Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyrius
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
KAUNO REGIONO PRIORITETINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
PATVIRTINTA KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D.
SPRENDIMU NR. 51/2S-19
Nr.
I. Projektai
1. Šiluvos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas. Registracijos Nr. 51PP2-49.
2. Atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas arba sukūrimas Kėdainių rajono Gudžiūnų seniūnijoje,
pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams bei laisvalaikiui. Registracijos Nr. 51PP2-7.
3. Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Birštono savivaldybės kaimiškosiose teritorijose.
Registracijos Nr. 51PP2-73.
4. Vandentiekio tinklų bei vandens gerinimo įrenginių statyba Naujosios Ūtos kaime.
Registracijos Nr. 51PP2-9.
5. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos futbolo aikštės įrengimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams. Registracijos Nr. 51PP2-72.
6. Apšvietimo linijų įrengimas Gojaus g., Oginskių g., Kruonio mstl., Kaišiadorių r. sav.
Registracijos Nr. 51PP2-76.
7. Bažnyčios g. ruožo, Palomenės k., Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas. Registracijos
Nr. 51PP2-75.
II. Informacija apie projektus
1.
1. Pareiškėjo pavadinimas Raseinių rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
V. Kudirkos g.5, 60150,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Raseinių miesto seniūnija,
Raseiniai
Telefono (-ų) Nr.
(8 428) 79 600
El. pašto adresas
savivaldybe@raseiniai.lt
Registravimo kodas
288740810
3. Projekto pavadinimas
Šiluvos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas
4. Priemonės veiklos
⊠ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
srities kodas
infrastruktūrą“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Kauno apskritis, Raseinių rajono savivaldybė, Šiluvos seniūnija,
Šiluvos miestelis
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
2020 m. liepos mėn.
pabaiga
18 mėn.
2021 m.
gruodžio mėn.
2020

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
Preliminarus projekto biudžetas (Eur):

2

Numatoma
projekto
vertė iš viso

121 215,19

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektui
numatomas
skirti
finansavimas
EŽŪFKP lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
96 972,15

–

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

Kitos
viešos
ios
lėšos

Privačios
lėšos

–

24243,04

–

–

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Užtikrinti ir padidinti
1. Viešosios
Sutvarkyti 2
aktyvaus laisvalaikio
infrastruktūros
objektai (naujai
galimybes įrengiant naują
įrengimas
įrengti bėgimo
viešąją infrastruktūrą,
Popiežiaus Jono
takai - 700 kv.
pritaikytą Šiluvos miestelio
Pauliaus
m; naujai
gyventojų poreikiams.
II nusileidimo
įrengtas 1 lauko
aikštėje.
tualetas; naujai
2. Bėgimo takų prie
įrengta trinkelių
Raseinių r. Šiluvos
dangos aikštelė gimnazijos įrengimas. 420 kv. m;
3. Žaidimų komplekso naujai įrengti
vaikams įrengimas.
stalai ir
4. Viešinimas.
suoliukai - 4
kompl.; naujai
įrengtos
pavėsinės - 2
vnt.; naujai
įrengtas dviračių
stovas -1 vnt.;
naujai įrengti
prekystaliai ir
suolai -1
kompl.; naujai
įrengtas
apšvietimas – 2
vnt.; naujai
įrengtos
šiukšliadėžės - 3
vnt.; pastatytas
žaidimų
kompleksas
vaikams - 1 vnt.;
9.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius – 2.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius – 635.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius – 1.

3
įrengtas
viešinimo
plakatas - 2 vnt.;
paskelbtas
straipsnis – 1
vnt.)
2.
1.
2.

Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Pareiškėjo
Kėdainių rajono savivaldybės
pavadinimas
administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
J. Basanavičiaus g. 36,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Kėdainiai LT-57288
Telefono (-ų) Nr.
8 347 69 550
El. pašto adresas
administracija@kedainiai.lt
Registravimo kodas
188768545
Atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas arba sukūrimas Kėdainių
rajono Gudžiūnų seniūnijoje, pritaikant jas kaimo bendruomenės
poreikiams bei laisvalaikiui
⊠ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Kauno regionas, Kėdainių rajono savivaldybė, Gudžiūnų
seniūnija, Gudžiūnų miestelis ir Miegėnų kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
2020 m. gegužės mėn.
pabaiga
4 mėn.
2020 m. rugsėjo
mėn.
2020

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
valstybės
Respublikos s biudžeto
viešos
biudžeto
valstybės
lėšos
ios
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

28 634,68
9.

19 470,95

3 436,05

–

5 727,68

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

–

Privačios
lėšos

–

Siektini stebėsenos

4
Užtikrinti ir padidinti sporto
ir poilsio zonos patrauklumą
Gudžiūnų seniūnijos
gyventojų sporto ir
laisvalaikio poreikiams.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

1. Viešosios erdvės
sutvarkymas.
2. Įrangos įsigijimas.

rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius – 2.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius – 832.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius – 1.

3.
UAB „Birštono vandentiekis“
Buveinės adresas (gatvė, namo
Nr., pašto indeksas, vietovė)

N. Silvanavičiaus g. 2,
Birštono m., Birštono m. sen.,
Birštono sav. LT-59218
Telefono (-ų) Nr.
+370 319 65 562
El. pašto adresas
bvandentiekis@yahoo.com
Registravimo kodas
152812840
Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Birštono savivaldybės
kaimiškosiose teritorijose
⊠ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Kauno apskritis, Birštono savivaldybė, Birštono sen. Geležūnų,
Bučiūnų, Dimšiškių kaimai
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
2020 m. gegužės mėn.
pabaiga
12 mėn.
2021 m.
gegužės mėn.
2020

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
numatomas
Numatoma
skirti
projekto
finansavimas
vertė iš viso
EŽŪFKP lėšos
7.

rezultatai
Sutvarkytos 2
viešosios erdvės
(naujai įrengta 1
krepšinio
aikštelė; naujai
įrengtas 1
komplektas
žaidimų
kompleksų;
įrengta 2 vnt.
viešinimo
plakatų).

Lietuvos

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

5
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
290 779,93

200 000,00

–

Lietuvos
Savivaldyb Kitos
Respublikos ės biudžeto viešosi
valstybės
lėšos
os lėšos
biudžeto
lėšos

–

–

–

Privačios
lėšos

90 779,93

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Užtikrinti subalansuotą
1. Naujų vandens
Įrengti naują
Veiksmų, kuriais
teritorinę socialinę ir
tiekimo tinklų
gręžinį, nutiesti remiamos
ekonominę plėtrą bei skatinti Dimšiškių, Geležūnų, 2305,00 metrų
investicijos į mažos
socialinę įtrauktį Dimšiškių,
Bučiūnų kaimuose
vandentiekio
apimties
Geležūnų, Bučiūnų k.,
statyba.
tinklų, prie
infrastruktūrą,
investuojant į viešosios
2. Naujo vandens
vandentiekio
skaičius – 2.
infrastruktūros objektą –
gręžinio Geležūnų
prijungti 13
Gyventojų, kurie
centralizuotos vandentiekio
kaime įrengimas.
naujų namų
naudojasi
sistemos įrengimą.
ūkių, perjungti
geresnėmis
22 namų ūkius.
paslaugomis/
Įrengus naują
infrastruktūra,
gręžinį užtikrinti skaičius – 122.
vandens tiekimo Regioninio
patikimumą 72
planavimo būdu
namų ūkiams ir įgyvendintų mažos
3 viešojo
apimties
administravimo infrastruktūros
įstaigoms, 2
projektų skaičius – 1.
ūkio
subjektams.
4.
1. Pareiškėjo pavadinimas Prienų rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Laisvės aikštė 12, 59126
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Prienai
Telefono (-ų) Nr.
(8 319) 61102
El. pašto adresas
savivaldybe@prienai.lt
Registravimo kodas
288742590
3. Projekto pavadinimas
Vandentiekio tinklų bei vandens gerinimo įrenginių statyba
Naujosios Ūtos kaime
4. Priemonės veiklos
⊠ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
srities kodas
infrastruktūrą“
9.

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Kauno apskritis, Prienų rajono savivaldybė, Naujosios Ūtos
seniūnija, Naujosios Ūtos kaimas

6
6.

Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
2020 m. birželio mėn.

Numatoma
projekto
pabaiga
2022 m.
gegužės mėn.

Preliminari projekto
trukmė
24 mėn.

Paraiškos finansuoti
2020
projektą pateikimo
terminas
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
valstybės
Respublikos s biudžeto
viešos
biudžeto
valstybės
lėšos
ios
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

366 547,13

180 000,00

–

–

186 547,13

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Sudaryti sąlygas Naujosios
1. Vandenvietės
Projekto
Ūtos kaimo gyventojams
įrengimas.
įgyvendinimo
gauti kokybiškas vandens
2. Vandens tiekimo
laikotarpiu bus
tiekimo paslaugas, įrengiant
tinklų įrengimas.
įrengta
naujas geriamojo vandens
vandenvietė
tiekimo sistemas.
(gręžinys ir
vandens
gerinimo
įrenginiai) ir
nutiestos
vandens tiekimo
sistemos.
Planuojama
prijungti naujus
60 abonentų, iš
viso 190
gyventojų.

–

Privačios
lėšos

–

9.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius – 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius – 190.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius – 1.

5.
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Žeimių g. 13, Jonava, LTNr., pašto indeksas, vietovė)
55158
Telefono (-ų) Nr.
(8 349) 50145

7

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

El. pašto adresas
administracija@jonava.lt
Registravimo kodas
188769070
Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos futbolo aikštės
įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
⊠ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Jonavos r., Kulvos sen., Kulvos k., Kauno g. 7
Numatoma projekto
pradžia
2020 m. rugsėjo mėn.

Numatoma
projekto
pabaiga
2021 m.
gruodžio mėn.

Preliminari projekto
trukmė
16 mėn.

Paraiškos finansuoti
2020
projektą pateikimo
terminas
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
valstybės
Respublikos
s biudžeto
viešos
biudžeto
valstybės
lėšos
ios
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

53 553,29

36 416,23

6 426,40

–

10 710,66

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Įrengti Kulvos kaimo
1. Mini futbolo aikštės Įrengta mini
bendruomenės poreikius
įrengimo darbai.
futbolo aikštė su
atitinkančią sporto
2. Viešinimas.
vartais – 1
infrastruktūrą, tuo prisidedant
kompl.
prie Kulvos bendruomenės
Aptverta aikštės
socialinės atskirties
teritorija – 1
mažinimo, verslumo
kompl.
skatinimo, vaikų ir jaunimo
Įrengtos 50
užimtumo gerinimo.
vietų tribūnos iš
modulių su
kėdėmis – 1
kompl.

–

Privačios
lėšos

–

9.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius – 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius – 319.

8
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius – 1.
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Katedros g. 4, LT-56121,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Kaišiadorių seniūnija,
Kaišiadorys
Telefono (-ų) Nr.
8346-20480
El. pašto adresas
dokumentai@kaisiadorys.lt
Registravimo kodas
188773916
Apšvietimo linijų įrengimas Gojaus g., Oginskių g., Kruonio
mstl., Kaišiadorių r. sav.
⊠ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Gojaus g., Oginskių g., Kruonio mstl., Kaišiadorių r. sav.
Numatoma projekto
pradžia
2020 m. rugsėjo mėn.

Numatoma
Preliminari projekto
projekto
trukmė
pabaiga
12 mėn.
2021 m. rugsėjo
mėn.

Paraiškos finansuoti
2020
projektą pateikimo
terminas
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
valstybės
Respublikos
s biudžeto
viešos
biudžeto
valstybės
lėšos
ios
(bendrojo
biudžeto
lėšos
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

22 400,00
9.

17 920,00

–

–

4 480,00

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

–

Privačios
lėšos

–

Siektini stebėsenos
rodikliai

9
Padidinti gatvių apšvietimo
paslaugos kokybę ir kiekybę
Kaišiadorių rajono Kruonio
gyvenvietėje.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

1. Naujos apšvietimo
infrastruktūros
įrengimas Oginskių ir
Gojaus gatvėse.

Įrengta 400 m
nauja
apšvietimo linija
Gojaus g.,
Kruonio kaime.
Įrengta 480 m
nauja
apšvietimo linija
Oginskių g.,
Kruonio kaime.

Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius – 2.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius – 661.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius – 1.

7.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Katedros g. 4, LT-56121,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Kaišiadorių seniūnija,
Kaišiadorys
Telefono (-ų) Nr.
8346-20480
El. pašto adresas
dokumentai@kaisiadorys.lt
Registravimo kodas
188773916
Bažnyčios g. ruožo, Palomenės k., Kaišiadorių r. sav., kapitalinis
remontas
⊠ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Bažnyčios g., Palomenės k., Kaišiadorių r. sav.
Numatoma projekto
pradžia
2020 m. rugsėjo mėn.

Paraiškos finansuoti
2020
projektą pateikimo
terminas
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur):
Projektui
numatomas
Numatoma
skirti
projekto
vertė iš viso finansavimas
EŽŪFKP lėšos

Numatoma
Preliminari projekto
projekto
trukmė
pabaiga
12 mėn.
2021 m. rugsėjo
mėn.

7.

Lietuvos

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos

10
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
28 031,72

22 425,37

–

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

Kitos
viešos
ios
lėšos

Privačios
lėšos

–

5 606,35

–

–

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Užtikrinti
subalansuotą 1. Atlikti kapitalinį
Atliktas
ekonomikos ir bendruomenės remontą (gatvės
kapitalinis
plėtrą, skatinti socialinę asfaltavimo darbus)
remontas
įtrauktį bei skurdo mažinimą vietinės reikšmės
Bažnyčios g.
Palomenės kaime.
Bažnyčios gatvės
dalies,
dalyje.
Palomenėje –
0,200 km.
9.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius – 1.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis/
infrastruktūra,
skaičius – 184.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius – 1.

Iš viso KAUNO REGIONE pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų
suma
1. Iš viso pateikta Kauno regiono projektinių
7
pasiūlymų:
2. Bendra Kauno regiono pateiktų projektinių
573 204,70
pasiūlymų prašoma paramos suma (eurais):
3. Iš viso Kauno regiono nepanaudotas skirto lėšų
614 763,74
limito likutis (eurais):
4. Iš viso Kauno regionui skirtas lėšų limitas pagal 5 584 427,00
Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo
metodiką (eurais):
________

