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5. SVARSTYTA. Dėl Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų dalies „Priemonių planas“ 

pakeitimo projekto. 

Pranešėja – E. Dekšnienė. 

E. Dekšnienė informavo Partnerių grupės narius, kad administracija siūlo į Partnerių grupei 

2021 m. birželio 9 d. kartu su aiškinamuoju raštu pateiktą Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų1 

dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektą įtraukti papildomą pakeitimą – įvertinus Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–

2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje esančius duomenis apie pasirašytą 

projekto finansavimo sutartį, pakeisti projekto Nr. 2.4.1.3.6 „Prienų rajono gyventojų sveikatos 

stiprinimas“ finansavimą iš Europos Sąjungos investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių iš 

119 831,13 į 118 265,70, valstybės biudžeto lėšas iš 10 573,33 į 10 435,22, pareiškėjo / projekto 

vykdytojo ir partnerio lėšas iš 10 573,34 į 10 435,22 (atitinkamai pakeisti sumą stulpelyje „Iš viso“). 

Regionų plėtros planų rengimo metodikos2 32.5 papunktis numato, kad neesminiu plano dalies 

„Priemonių planas“ pakeitimu laikomi tokie pakeitimai, kai pasirašius plano dalyje „Priemonių 

planas“ nurodyto projekto finansavimo sutartį, prireikia tikslinti plano dalyje „Priemonių planas“ 

nurodytą, su projekto finansavimo sutarties pasirašymu susijusią informaciją. 

NUTARTA: 

1. Bendru sutarimu pritarti Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų dalies „Priemonių 

planas“ pakeitimo projektui su papildomu administracijos pateiktu pasiūlymu. 

2. Pateikti Partnerių grupės išvadą Kauno regiono plėtros tarybos kolegijai. 

 

Partnerių grupės pirmininkė                                  Edita Gudišauskienė 

 

Posėdžio sekretorė                                       Eglė Dekšnienė 

 

Išrašas tikras 

Kauno regiono plėtros tarybos 

administracijos ekspertė, 

atliekanti direktoriaus funkcijas 

 

Rasa Daraškevičienė 
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1 Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų, patvirtintas Kauno regiono plėtros tarybos 2010 m. gegužės 25 d. sprendimu 

Nr. 1 „Dėl Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ 
2 Regionų plėtros planų rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 

d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“. 


