
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI IR TEIKTI PARAIŠKĄ „BENDRUOMENINIŲ

APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR

PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠILALĖS RAJONE“

2020 m. gegužės 15 d. Nr. T1-137

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

ir 30 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-

427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

Nr. 2, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 16 d.

įsakymu Nr. A1-226 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-

CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, atsižvelgdama į Centrinės projektų valdymo agentūros 2020 m.

balandžio 28 d. raštą „Dėl kvietimo teikti paraiškas“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia

plėtra Šilalės rajone“ pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka:

investicijos į infrastruktūrą“.

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai užsakovo funkcijas.

3. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti projekto

įgyvendinimui reikalingas sutartis.

4. Numatyti skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių iki 790,00 eurų

lėšų, reikalingų projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo paslaugoms pirkti.

5. Įsipareigoti, projektui gavus finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirti

Šilalės rajono savivaldybės administracijai lėšas tinkamų finansuoti išlaidų daliai, kurių nepadengia

projektui skiriamos finansavimo lėšos, ir netinkamų finansuoti išlaidų daliai (jeigu tokių bus),

projekto įgyvendinimui būtinoms išlaidoms finansuoti.

6. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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