PATVIRTINTA
Panevėžio regiono plėtros tarybos
2016 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 51/4S-21
(Panevėžio regiono plėtros tarybos 2020 m. kovo 23 d.
sprendimo Nr. 51/4S-10 redakcija)

Vidaus reikalų ministerija
(ministerijos (-ų), pagal kompetenciją atsakingos (-ų) už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą (-us) ūkio sektorių (-ius), pavadinimas)
07.1.1-CPVA-R-905 Miestų kompleksinė plėtra
(2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir pavadinimas)
IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS
2016-05-12

Nr.

07.1.1-CPVA-R-905-51

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

1

2

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

3

1.

Biržų rajono
savivaldybės
administracija

Gyvenamosios aplinkos
gerinimas
gyvenamuosiuose
daugiabučių namų
rajonuose Biržų mieste

2.

Biržų rajono
savivaldybės
administracija

3.

Biržų rajono
savivaldybės
administracija

►

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

230,000.00

195,500.00

17,250.00

0.00

17,250.00

0.00

0.00

2018-12-31 Pagal projektų finansavimo
sąlygų aprašą:
25.1 - tenkina sąlygas;
25.2.1 - tenkins sąlygas iki 201812-31;
25.2.2 - tenkina;
25.2.3 - netaikoma;
25.2.4 - tenkins sąlygas iki 201806-30.

Viešųjų erdvių Biržų mieste,
regioninio parko teritorijoje,
modernizavimas ir
pritaikymas bendruomenės
veiklai, laisvalaikio
užimtumui ir poilsiui

3,304,518.54

1,824,593.00

160,993.00

0.00

1,318,932.54

0.00

0.00

2019-09-01 Pagal projektų finansavimo
sąlygų aprašą:
25.1. - tenkina sąlygas;
25.2.1. - tenkins iki 2019-09-01;
25.2.2. - netaikoma;
25.2.3. - netaikoma;
25.2.4. - tenkina;
25.2.5. - tenkins iki 2019-09-01.

Biržų viešųjų erdvių buv.
estrados ir piliavietės
teritorijose su prieigomis
modernizavimas, kuriant
papildomus ir stiprinant
esamus traukos centrus

4,673,156.82

2,786,314.00

245,851.00

0.00

1,640,991.82

0.00

0.00

2020-06-01 Pagal projektų finansavimo
sąlygų aprašą:
25.1. - tenkina sąlygas;
25.2.1 - tenkina sąlygas;
25.2.2 - tenkina sąlygas;
25.2.3 - netaikoma;
25.2.4 - tenkina sąlygas;
25.2.5 - tenkins sąlygas iki 202003-31.

4.

Kupiškio rajono
savivaldybės
administracija

Gamybinės teritorijos,
esančios Krantinės g.,
Kupiškio mieste, konversija,
prielaidų privačioms
investicijoms sudarymas

121,966.83

103,671.80

12,196.69

0.00

6,098.34

0.00

0.00

2016-05-18 Pagal projektų finansavimo
sąlygų aprašą:
25.2.1 - tenkina sąlygas;
25.2.2 - tenkina sąlygas;
25.2.3 - netaikoma;
25.2.4 - tenkina sąlygas.

5.

Kupiškio rajono
savivaldybės
administracija

Centrinės Kupiškio miesto
dalies viešųjų erdvių
modernizavimas ir
pritaikymas bendruomenės
veikloms

2,082,963.58

1,770,519.04

156,222.27

0.00

156,222.27

0.00

0.00

2017-05-01 Pagal projektų finansavimo
sąlygų aprašą:
25.2.1 - tenkina sąlygas;
25.2.2 - tenkina sąlygas;
25.2.3 - netaikoma;
25.2.4 - tenkina sąlygas.

6.

Kupiškio rajono
savivaldybės
administracija

Kupiškio miesto viešųjų
erdvių sutvarkymas ir
pritaikymas poilsiui,
sveikatinimui, užimtumui

497,310.55

347,147.94

30,630.70

0.00

119,531.91

0.00

0.00

2017-12-15 Pagal projektų finansavimo
sąlygų aprašą:
25.1 - tenkina sąlygas;
25.2.1 - tenkins iki 2017-12-15;
25.2.2 - 25.2.3 -netaikoma;
25.2.4 - tenkins iki 2017-12-15.

7.

Kupiškio rajono
savivaldybės
administracija

Autobusų stoties pastato ir
viešųjų erdvių Gedimino g.
96, Kupiškio mieste,
modernizavimas

746,169.02

634,243.65

55,962.68

0.00

55,962.69

0.00

0.00

2018-04-30 Pagal projektų finansavimo
sąlygų aprašą:
25.1 - tenkina sąlygas;
25.2.1 - tenkina sąlygas;
25.2.2 - tenkins sąlygas iki 201804-30;
25.2.3 - tenkina sąlygas;
25.2.4 - tenkins sąlygas iki 201804-30.

11,656,085.34

7,661,989.43

679,106.34

0.00

3,314,989.57

0.00

0.00

IŠ VISO:

Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: 7,661,992.00

►

