PROJEKTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V1072 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-V-707 PRIEMONĖS „ASMENŲ,
TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS
GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2
PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
2019 m.

d. Nr. VVilnius

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-707
priemonės „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016
m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1072 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
09.2.2-ESFA-V-707 priemonės „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis
gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos
Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos
Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.“
2. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„27. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma pagal Aprašo 9.1
papunktyje numatytą veiklą yra 3 540 277, 01 Eur (trys milijonai penki šimtai keturiasdešimt
tūkstančių du šimtai septyniasdešimt septyni eurai vienas centas), pagal Aprašo 9.2 papunktyje
numatytą veiklą – 3 039 246, 86 Eur (trys milijonai trisdešimt devyni tūkstančiai du šimtai
keturiasdešimt šeši eurai aštuoniasdešimt šeši centai), pagal Aprašo 9.3 papunktyje numatytą veiklą
– 2 922 013,14 Eur (du milijonai devyni šimtai dvidešimt du tūkstančiai trylika eurų keturiolika
centų).“
3. Papildau 271 punktu:
„271. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne ES valstybėse narėse, tokių veiklų išlaidos
neturi viršyti nustatytų sumų: pagal Aprašo 9.1 papunktyje numatytą veiklą iki 85 600, 00 Eur
(aštuoniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų eurų), pagal Aprašo 9.2 papunktyje numatytą veiklą
iki 51 420, 00 Eur (penkiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų dvidešimt eurų).“
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