PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/10S-39
(Telšių regiono plėtros tarybos
2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 51/10S-17
redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
(ministerijos (-ų), pagal kompetenciją atsakingos (-ų) už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą (-us) ūkio sektorių (-ius), pavadinimas)
05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“
(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
2017 m. birželio 28 d. Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-81
Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektui numatomas skirti finansavimas

Eil. Nr.

1
1.

Pareiškėjas

2
Mažeikių rajono
savivaldybės
administracija

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

3
Mažeikių rajono Renavo
dvaro sodybos oficinos
rekonstrukcija
(restauravimas) bei
pritaikymas viešojo
turizmo reikmėms

Nacionalinės projekto lėšos
Iš viso

4
577395.00

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

5
490786.00

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančia
jai institucijai
terminas

Projektų parengtumo
reikalavimai ir kita reikalinga
informacija (jei taikoma)

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

86609.00

0.00

0.00

2016-12-30

Projektas turi atitikti parengtumo
sąlygas, nurodytas 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R302 priemonės „Aktualizuoti
savivaldybių kultūros paveldo
objektus“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto
Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2016 m. balandžio 27
d. įsakymu Nr. ĮV-338 (toliau –
Aprašas), 29.2 papunktyje.

2.

Žemaičių dailės
muziejus

3.

Rietavo
savivaldybės
administracija

Plungės M. Oginskio
dvaro sodybos pastato –
žirgyno pritaikymas
visuomenės kultūros ir
rekreacijos reikmėms (I
etapas)
Rietavo Oginskių kultūros
istorijos muziejaus
kompleksinis sutvarkymas
ir pritaikymas
kultūrinėms, edukacinėms
reikmėms
IŠ VISO:

Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas:

456400.00

387940.00

0.00

0.00

68460.00

0.00

0.00

2017-08-31

Projektas turi atitikti parengtumo
sąlygas, nurodytas Aprašo 29.2
papunktyje.

178300.00

151555.00

0.00

0.00

26745.00

0.00

0.00

2017-08-31

Projektas turi atitikti parengtumo
sąlygas, nurodytas Aprašo 29.2
papunktyje.

1212095.00

1030281.00

0.00

0.00

181814.00

0.00

0.00

1030281.61
______________

