Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į
kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų
pateiktoms paraiškoms
3 priedas
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UTENOS APSKRITIES SKYRIUS
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
UTENOS REGIONO PRIORITETINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
PATVIRTINTA UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2020 M. VASARIO 26 D.
SPRENDIMU NR. 51/7S-5 (UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 26 D.
SPRENDIMO 51/7S-3 REDAKCIJA)
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)
1. Antalieptės visuomeninės paskirties pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams;
2019-12-18,
51PP7-48
2. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir plėtra Ignalinos r. Kaniūkų kaime; 2019-12-18, 51PP7-49
II. Informacija apie projektus
(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą eiliškumą)
1. Pareiškėjo pavadinimas
Zarasų rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Sėlių a. 22, 32110, Zarasai
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
8 385 37155
El. pašto adresas
info@zarasai.lt
Registravimo kodas
188753461
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Antalieptės visuomeninės paskirties pastato pritaikymas
bendruomenės poreikiams
4. Priemonės veiklos srities
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
kodas
5. Projekto įgyvendinimo
Utenos apskritis, Zarasų rajono savivaldybė, Antalieptės seniūnija,
vietovė
Antalieptė
6. Numatoma projekto
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
trukmė
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)

(metai /
mėnesiai)
2020/09
7.

8.

15

Paraiškos finansuoti
Paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal programos priemonę
projektą pateikimo
priėmimo 2020 metais grafike nurodytais terminais
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš
viso

238 493,53
9.

2021/11

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
148 989,02

26 292,18

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

63 212,33

-

-

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

Didinti
Antalieptės Antalieptės
gyvenamosios
aplinkos visuomeninės paskirties
patrauklumą
bei
vietos pastato sutvarkymas
gyventojų gyvenimo kokybę,
paskatinti ekonomikos plėtrą,
sutvarkant
Antalieptės
visuomeninės paskirties pastato
infrastruktūrą

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

Sutvarkytas
Antalieptės
visuomeninės
paskirties
pastatas- 1 vnt.

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

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
8 386 52 096
El. pašto adresas
info@ignalina.lt
Registravimo kodas
288768350
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir plėtra Ignalinos r. Kaniūkų

4.
5.
6.

7.

8.

Priemonės veiklos srities
kodas
Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Dūkšto seniūnijos
Kaniūkų kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2020/09
2021/09
13

Paraiškos finansuoti
Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo patvirtintos naujos prioritetinio regiono
projektą pateikimo
projektų sąrašo redakcijos
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas

Numatoma
projekto
vertė iš
viso

55 919,99
9.

kaime
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
38 025,59

6 710,40

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos
-

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

11 184,00

-

-

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

Siektini stebėsenos
rodikliai
Sutvarkyti Kaniūkų kaime Pėsčiųjų
takų Sutvarkyti
Veiksmų,
kuriais
esančią viešąją erdvę, pritaikant rekonstravimas
ir pėsčiųjų
takai remiamos investicijos į
ją kaimo gyventojų laisvalaikio universalios
sporto Kaniūkų
kaime mažos
apimties
ir
užimtumo
poreikiams aikštelės su apšvietimu šalia
infrastruktūrą, skaičius –
tenkinti,
naudojant įrengimas
Kaniūkų bendruomeninių1
atsinaujinančius išteklius.
kaime.
kultūrinių namų Gyventojų,
kurie
(62 m), įrengta naudojasi
geresnėmis
universali sporto paslaugomis
/
aikštelė (1 vnt.)
infrastruktūra, skaičius –
248
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų mažos
apimties infrastruktūros
projektų skaičius – 1
Iš viso Utenos regione pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų suma

1.
2.
3.
4.

Iš viso pateikta Utenos regiono projektinių
pasiūlymų
Bendra Utenos regiono pateiktų projektinių
pasiūlymų prašoma paramos suma
Iš viso Utenos regiono nepanaudotas
skirto lėšų
limito likutis
Iš viso Utenos regionui skirtas lėšų limitas pagal
Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodiką

3
390 423,19 Eur
242 493,82 Eur
4 165 059 Eur

_____________________________________

