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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS
PRIEMONĖS NR. 05.4.1-CPVA-R-302 „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“
IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO PROJEKTAS
2019-09-04

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš ES
struktūrinių fondų
lėšų siūlomo bendrai
finansuoti projekto
(toliau – projektas)
pavadinimas

1
2
3
1. Pakruojo rajono Pakruojo gaisrinės
savivaldybės
pastato (unikalus
administracija kodas 30734)
tvarkyba ir
pritaikymas
viešosioms kultūros
reikmėms

Iš viso

Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-61

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Paraiškos
finansavimas
finansuoti
Nacionalinės projekto lėšos
projektą
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei
pateikimo
Lietuvos
taikoma)
ES
Lietuvos
įgyvendinančiaj
Respublikos
Kitos
struktūrinių
Respublikos
Savivaldybės
ai
institucijai
valstybės
viešosios
fondų lėšos
valstybės
biudžeto lėšos
Privačios lėšos
terminas
biudžeto lėšos
lėšos
biudžeto lėšos

4
342,814.89

5
291,392.66

6
0.00

7
0.00

8
51,422.23

9
0.00

10
0.00

11
1/31/2018

12
Projekto parengtumui taikomi reikalavimai planuojami įvykdyti.
Pareiškėjas iki projektinio pasiūlymo pateikimo parengė investicijų
projektą, išnagrinėjo projekto alternatyvas. Iki paraiškos pateikimo
termino pareiškėjas įsipareigoja parengti tvarkybos darbų projektą,
gauti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus,
gauti statybą leidžiantį dokumentą.

0.00

0.00

986,342.00

0.00

0.00

9/30/2017

Projekto parengtumui taikomi reikalavimai planuojami įvykdyti.
Pareiškėjas iki projektinio pasiūlymo pateikimo parengė investicijų
projektą, išnagrinėjo projekto alternatyvas, įregistravo Kuršėnų
dvaro sodybos rūmų pastato daiktinės nuosavybės teises. Iki
paraiškos pateikimo termino pareiškėjas įsipareigoja parengti
tvarkybos darbų projektą (iki 2016-12-31), gauti leidimą atlikti
kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus (iki 2017-02-01), gauti
statybą leidžiantį dokumentą (iki 2017-02-01).

1/1/2017

Visi projekto parengtumui taikomi reikalavimai įvykdyti.

2. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

Kuršėnų dvaro
sodybos (unikalus
kodas 16057)
tvarkybos darbai ir
pritaikymas kultūros
ir verslo poreikiams
(I-as etapas)

1,277,735.00

291,393.00

3. Radviliškio
rajono
savivaldybės
administracija

Muziejinės ir
edukacinės veiklos
plėtra Burbiškio
dvaro sodyboje
atliekant tvarkybos ir
atkūrimo darbus

225,788.63

162,322.80

IŠ VISO: 1,846,338.52

745,108.46

Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: 874,178.33

Likutis

129,069.87

63,465.83

0.00

0.00

1,101,230.06

0.00

0.00

Tikslinama projekto Nr. 3 tinkamų finansuoti išlaidų suma

Baigtas įgyvendinti projektas. 2019 05 07. Pasiekti rodikliai - sutvarkytas 1 objektas.
Numatomas lankytojų skaičiaus padidėjimas per metus -200.

