PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2016 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. 51/7S-27
(Utenos regiono plėtros tarybos 2019 m.
rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 51/7S- 61 redakcija)
05.5.1-APVA-R-019 „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“
(2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir pavadinimas)
IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI UTENOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS
2016-07-19

Nr.

05.5.1-APVA-R-019-91

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

1

2

1.

Anykščių rajono
savivaldybės
administracija

2.

Anykščių rajono
savivaldybės
administracija

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

3
Anykščių rajono
kraštovaizdžio estetinio
potencialo didinimas
likviduojant bešeimininkius
Kraštovaizdžio
formavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektui numatomas skirti finansavimas

Nacionalinės projekto lėšos
Iš viso

4

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
ES struktūrinių fondų Lietuvos Respublikos
Lietuvos
lėšos
valstybės biudžeto
Respublikos
lėšos
valstybės biudžeto
lėšos
5
6
7

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

8

9

10

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

Reikalavimai projektų
parengtumui ir kita
reikalinga informacija (jei
taikoma)

11

12

238.835,47

203.010,14

0,00

0,00

35.825,33

0,00

0,00

2016-09-30

170.426,00

144.862,10

0,00

0,00

25.563,90

0,00

0,00

2018-09-28

Parengtumo reikalavimai
projektams, nustatyti PFSA 46.4
p. (darbų pirkimo viešųjų pirkimų
procedūros) – bus įvykdyti iki
paraiškos pateikimo termino.

ir ekologinės būklės
gerinimas Anykščių rajono
savivaldybėje

3.

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

Kraštovaizdžio formavimas,
pažeistų žemių tvarkymas
Ignalinos rajone ir bendrųjų
planų tikslinimas

588.235,30

500.000,00

0,00

0,00

88.235,30

0,00

0,00

2020-02-06

Iki paraiškos pateikimo dienos
bus pradėtos projekte numatytų
1.2–1.4 veiklų projektavimo
paslaugų viešųjų pirkimų
procedūros.

4.

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija

Bešeimininkių apleistų
statinių likvidavimas Molėtų
rajono savivaldybėje

41.686,44

22.507,37

0,00

0,00

19.179,07

0,00

0,00

2020-01-10

Parengtumo reikalavimai
projektams, įgyvendinantiems
PFSA 11.4 p. įvardintą veiklą,
nustatyti PFSA 46.4 p. bus
įvykdyti iki paraiškos pateikimo
termino 2020-01-10

5.

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija

Kraštovaizdžio planavimas,
tvarkymas ir būklės
gerinimas Molėtų rajone

271.859,99

231.080,99

0,00

0,00

40.779,00

0,00

0,00

2018-10-31

Parengtumo reikalavimai
nustatyti PFSA 46.1.1 ir 46.4 p. –
bus įvykdyti iki paraiškos
pateikimo termino;
Pagal PFSA 46.1.2 p. –
įvykdytas plano keitimo
paslaugų pirkimas, pasirašyta
sutartis. Įgyvendinančiajai
institucijai bus pateikta derinti iki
paraiškos pateikimo.
Gautas Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos pritarimas.

6.

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija

Bešeimininkių apleistų,
kraštovaizdį darkančių
statinių likvidavimas Molėtų
rajono savivaldybėje

401.597,48

325.725,00

0,00

0,00

75.872,48

0,00

0,00

2017-01-18

►

7.

Utenos rajono
savivaldybės
administracija

8.

Utenos rajono
savivaldybės
administracija

Želdynų teritorijos
formavimas ir
kraštovaizdžio būklės
gerinimas
Utenos mieste
Utenos
rajono

591.365,71

502.660,84

0,00

0,00

88.704,87

0,00

0,00

2017-01-19

98.996,69

52.539,60

0,00

0,00

46.457,09

0,00

0,00

2018-11-11

Parengtumo reikalavimus
projektams, nustatytus PFSA
46.4 p., projektas turės tenkinti
iki projekto sutarties pasirašymo
termino (šiuo metu vykdomos
statinių likvidavimo darbų
viešųjų pirkimų procedūros,
kurios turės būti baigtos iki
projekto sutarties pasirašymo).
1. Gautas Nacionalinės žemės
tarnybos prie žemės ūkio
ministerijos Ignalinos ir Visagino
skyriaus raštas Nr. 39SD-2385(14.39.7) „Dėl pritarimo
planuojamai veiklai“.
2. Planuojamoje teritorijoje
galioja Visagino miesto bendrojo
plano sprendiniai.
3. Patvirtina projekto
visuomenės dalyvavimo
kraštovaizdžio formavime
programa.
4. Vykdomos teritorijos tvarkymo
projekto parengimo viešųjų
pirkimų procedūros.

kraštovaizdžio estetinio
potencialo didinimas
likviduojant bešeimininkius
apleistus, kraštovaizdį
darkančius statinius

9.

Visagino
savivaldybės
administracija

Visagino miesto
kraštovaizdžio formavimas,
ekologinės būklės
gerinimas ir želdynų
tvarkymas (kūrimas)
gamtinio karkaso teritorijose

470.588,24

400.000,00

0,00

0,00

70.588,24

0,00

0,00

2019-01-30

10.

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

Kraštovaizdžio formavimas
ir ekologinės būklės
gerinimas Zarasų rajone

644.100,00

547.485,00

0,00

0,00

96.615,00

0,00

0,00

2017-01-19

11.

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

Zarasų rajono savivaldybės
bendrųjų planų
koregavimas

35.385,00

30.077,20

0,00

0,00

5.307,80

0,00

0,00

2019-02-28

Iki paraiškos pateikimo turi būti
parengta ir paviešinta Zarasų
rajono savivaldybės bendrųjų
planų sprendinių įgyvendinimo
stebėsenos ataskaita;
2. Iki paraiškos pateikimo turi
būti įvykdytos ir su
įgyvendinančiąja institucija
suderintos projekto veiklų
viešųjų pirkimų procedūros
(sudaryta pasiūlymų eilė ir
pasibaigęs apskundimo
terminas).

12.

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

Bešeimininkių apleistų
pastatų likvidavimas Zarasų
rajone

42.232,77

35.897,85

0,00

0,00

6.334,92

0,00

0,00

2019-10-31

Iki paraiškos pateikimo turi būti
įvykdytos ir su įgyvendinančiąja
institucija suderintos projekto
veiklų viešųjų pirkimų
procedūros (sudaryta pasiūlymų
eilė ir pasibaigęs apskundimo
terminas).
Šie numatyti reikalavimai bus
įvykdyti iki Paraiškos pateikimo –
preliminariai iki 2019 m. spalio
31 d.

IŠ VISO:
3.595.309,09
2.995.846,09
Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: 2.995.847,00

0,00

0,00

599.463,00

0,00

0,00

►

