PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-24
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2013 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 51/8S-19
redakcija)
Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“,
2007-2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė
Eil Projekto pavadinimas
Nr

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Aplinka ir darnus vystymasis“
VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
Projekto
Projekto tikslai, siektini rezultatai
pareiškėjas
Bendra projekto

2.281.520,00

1.939.292,00

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt
342.228,00

1.000.000,00

850.000,00

150.000,00

vertė, Lt

1.

2.

Sasnavos vidurinės
mokyklos išorinių
atitvarų
rekonstravimas,
pagerinant jų
energetines
charakteristikas
Šakių rajono
savivaldybės
administracinio
pastato rekonstrukcija,
pagerinant jo
energetines
charakteristikas

Projektų vertė, Lt
3.281.520,00

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

Tikslas. Atlikti Sasnavos vidurinės mokyklos išorinių
atitvarų rekonstravimą, taip sutaupant energijos kiekį ir
padidinant išteklių naudojimo ekonominį efektyvumą.
Siektini rezultatai. Planuojama, kad įgyvendinus projektą,
energijos taupymo požiūriu bus atnaujintas 1 viešosios
paskirties pastatas (mokykla) bei atnaujintame pastate bus
sutaupyta 351,28 MWh per metus.
Tikslas. Šakių rajono savivaldybės administracijos pastato
energijos suvartojimo sąnaudų mažinimas.
Siektini rezultatai. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas
viešojo naudojimo administracinės paskirties Šakių rajono
savivaldybės administracijos pastatas – 1 vnt. (patalpų
bendras plotas 2560,56 m2, bendras pagrindinis plotas
1961,52 m2, bendras šildomų patalpų plotas 2159,56 m2).
Atnaujintame viešojo naudojimo administracinės paskirties
Šakių rajono savivaldybės administracijos pastate
sutaupytas energijos kiekis sieks 110,33 MWh per metus.

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt
2.789.292,00
492.228,00

Preliminarus projekto biudžetas
ES fondų lėšų
suma, Lt

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
truk
mė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

0,00

2012 m.
gegužės
mėn.

2013 m.
spalio
mėn.

18
mėn.

2012-01-31

0,00

2009 m.
sausio
mėn.

2011 m.
gruodžio
mėn.

36
mėn.

2009-01

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma, Lt

Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma, Lt

Priemonei skirta ES struktūrinė parama
Marijampolės regionui 2007-2013 m., Lt

0,00

14.842.306,00

_____________

