PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2009 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. 6.1-37-(18.4)
(pakeistas 2009 m. gruodžio 23 d.sprendimu Nr. 6.1-55-(18.4),
2010 m. kovo 3 d.sprendimu Nr. 6.1-10-(18.4),
2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 6.1-37-(18.4),
2010 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 6.1-57-(18.4),
2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-72,
2012 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 51/3S-47,
2013 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 51/3S-15)
2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr.51/3S-12)
KLAIPĖDOS
(pakeistas
2010 m. rugpjūčioREGIONO
26 d. sprendimuPROJEKTŲ
Nr. 6.1-40-(18.4),SĄRAŠAS

2007-2010 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-31

Priemonės kodas: Priemonės pavadinimas: Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
VP3-1.1-VRM-03-R efektyvumą

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.: 1916396 Eur

Preliminarus projekto biudžetas, Eur
Eil.
Nr.

1

Projekto
pavadinimas

Skuodo
miesto
centrinės
dalies
daugiabučių
namų
renovacija

Projektinio
Pareiškėjas
pasiūlymo teikėjas

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabučius namus, pirmiausia didinant jų energijos
vartojimo efektyvumą lemiančias savybes, centrinėje Skuodo miesto dalyje.
Projekto tikslinės grupės - Skuodo miesto centrinėje dalyje esančių daugiabučių
namų (P.Cvirkos g. 13, P.Cvirkos g. 11, P. Cvirkos g. 7, Birutės g. 10, Vytauto
g.5) gyventojai. Projekto uždavinys - modernizuoti Skuodo miesto daugiabučius
namus, esančius P.Cvirkos g. 13, P.Cvirkos g. 11, P. Cvirkos g. 7, Birutės g. 10,
Skuodo rajono
Skuodo rajono
Vytauto g.5. Projekto rezultatai -penkių daugiabučių namų rekonstrukcija, bus
savivaldybės
savivaldybės
pagerinta gyventojų gyvenimo kokybė, prisidedama prie racionalaus energijos
administracija,
administracija,
išteklių naudojimo, pagerintos būsto sąlygos, gyventojų socialinė-ekonominė
savivaldybės
savivaldybės
padėtis. Padidintas energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas neigiamas jos
biudžetinė įstaiga biudžetinė įstaiga
poveikis aplinkai, sąlygoja mažesnį neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Stebėsenos
rodikliai: rezultato stebėsenos rodiklis - asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos
renovuojant daugiabučius namus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
probleminėje teritorijoje – 70 asmenų; produkto stebėsenos rodiklis - atnaujintų
daugiabučių namų skaičius – 5 vnt.

Bendra projekto
vertė, Eur

472.259,24

ES fondų lėšų
suma, Eur

Valstybės
biudžeto lėšų
suma, Eur

401.420,36

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Eur

-

70.838,88

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Eur
Projektų vertė, iš
viso, Eur
Iš viso, Lt

472.259,24

ES fondų lėšų
suma, Eur
401.420,36

Valstybės
Kitų finansavimo
biudžeto lėšų šaltinių lėšų suma,
suma, Eur
Eur
-

70.838,88

Numatoma
projekto veiklų Projekto
įgyvendinimo trukmė,
pradžia ir
mėn.
pabaiga

2011.01
2012.08

20

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiaj
ai institucijai
terminas

2010.09.08

`

