Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos
ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sričių „Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir
„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo
taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms
paraiškoms
3 priedas
(Regiono prioritetinio projektų sąrašo forma)

_________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
________________________________________ REGIONO PRIORITETINIS PROJEKTŲ
SĄRAŠAS
(regiono pavadinimas)
PATVIRTINTA ________REGIONO PLĖTROS TARYBOS ______SPRENDIMU NR. ________
(data)
Nr.

I. Projektai
(projektai, nurodant jų pavadinimą ir projektinio pasiūlymo registracijos kodą, išdėstomi
pirmumo tvarka, pagal balų skaičių nuo daugiausiai balų gavusio projekto iki mažiausiai balų
(bet ne mažiau kaip mažiausią privalomą balų skaičių)

1.
2.
(...)
II. Informacija apie projektus
(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą
eiliškumą)
1. Pareiškėjo pavadinimas
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas
(nurodomas kodas pagal juridinio
asmens pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
4. Priemonės veiklos srities □ 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
kodas
infrastruktūrą“
□ 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
5. Projekto įgyvendinimo

2

vietovė
6. Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
(metai/mėnesiai)

Numatoma
Preliminari projekto
projekto pabaiga
trukmė
(metai/mėnesiai)
(mėnesiais)

7. Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas skirti
finansavimas
Nacionalinės projekto lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos Privačios
valstybės
Respublikos biudžeto lėšos viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto lėšos
lėšos
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos
rodikliai

Numatoma
projekto
vertė iš viso

EŽŪFKP lėšos

Iš viso ________________________pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir
(pavadinimas)
prašoma paramos lėšų suma
1. Iš viso pateikta _____________ regiono
(Įrašomas skaičius):
projektinių
(pavadinimas)
pasiūlymų
2. Bendra ________________ regiono pateiktų (Suma eurais):
(pavadinimas)
projektinių pasiūlymų prašoma paramos suma
3. Iš viso _________________ regiono nepanaudotas (Suma eurais):
(pavadinimas)
skirto lėšų limito likutis
4. Iš viso _________________ regionui skirtas lėšų (Suma eurais):
(pavadinimas)
limitas pagal Paramos lėšų limitų regionams
skaičiavimo metodiką
______________

