Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos
ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sričių „Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama
investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių
4 priedas
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Nr.

I. Projektai
(projektai, nurodant jų pavadinimą ir projektinio pasiūlymo registracijos kodą, išdėstomi
pirmumo tvarka, pagal balų skaičių nuo daugiausiai balų gavusio projekto iki mažiausiai
balų (bet ne mažiau kaip mažiausią privalomą balų skaičių)
Dalies Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos ūkinio pastato rekonstrukcija, įrengiant
1. priešgaisrinės tarnybos patalpas taip pritaikant bendruomenės poreikiams“, Nr. 51PP10-6.
(145 balai)
II. Informacija apie projektus
(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą
eiliškumą)
1. Pareiškėjo pavadinimas Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133,
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Telšiai
Nr., pašto indeksas, vietovė)
(8444) 52229
Telefono (-ų) Nr.
info@telsiai.lt
El. pašto adresas
Registravimo kodas
180878299
(nurodomas
kodas
pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Dalies Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos ūkinio pastato
3. Projekto pavadinimas
rekonstrukcija, įrengiant priešgaisrinės tarnybos patalpas taip
pritaikant bendruomenės poreikiams“

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.

Projekto įgyvendinimo

Telšių apskritis, Telšių savivaldybė, Žarėnų seniūnija, Žarėnų kaimas

6.

vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2017 - 06

Numatoma
projekto
pabaiga
2020 - 04

Preliminari projekto
trukmė
36 mėn.

2017 m.
Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(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
Nacionalinės projekto lėšos
Numatoma EŽŪFKP lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
vertė iš viso
Lietuvos
Savivaldybė
Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosio
s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos

7.

250000,00

9.

170000,00

30000,00

-

50000,00

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

Žarėnų miestelio socialinės
įtraukties bei aplinkos
apsaugos
skatinimas,
užtikrinant
subalansuotą
kaimo
ekonomikos
ir
bendruomenių
plėtrą,
sutvarkant
viešąją
infrastruktūrą.

Dalies
Žarėnų
„Minijos“
vidurinės
mokyklos
ūkinio
pastato rekonstrukcija,
pastatant priestatą bei
sutvarkant aplinką ir
pritaikant
priešgaisrinės tarnybos
veiklai vykdyti.

Rekonstruota
dalis
Žarėnų
„Minijos“
mokyklos
ūkinio
pastato,
pastatytas
priestatas prie jo bei
sutvarkyta aplinka taip
pritaikant priešgaisrinės
tarnybos veiklai vykdyti
– 1 pastatas apie 130 m2.

-

-

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos į
mažos
apimties
infrastruktūrą, skaičius
– 2;
gyventojų,
kurie
naudosis geresnėmis
paslaugomis/infrastrukt
ūra, skaičius – 340;

Iš viso Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių apskrities
skyriuje pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų suma
1
1. Iš viso pateikta Telšių regiono projektinių
pasiūlymų
2. Bendra Telšių regiono pateiktų projektinių 200 000 Eur.
pasiūlymų prašoma paramos suma
3 334 805,00 Eur.
3. Iš viso Telšių regionui skirtas lėšų limitas pagal
Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo
metodiką
______________________

