PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2017 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 51/10S-44
(Telšių regiono plėtros tarybos
2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 51/10S-19 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA
(ministerijos (-ų), pagal kompetenciją atsakingos (-ų) už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą (-us) ūkio sektorių (-ius), pavadinimas)
09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“
(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
2020 m. kovo 31 d. Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-81
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

3

Nacionalinės projekto lėšos
Iš viso

4

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
Projektų parengtumo reikalavimai
pateikimo
ir kita reikalinga informacija (jei
įgyvendinančiaj
taikoma)
ai institucijai
terminas

7

8

9

10

11

12

Mažeikių rajono
savivaldybės
administracija

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas
Mažeikių mieste

274642.68

5
233446.28

6

1.

20598.19

0.00

20598.21

0.00

0.00

2017-12-11

Projektas turi atitikti parengtumo
sąlygas, nurodytas 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas
ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705
priemonės „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2017
m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V585 (toliau –Aprašas), 28.2 ir
28.3 papunkčiuose.

2.

Telšių rajono
savivaldybės
administracija

Telšių rajono darželių
infrastruktūros
modernizavimas, didinant
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
prieinamumą

369004.70

313654.00

27675.35

0.00

27675.35

0.00

0.00

2017-12-11

Projektas turi atitikti parengtumo
sąlygas, nurodytas Aprašo 28.2 ir
28.3 papunkčiuose.

643647.38

547100.28

48273.54

0.00

48273.56

0.00

0.00

IŠ VISO:
Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas:

570053.00
______________

