PATVIRTINTA:
Šiaulių regiono plėtros tarybos
2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 51/5S-65
(Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. ŠR-TS-1 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
PRIEMONĖS Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“
IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS
2016-11-30 Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

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

Iš viso

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Projektui numatomas skirti
Paraiškos
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
finansuoti
Nacionalinės projekto lėšos
projektą
pateikimo
Projektų parengtumo reikalavimai ir kita
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
Lietuvos
įgyvendinanči
reikalinga informacija (jei taikoma)
Lietuvos
ES struktūrinių Respublikos
ajai
Respubliko
Kitos
fondų lėšos
valstybės
Savivaldybės
Privačios
institucijai
s valstybės
viešosios
biudžeto
biudžeto lėšos
lėšos
terminas
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
5
6
7
8
9
10
11
12
645,061.78
56,917.21
0.00
56,917.22
0.00
0.00
3/31/2017 Projekto parengtumui taikomi reikalavimai
įvykdyti. Pareiškėjas įsipareigoja kartu su
projekto paraiška pateikti patvirtintą statinio
projektą ir išduotą statybos leidimą.

1
2
1. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

3
Kuršėnų m. Lauryno Ivinskio
aikštės sutvarkymas ir
pritaikymas bendruomeniniams
ir verslo poreikiams

4
758,896.21

2. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

Kompleksinis Kuršėnų miesto
daugiabučių namų gyvenamųjų
kvartalų sutvarkymas

686,306.41

569,424.27

50,243.29

0.00

66,638.85

0.00

0.00

12/15/2017

Projekto parengtumui taikomi reikalavimai
įvykdyti. Pareiškėjas įsipareigoja iki paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos
parengti viešosios infrastruktūros sutvarkymo
techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį
dokumentą.

3. Pakruojo rajono Pakruojo m. Vienybės aikštės,
savivaldybės
prieigų prie jos sutvarkymas ir
administracija pritaikymas bendruomeniniams
ir verslo poreikiams

716,002.03

608,601.72

71,600.20

0.00

35,800.11

0.00

0.00

6/30/2017

Projekto parengtumui taikomi reikalavimai
įvykdyti.

4. Pakruojo rajono Pakruojo m. Laisvės aikštės
savivaldybės
sutvarkymas ir pritaikymas
administracija bendruomeniniams ir verslo
poreikiams

147,407.21

125,296.12

11,055.54

0.00

11,055.55

0.00

0.00

10/10/2017

Projekto parengtumui taikomi reikalavimai
įvykdyti.

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

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

Iš viso

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Projektui numatomas skirti
Paraiškos
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
finansuoti
Nacionalinės projekto lėšos
projektą
pateikimo
Projektų parengtumo reikalavimai ir kita
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
Lietuvos
įgyvendinanči
reikalinga informacija (jei taikoma)
Lietuvos
ES struktūrinių Respublikos
ajai
Respubliko
Kitos
fondų lėšos
valstybės
Savivaldybės
Privačios
institucijai
s valstybės
viešosios
biudžeto
biudžeto lėšos
lėšos
terminas
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
5
6
7
8
9
10
11
12
2,070,518.13 182,692.78
0.00
1,007,214.24
0.00
0.00
10/31/2017 Projekto parengtumui taikomi reikalavimai
įvykdyti. Pareiškėjas įsipareigoja iki paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos
parengti techninį projektą ir gauti statybą
leidžiantį dokumentą.

1
2
5. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

3
Ventos upės viešosios erdvės
Kuršėnų mieste įrengimas ir
pritaikymas bendruomeniniams
ir verslo poreikiams

4
3,260,425.15

6. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

Kompleksinis Kuršėnų miesto
daugiabučių namų gyvenamųjų
kvartalų sutvarkymas (II etapas)

982,818.99

512,705.30

45,238.70

0.00

424,874.99

0.00

0.00

4/1/2019

Pareiškėjas įsipareigoja iki paraiškos pateikimo
datos gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos sutikimą planuojamai
veiklai vykdyti, patvirtinti projektavimo
užduotį, turėti išduotas prisijungimo sąlygas bei
specialiuosius reikalavimus.

372,383.27

316,525.77

27,928.75

0.00

27,928.75

0.00

0.00

12/19/2019

Parengta ir patvirtinta Pakruojo m. turgavietės
sutvarkymo statinio projektavimo užduotis,
išduotos prisijungimo sąlygos ir specialieji
reikalavimai, techninis projektas bus parengtas
iki 2018 gruodžio mėn.; pareiškėjas žemės
sklypą naudoja LR įstatymų nustatytais
pagrindais.

1,141,724.25

861,618.81

76,025.19

0.00

204,080.25

0.00

0.00

3/31/2020

Projekto parengtumui taikomi reikalavimai
įvykdyti. Pareiškėjas įsipareigoja iki paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos
gauti NŽA prie ŽŪM sutikimą planuojamai
veiklai vykdyti, turėti patvirtintą projektavimo
užduotį, išduotas prisijungimo sąlygas bei
specialiuosius reikalavimus.

7. Pakruojo rajono Pakruojo m. turgavietės
savivaldybės
sutvarkymas ir pritaikymas
administracija verslo poreikiams

8. Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

Pavenčių laisvalaikio zonos
įkūrimas Kuršėnų mieste

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

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

Iš viso

1
2
3
9. Pakruojo rajono Pakruojo m. Kruojos upės
savivaldybės
pakrančių ir miesto parko
administracija sutvarkymas

4
614,324.10

10. Pakruojo rajono Buvusios Pakruojo m.
savivaldybės
spaustuvės pastato konversija
administracija

534,151.63

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Projektui numatomas skirti
Paraiškos
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
finansuoti
Nacionalinės projekto lėšos
projektą
pateikimo
Projektų parengtumo reikalavimai ir kita
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
Lietuvos
įgyvendinanči
reikalinga informacija (jei taikoma)
Lietuvos
ES struktūrinių Respublikos
ajai
Respubliko
Kitos
fondų lėšos
valstybės
Savivaldybės
Privačios
institucijai
s valstybės
viešosios
biudžeto
biudžeto lėšos
lėšos
terminas
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
5
6
7
8
9
10
11
12
522,175.48
46,074.31
0.00
46,074.31
0.00
0.00
2/3/2020
Projekto parengtumui taikomi reikalavimai
įvykdyti. Iki paraiškos pateikimo planuojama:
patvirtinti projektavimo užduotį; gauti NŽA
prie ŽŪM sutikimą planuojamai veiklai vykdyti.
Parengti Techninį projektą ir gauti statybos
leidimą planuojama 2019 m. pabaigoje.

454,028.89

40,061.37

IŠ VISO: 9,214,439.25
6,685,956.27
Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: 6,727,161.00

607,837.34

0.00

0.00

40,061.37

1,920,645.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2/28/2019

Projekto parengtumui nustatyti reikalavimai
įvykdyti. Iki paraiškos pateikimo planuojami
įvykdyti reikalavimai: projektavimo užduotis
bus patvirtinta bei prisijungimo sąlygos ir
specialieji reikalavimai bus išduoti iki 2018-1029; statinio projektas bus patvirtintas ir statybas
leidžiantis dokumentas išduotas iki 2019-0115.

