
Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos viešosios 

lėšos
Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 UAB „Dr. A. 

Biržiškos sveikatos 

centras“

60 197,00            51 167,00            4 515,00                              -              4 515,00       -                  -                 2018-09-28 Pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašą:

29.1 p. - tenkina sąlygas

29.2 p. - tenkina sąlygas

2 VšĮ „Mažeikių 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras“

286 267,32           243 327,22                                       21 470,05                  -     21 470,05                        -                       -     2018-09-28 Pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašą:

29.1 p. - tenkina sąlygas

29.2 p. - tenkina sąlygas

Sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas UAB 

„Mažeikių psichinės 

sveikatos centras“, UAB 

„Dr. A. Biržiškos 

sveikatos centras“ ir UAB 

„Tirkšlių sveikatos 

namai“

Sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas VšĮ „Mažeikių 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras“, VšĮ 

„Sedos pirminės sveikatos 

priežiūros centras“ ir 

UAB „MediCA klinika“

Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

PareiškėjasEil. Nr.

Preliminarus iš ES 

struktūrinių fondų lėšų 

siūlomo bendrai 

finansuoti projekto (toliau 

– projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas

Projektų parengtumo 

reikalavimai ir kita reikalinga 

informacija (jei taikoma)

Nacionalinės projekto lėšos

PATVIRTINTA

Telšių regiono plėtros tarybos 

2018 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 51/10S-24

(ministerijos (-ų), pagal kompetenciją atsakingos (-ų) už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą (-us) ūkio sektorių (-ius), pavadinimas)

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas"

IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI TELŠIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 

(2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA 

2018 m. liepos 20 d. Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-81

Kiti projekto finansavimo šaltiniai



3 UAB „Šeimos 

sveikatos centras"

Sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas VšĮ „Mažeikių 

senamiesčio pirminės 

sveikatos priežiūros 

centras“, UAB „Šeimos 

sveikatos centras“ ir UAB 

„Medikvita�“

193 425,71           164 411,85                                       14 506,93                  -           14 506,93                      -     -                 2018-09-28 Pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašą:

29.1 p. - tenkina sąlygas

29.2 p. - tenkina sąlygas

4 A. Klišonio 

komercinė firma 

„Inesa“

A. Klišonio komercinės 

firmos „Inesa“ veiklos 

efektyvumo didinimas

93 820,36            79 747,30                                          7 036,53                  -     -                                    -             7 036,53   2018-09-30 Pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašą:

29.1 p. - tenkina sąlygas

29.2 p. - tenkina sąlygas

5 UAB "Klinika 

pulsas"

UAB „Klinika Pulsas“ 

veiklos efektyvumo 

didinimas

91 732,54            77 972,66            6 879,94                              -              -                 -                  6 879,94        2018-09-30 Pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašą:

29.1 p. - tenkina sąlygas

29.2 p. - tenkina sąlygas

6 UAB „Plungės 

sveikatos centras"

UAB „Plungės sveikatos 

centras“ veiklos 

efektyvumo didinimas

166 231,17           141 296,49           12 467,34                            -              -                 -                  12 467,34      2018-09-30 Pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašą:

29.1 p. - tenkina sąlygas

29.2 p. - tenkina sąlygas

7 Telšių  rajono 

savivaldybės 

administracija

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas Telšių 

rajone

199 825,00           168 916,00           14 904,00                            15 882,00     -                  123,00           2018-10-01 Pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašą:

29.1 p. - tenkina sąlygas

29.2 p. - tenkina sąlygas

8 UAB „Telšių 

sveikata“

Telšių rajono pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros įmonių 

infrastruktūros 

pagerinimas, siekiant 

didinti veiklos 

efektyvumą

228 838,00           194 512,00           17 163,00                            -              -                 -                  17 163,00      2018-10-01 Pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašą:

29.1 p. - tenkina sąlygas

29.2 p. - tenkina sąlygas

9 VšĮ Rietavo 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras

Rietavo pirminės 

sveikatos priežiūros 

centro veiklos 

efektyvumo didinimas

30 881,82            26 249,55            2 316,13                              -              2 316,14       -                  -                 2018-10-31 Pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašą:

29.1 p. - tenkina sąlygas

29.2 p. - tenkina sąlygas

10 UAB "Rietavo 

šeimos daktaras"

UAB „Rietavo šeimos 

daktaras“ pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas

49 171,55            41 795,82            3 687,86                              -              -                 -                  3 687,87        2018-10-31 Pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašą:

29.1 p. - tenkina sąlygas

29.2 p. - tenkina sąlygas

        1 400 390,47           1 189 395,89                             104 946,78                  -           58 690,12                      -           47 357,68   

______________

1189454Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas:

IŠ VISO:


