2017 m. sausio 19 d.
DĖL KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PANEVĖŽIO
REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠUI SUDARYTI PAGAL PRIEMONĘ 05.5.1-APVAR-019 „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PATIKSLINIMO
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. D1-946 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo
Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“, pakeičiame Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus 2016 m. balandžio 12 d. raštu Nr. 51/4D-62
„Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono projektų sąrašui Nr. 05.5.1APVA-R-019-5 sudaryti pagal priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“
pateiktą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus (su Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus 2016 m. liepos 11 d. raštu Nr. 51/4D155 „Dėl kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono projektų sąrašui sudaryti
pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ patikslinimo“ atliktais
pakeitimais) Panevėžio regiono projektų sąrašui Nr. 51 sudaryti.
Vietoje pastraipos „Pagal šio Aprašo remiamas veiklas I etapo regionų projektų sąrašą
numatoma sudaryti 2016 m. III ketvirtį, II etapo – 2018 m. III ketvirtį“ įrašome pastraipą „Pagal
šio Aprašo remiamas veiklas iki 2016 m. lapkričio 1 d. sudaromas regionų projektų sąrašas,
kuris gali būti koreguojamas iki 2018 m. rugsėjo 30 d.
Vadovaudamiesi Aprašo 24 punktu „Viena savivaldybė gali pateikti vieną projektą,
įtraukiamą į regiono projektų sąrašą, iki 2016 m. lapkričio 1 d. ir (arba) vieną projektą,
įtraukiamą į regiono projektų sąrašą iki 2018 m. rugsėjo 30 d.“, vietoje pastraipos „Projektiniai
pasiūlymai dėl regiono projekto įgyvendinimo (vienas projektinio pasiūlymo originalas ir jo
priedai bei skenuotas projektinis pasiūlymas ir elektroninės jo priedų versijos) Regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka turi būti pateikti Panevėžio regiono plėtros
tarybai adresu: Respublikos g. 38, LT -35173, Panevėžys ne vėliau, kaip iki 2016 m. rugpjūčio
11 d.“ įrašome pastraipą „Projektiniai pasiūlymai dėl regiono projekto įgyvendinimo (vienas
projektinio pasiūlymo originalas ir jo priedai bei skenuotas projektinis pasiūlymas ir
elektroninės jo priedų versijos) Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka turi
būti pateikti Panevėžio regiono plėtros tarybai adresu: Respublikos g. 38, LT -35173,
Panevėžys ne vėliau, kaip iki 2018 m. birželio 30 d.“

