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Eil. Nr.

Pareiškėjas

Iš ES struktūrinių
fondų lėšų siūlomo
bendrai finansuoti
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas
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1.

UAB Utenos
vandenys

2.

UAB Telšių
vandenys

Projekto
tikslas

Siektini
stebėsenos
rodikliai

4

5

Iš viso

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
Lietuvos
Lietuvos
ES struktūrinių Respublikos Respublikos
Kitos
Savivaldybės
fondų lėšos
valstybės
viešosios
Privačios
valstybės
biudžeto lėšos biudžeto biudžeto lėšos
lėšos
lėšos
lėšos

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

6

7

8

9

10

11

12

13

Utenos dumblo
apdorojimo
įrenginių statyba

12,622,605.86

10,729,214.98

0.00

0.00

0.00

0.00

##########

11/30/2016

Telšių dumblo
apdorojimo
įrenginių statyba

7,459,098.13

6,340,233.41

0.00

0.00

0.00

0.00

##########

11/30/2016

IŠ VISO: 20,081,703.99

17,069,448.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reikalavimai projektų parengtumui ir kita reikalinga informacija (jei
taikoma)

14
1. pareiškėjas turi būti įvykdęs rangos darbų ir techninės priežiūrosviešųjų
pirkimų procedūras (turi būti sudaryta pasiūlymų eilė ir pasibaigęs
apskundimo terminas) iki paraiškos pateikimo. Viešuosius pirkimus gali
vykdyti tik pareiškėjas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė.
Rekomenduojama pareiškėjui darbų bei paslaugų viešuosius pirkimus atlikti
vadovaujantis tipiniais pirkimo dokumentais, kuriuos galima rasti
tinklalapyje www.apva.lt;
2. planuojamai ūkinei veiklai atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba
atranka dėl poveikio aplinkai, kai tokios procedūros turi būti atliktos pagal
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo reikalavimus;
3. iki paraiškos pateikimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka, turi būti parengtos specialiosios
žemės naudojimo sąlygos dėl sanitarinių apsaugos zonų;4. daiktinės
pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant
projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų
nustatyta tvarka. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal
panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar
nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.
.
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