Susisiekimo ministerija
(ministerijos (-ų), pagal kompetenciją atsakingos (-ų) už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą (-us) ūkio sekto
04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
(2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir pavadinimas)
IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI UTENOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS
2017-04-04

Nr.

04.5.1-TID-R-516-91

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

1
1.

2
Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

►

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

3
Dviračių ir pėsčiųjų tako
įrengimas Ignalinos mieste
sodininkų bendriją sujungiant
su esamu dviračių ir pėsčiųjų
taku

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektui numatomas skirti finansavimas

Nacionalinės projekto lėšos
Iš viso

4
103,542.00

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

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos

5

6
73,543.00

0.00

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos
7
0.00

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos viešosios
lėšos

8

9
29,999.00

0.00

2.

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija

Dviračių ir pėsčiųjų takų
tinklo palei Ąžuolų g. iki
mokyklų komplekso plėtra
didinant atskirų Molėtų
miesto teritorijų tarpusavio
integraciją

226,399.73

165,122.00

0.00

27,317.77

33,959.96

0.00

3.

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija

Susisiekimo sąlygų
gerinimas Molėtų mieste
įrengiant pėsčiųjų takus tarp
Ąžuolų ir Melioratorių gatvių

133,191.13

71,545.00

0.00

0.00

61,646.13

0.00

4.

Utenos rajono
savovaldybės
administracija

Dviračių ir pėsčiųjų takų
infrastruktūros Utenos mieste
plėtra, siekiant pagerinti
Pramonės rajono
pasiekiamumą

131,687.24

71,645.00

0.00

57,915.67

2,126.57

0.00

5.

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

Pėsčiųjų ir dviračių takų
plėtra Griežto ežero
pakrantėje nuo Vytauto
gatvės iki Griežto gatvės

124,320.76

71,285.00

0.00

0.00

53,035.76

0.00

6.

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

Pėsčiųjų takų tinklo plėtra
Dusetose, Zarasų rajone

48,876.56

41,544.07

0.00

0.00

7,332.49

0.00

768,017.42

494,684.07

0.00

85,233.44

188,099.91

0.00

IŠ VISO:

Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: 494,759.00

►

PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtyros tarybos
2017 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 51/7S-18
(Utenos regiono plėtros tarybos 2021 m. vasario 18 d.
sprendimo Nr. 51/7S-12 redakcija)

jamą (-us) ūkio sektorių (-ius), pavadinimas)

adinimas)

EKTŲ SĄRAŠAS

iai
Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

os

Reikalavimai projektų
parengtumui ir kita
reikalinga informacija (jei
taikoma)

Privačios lėšos
10

11
0.00

►

12
2021-01-29

Iki paraiškos pateikimo bus:
Parengtas statinio projektas
(PFSA 28.1 p.);
gautas statinio projekto
ekspertizės aktas su išvada, kad
projektą galima vykdyti (PFSA
28.2 p.);
statybą leidžiantis dokumentas
(PFSA 28.3 p.).

0.00

2018-04-27

Atitinka reikalavimus, nustatytus
PFSA 28.1.1., 28.1.2., 28.1.3.,
28.1.4., 28.1.5. papunkčiuose.
Kiti 28 punkto reikalavimai
numatomi įvykdyti iki paraiškos
pateikimo termino.

0.00

2020-09-01

Iki paraiškos pateikimo
planuojama: pateikti patvirtintą
statinio projektą (PFSA 28.1 p.);
gauti statinio projekto ekspertizės
aktą su išvada, kad projektą
galima vykdyti (PFSA 28.2 p.);
gauti savivaldybės išduotą statybą
leidžiantį dokumentą (PFSA 28.3
p.).

0.00

2018-10-01

Atitinka reikalavimus, nustatytus
PFSA 28.1.3. ir 28.1.5.
papunkčiuose. Kiti 28 punkto
reikalavimai numatomi įvykdyti iki
paraiškos pateikimo termino.

0.00

2018-09-01

Projektas atitiks priemonės
projektų finansavimo sąlygų
aprašo 28 punkte nurodytas
parengtumo sąlygas iki paraiškos
pateikimo termino

0.00

2020-09-17

Iki paraiškos pateikimo
planuojama: pateikti patvirtintą
statinio projektą (PFSA 28.1 p.);
gauti statinio projekto ekspertizės
aktą su išvada, kad projektą
galima vykdyti (PFSA 28.2 p.);
gauti statybą leidžiantį dokumentą
(PFSA 28.3 p.).

0.00

►

