio gatvės
rekonstrukcija ir
šaligatvio įrengimas;
Akmenos gatvės
šaligatvio rekonstrukcija
ir pėsčiųjų tako iki
mokyklos įrengimas;
Žaliosios gatvės
šaligatvio
rekonstrukcija;
projektavimo ir
inžinerinės paslaugos;
projekto viešinimas.

Projektu
planuojama
sutvarkyti
Kurmaičių kaimo
infrastruktūrą:
rekonstruoti
Darželio gatvės
dangą ir įrengti
šaligatvį;
rekonstruoti
Akmenos gatvės
šaligatvį ir įrengti
pėsčiųjų taką iki
mokyklos;
rekonstruoti
Žaliosios gatvės
šaligatvį.

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
5.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
564.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Savanorių g. 29A, Kretinga, LTpašto indeksas, vietovė)
97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
188715222
Kartenos miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos sutvarkymas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
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kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Kartenos seniūnija,
Kartenos mstl.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-06
2018-05
12

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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

200 000,00
9.

160 000,00

40 000,00

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

Gerinti Kartenos miestelio
infrastruktūrą, pritaikant ją
gyventojų poreikiams,
pagerinant visuomeninės
paskirties aplinką, viešųjų
paslaugų teikimą ir didinant
eismo saugumą.

1.
2.

-

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Apšvietimo
rekonstrukcija; gatvių
rekonstrukcija; lauko
treniruoklių aikštelės
įrengimas; projektavimo
ir inžinerinės paslaugos;
projekto viešinimas.

Projektu siekiami
rezultatai:
rekonstruotos
Mokyklos
g.,
Laukų g., Plungės
g.
dangos
ir
šaligatviai;
rekonstruotas
apšvietimas
Kretingos
g.,
Mokyklos g. ir
Plungės
g.;
įrengta
lauko
treniruoklių
aikštelė.

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
3.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
931.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Savanorių g. 29A, Kretinga, LTpašto indeksas, vietovė)
97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
188715222
18

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Laivių kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos
sutvarkymas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Imbarės seniūnija,
Laivių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-07
2018-11
17

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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

244 912,54
9.

195 930,03

-

-

48 982,51

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

Gerinti Laivių kaimo viešąją
infrastruktūrą, rekonstruojant
kultūros paskirties pastatą,
pritaikant jį kaimo
bendruomenės poreikiams,
socialinei, kultūrinei ir
ekonominei veiklai vykdyti.

Pastato rekonstravimas;
projektavimo ir
inžinerinės paslaugos;
projekto viešinimas.
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Projektu
planuojama
rekonstruoti
daugiafunkcį
pastatą adresu
Platelių g. 26,
Laivių kaimas,
kuriame veikia
Kretingos rajono
Salantų kultūros
centro Laivių
skyrius, Kretingos
rajono
savivaldybės M.
Valančiaus viešoji
bibliotekos Laivių
filialas, dalyje
patalpų įsikūręs
Laivių
bendruomenės
centras „Laiviai“,

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
1.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
278.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

yra įsteigtos
atviros jaunimo
erdvės:
planuojama
pakeisti stogą,
langus ir lauko
duris, apšiltinti
cokolį ir fasadą,
sutvarkyti
nuogrindą ir
laiptus.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Savanorių g. 29A, Kretinga, LTpašto indeksas, vietovė)
97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
188715222
Nasrėnų kaimo viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos
sutvarkymas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Kūlupėnų seniūnija,
Nasrėnų kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai / mėnesiai)
(mėnesiais)
2017-10
2018-11
14

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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

67 359,97
9.

53 887,97

-

-

13 472,00

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

Gerinti Nasrėnų kaimo viešąją
infrastruktūrą, pritaikant ją

Ąžuolyno teritorijos, jo
prieigų sutvarkymas ir
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Projektu
planuojami

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į

gyventojų ir lankytojų
poreikiams, pagerinant
visuomeninės paskirties aplinką,
viešųjų paslaugų teikimą ir
didinant eismo saugumą.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

apšvietimo įrengimas;
viešojo transporto
stotelės įrengimas;
Kalno g. apšvietimo
įrengimas; projektavimo
ir inžinerinės paslaugos;
projekto viešinimas.

pasiekti rezultatai:
sutvarkyti žemės
sklypą (išlyginti,
užsėti žolę),
įrengti takelius,
apšvietimą,
mažąją
infrastruktūrą,
sutvarkyti
teritoriją apie
paminklą ir jo
apšvietimą;
įrengti viešojo
transporto stotelę,
pritaikytą prie
muziejaus ir
ąžuolyno
aplinkos; įrengti
Kalno g.
apšvietimą.

mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
3.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
124.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133
pašto indeksas, vietovė)
Šilutė
Telefono (-ų) Nr.
(8 441) 79 266
El. pašto adresas
administracija@silute.lt
Registravimo kodas
188723322
Gardamo gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros
atnaujinimas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis Šilutės rajono sav. Gardamo miestelis
Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)
2017-04

Numatoma
projekto pabaiga
(metai / mėnesiai)
2019-09

Preliminari projekto
trukmė
(mėnesiais)
29

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
Numatoma numatomas skirti
projekto
finansavimas
vertė iš
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
viso
Pareiškėjo
lėšos
Lietuvos
7.
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220 798,44
9.

176 638,75

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

-

-

44 159,69

-

-

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

Gerinti Gardamo miestelio
gyvenamąją aplinką,
kompleksiškai tobulinant
viešąją infrastruktūrą

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Atliekami salės
įrengimo ir 2-o aukšto
kabinetų remonto
darbai (sienų, lubų,
grindų atnaujinimas,
durų keitimas),
koridoriaus remonto
darai (grindų, lubų,
sienų atnaujinimas),
vidaus patalpų darbai
(ventiliacijos
sutvarkymas,
vandentiekio
pravedimas, ) takelio ir
aikštelės įrengimas (
sutvarkoma prieiga prie
pastato, įrengiama
aikštelė) , lauko
aikštelių įrengimas
(treniruoklių ir vaikų
žaidimų aikštelių
įrengimas), mažosios
architektūros elementų
įsigijimas, Tenenio ir
Šaulių gatvių atkarpų
sutvarkymas.

Atnaujinti
Gardamo
gyvenvietės
infrastruktūrą,
sutvarkant ir
įrengiant patalpas
visai kaimo
bendruomenei,
bei sukurti
laisvalaikio ir
poilsio zoną.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
3.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
419.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133
pašto indeksas, vietovė)
Šilutė
Telefono (-ų) Nr.
(8 441) 79 266
El. pašto adresas
administracija@silute.lt
Registravimo kodas
188723322
Vainuto gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros
atnaujinimas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis Šilutės rajono sav. Vainuto sen., Vainuto miestelis
Numatoma projekto
pradžia
22

Numatoma
projekto pabaiga

Preliminari projekto
trukmė

(metai / mėnesiai)
2017-04

(metai / mėnesiai)
2019-12

(mėnesiais)
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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)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

226 180,71
9.

180 944,57

-

-

45 236,14

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

Gerinti Vainuto miestelio
gyvenamąją aplinką,
kompleksiškai tobulinant
viešąją infrastruktūrą.

Pėsčiųjų tako link
bendruomenės namų
rekonstravimas;
šaligatvio miestelio
centre rekonstravimas;
pėsčiųjų takų Vainuto
skverelyje sutvarkymas;
gatvių apšvietimo
miestelio centre
(Baranausko ir
Griaužinės gatvės)
atnaujinimas
(modernizavimas);
Turgaus aikštės
grindinio dangos
rekonstravimas, vejų
atnaujinimas; lauko
treniruoklių aikštelės
statybos darbai ir lauko
treniruoklių įgijimas.
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Rekonstruota
turgaus aikštės
grindinio danga ir
atnaujintos vejos;
rekonstruotas
pėsčiųjų takas ir
laiptai link
bendruomenės
namų;
rekonstruotas
šaligatvis
miestelio centre
(A. Baranausko
gatvėje nuo
pastato Nr. 4 iki
Nr. 14);
sutvarkyti
pėsčiųjų takai
Vainuto
skverelyje;
atnaujintas
(modernizuotas)
gatvių
apšvietimas
miestelio centre
Baranausko ir
Griaužinės
gatvės; įrengta
lauko treniruoklių
aikštelė.

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
6.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
808.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133
pašto indeksas, vietovė)
Šilutė
Telefono (-ų) Nr.
(8 441) 79 266
El. pašto adresas
administracija@silute.lt
Registravimo kodas
188723322
Saugų gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros
atnaujinimas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis Šilutės rajono sav. Saugų sen., Saugų k.
Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)
2017-04

Numatoma
projekto pabaiga
(metai / mėnesiai)
2019-12

Preliminari projekto
trukmė
(mėnesiais)
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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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

229 524,03
9.

183 619,22

-

-

45 904,81

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

Gerinti Saugų kaimo
gyvenamąją aplinką,
kompleksiškai tobulinant ir
bendruomenės poreikiams
pritaikant viešąją infrastruktūrą.

Atlikti pėsčiųjų Liepų
tako kapitalinį remontą /
rekonstrukciją; Atlikti
Saugų parko pėsčiųjų
tako kapitalinį remontas
/ rekonstrukciją; Įrengti
lauko treniruoklių
aikšteles ir įgyti lauko
treniruoklius; pastatyti ir
įrengti daugiafunkcinę
sporto aikštelę, įgyti
daugiafunkcinės sporto
aikštelės įrangą;
atnaujinti bėgimo takus
24

Atlikta Saugų
parko pėsčiųjų
tako
rekonstrukcija ir
apšvietimo
įrengimas;
rekonstruotas
Liepų pėsčiųjų
takas; įrengta
lauko treniruoklių
aikštelė; pastatyta
ir įrengta
daugiafunkcinė
sporto aikštelė;

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos investicijos į
mažos apimties
infrastruktūrą, skaičius:
3.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
845.
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros

mokyklos stadione.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.
4.

Projekto pavadinimas
Priemonės veiklos srities
kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

atnaujinti
mokyklos
stadiono bėgimo
takai.

projektų skaičius: 1.

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g. 13, LT-98112
pašto indeksas, vietovė)
Skuodas
Telefono (-ų) Nr.
(8 440) 739 32
El. pašto adresas
savivaldybe@skuodas.lt
Registravimo kodas
188751834
Infrastruktūros plėtra Skuodo rajono kaimuose
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Klaipėdos apskritis Skuodo rajono savivaldybė:
 Mosėdžio seniūnija Udralių kaimas, Krakių kaimas;
 Skuodo seniūnija Mažųjų Rūšupių kaimas, Puodkalių kaimas;
 Lenkimų seniūnija Lenkimų miestelis, Žemytės kaimas;
 Aleksandrijos seniūnija Daujotų kaimas;
 Notėnų seniūnija Notėnų kaimas;
 Ylakių seniūnija Ylakių miestelis.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai /
(mėnesiais)
mėnesiai)
2017-12
2019-12
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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
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

268 184,99
9.

200 000,00

-

-

68 184,99

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

Skatinti socialinę ir ekonominę
plėtrą Skuodo rajono kaimuose,
kompleksiškai vystant
bendruomeninę infrastruktūrą.

Apšvietimo inžinerinių
tinklų įrengimas Skuodo
rajono kaimuose;
turgaus įrengimas
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-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Įrengti
Turgų Veiksmų, kuriais
Lenkimų
remiamos investicijos į
seniūnijos
mažos apimties
Lenkimų
infrastruktūrą, skaičius:

Lenkimų seniūnijos
Lenkimų miestelyje.

miestelyje; įrengti
kaimų
gatvių
apšvietimo
sistemas (įrengti
apšvietimo
inžinerinius
tinklus Mosėdžio
seniūnijoje
Udralių ir Krakių
kaimuose, Skuodo
seniūnijos Mažųjų
Rūšupių
ir
Puodkalių
kaimuose,
Lenkimų
seniūnijos
Lenkimų
miestelyje
ir
Žemytės kaime;
Aleksandrijos
seniūnijos
Daujotų kaime,
Notėnų seniūnijos
Notėnų
kaime,
Ylakių seniūnijos
Ylakių miestelyje.

10.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
2947 (Mosėdžio
seniūnija Udralių
kaimas (144), Krakių
kaimas (132); Skuodo
seniūnija Mažųjų
Rūšupių kaimas (398),
Puodkalių kaimas
(140); Lenkimų
seniūnija Lenkimų
miestelis (647),
Žemytės kaimas (89);
Aleksandrijos seniūnija
Daujotų kaimas (95);
Notėnų seniūnija
Notėnų kaimas (352);
Ylakių seniūnija,
Ylakių miestelis
(950)).
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1.

Iš viso Klaipėdos regione pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų suma
1. Iš viso pateikta Klaipėdos regiono projektinių
pasiūlymų:
2. Bendra Klaipėdos regiono pateiktų projektinių
pasiūlymų prašoma paramos suma, eurais:
3. Iš viso Klaipėdos regionui skirtas lėšų limitas pagal
paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo
metodiką, eurais:
_______________________
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20
3 266 844,73

3 298 808,00

