PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr. 51/10S-20
(Telšių regiono plėtros tarybos
2019 m.
rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 51/10S-29 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA
(ministerijos (-ų), pagal kompetenciją atsakingos (-ų) už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą (-us) ūkio sektorių (-ius), pavadinimas)
04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“
(2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir pavadinimas)
IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI TELŠIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS
2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 04.5.1-TID-R-518-81
Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektui numatomas skirti finansavimas

Eil. Nr.

1

Pareiškėjas

2

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

Nacionalinės projekto lėšos
Iš viso

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančia
jai institucijai
terminas

Projektų parengtumo
reikalavimai ir kita reikalinga
informacija (jei taikoma)

3

4

7

8

9

10

11

12

Telšių rajono
savivaldybės
administracija

Aplinkai nekenksmingų
viešojo transporto
priemonių Telšių miestui
įsigijimas

439139.00

5
373268.00

6

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

65871.00

2019-10-31

Projektas turi atitikti parengtumo
sąlygas, nurodytas 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 4
prioriteto „Energijos efektyvumo
ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518
priemonės „Vietinio susisiekimo
viešojo transporto priemonių
parko atnaujinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2016 m.
gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3421(1.5 E) (toliau – Aprašas),
26. punkte.

2.

Plungės rajono
savivaldybės
administracija

Aplinkai nekenksmingų
viešojo transporto
priemonių Plungės
rajonui įsigijimas

510262.05

356937.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153325.05

2019-10-31

Projektas turi atitikti parengtumo
sąlygas, nurodytas Aprašo 26.
punkte.

949401.05

730205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219196.05

IŠ VISO:
Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas:

1166462.00
______________

