PATVIRTINTA
Panevėžio regiono plėtros tarybos
2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 51/45-17

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)

08.1.2-CPVA-R-408 Socialinio būsto fondo 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

3/31/2016

Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-51

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
Nacionalinės projekto lėšos

Eil.
Nr.

1

Pareiškėjas

2

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Iš ES struktūrinių
fondų lėšų siūlomo
bendrai finansuoti
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto tikslas

3

Siektini stebėsenos
rodikliai

Iš viso

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

7

8

Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
valstybės
biudžeto lėšos viešosios lėšos
biudžeto lėšos

9

10

11

Privačios
lėšos

12

Reikalavimai projektų
parengtumui ir kita
reikalinga informacija
(jei taikoma)

13

14

4

5

1

Kupiškio rajono Socialinio būsto
savivaldybės
fondo plėtra Kupiškio
administracija rajono savivaldybėje

-

-

302,951.00

248,568.00

0.00

0.00

54,383.00

0.00

0.00

5/31/2016 Pagal projektų finansavimo

2

Panevėžio
miesto
savivaldybės
administracija

-

-

2,438,121.96

1,773,734.00

0.00

0.00

664,387.96

0.00

0.00

5/31/2016 Pagal projektų finansavimo

Socialinio būsto
plėtra

6

ES struktūrinių
fondų lėšos

Paraiškos
finansuoti projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

sąlygų aprašą:
22.1 p. - tenkina sąlygas;
22.2 p. - tenkins iki 2016-0531;
22.3 p. - tenkina sąlygas;
22.4 p. - tenkina sąlygas.
sąlygų aprašą:
22.1 p. - tenkins iki 2016-0531;
22.2 p. - tenkins iki 2016-0531;
22.3 p. - tenkina sąlygas;
22.4 p. - tenkina sąlygas.

3

Biržų rajono
savivaldybės
administracija

Biržų rajono
savivaldybės
socialinio būsto fondo
plėtra

-

-

400,742.00

340,630.00

0.00

0.00

60,112.00

0.00

0.00

6/1/2016 Pagal projektų finansavimo

4

Panevėžio
rajono
savivaldybės
administracija

Socialinio būsto
fondo plėtra
Panevėžio rajono
savivaldybėje

-

-

490,998.82

417,349.00

0.00

0.00

73,649.82

0.00

0.00

6/1/2016 Pagal projektų finansavimo

5

Pasvalio rajono Pasvalio rajono
savivaldybės
savivaldybės
administracija socialinio būsto fondo
plėtra

-

-

328,536.00

279,256.00

0.00

0.00

49,280.00

0.00

0.00

6/1/2016 Pagal projektų finansavimo

6

Rokiškio rajono Socialinio būsto
savivaldybės
fondo plėtra Rokiškio
administracija rajono savivaldybėje

-

-

359,223.53

305,340.00

0.00

0.00

53,883.53

0.00

0.00

6/1/2016 Pagal projektų finansavimo

4,320,573.31

3,364,877.00

0.00

0.00

955,696.31

0.00

0.00

IŠ VISO:

Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: 3,364,878.00
________________________________________________________________________

sąlygų aprašą:
22.1 p. - netaikoma;
22.2 p. - netaikoma;
22.3 p. - netaikoma;
22.4 p. - tenkina sąlygas.

sąlygų aprašą:
22.1 p. - tenkins iki 2016-0601;
22.2 p. - tenkins iki 2016-0531;
22.3 p. - tenkina sąlygas;
22.4 p. - tenkina sąlygas.
sąlygų aprašą:
22.1 p. - netaikoma;
22.2 p. - netaikoma;
22.3 p. - netaikoma;
22.4 p. - tenkina sąlygas.
sąlygų aprašą:
22.1 p. - netaikoma;
22.2 p. - netaikoma;
22.3 p. - netaikoma;
22.4 p. - tenkina sąlygas.

