LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020
METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.2-ESFA-K-714 PRIEMONĘ „FORMALIOJO IR
NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“ IR REZERVINIŲ PROJEKTŲ
SĄRAŠO NR. 1 SUDARYMO
2018 m. gegužės 22 d. Nr. V-485
Vilnius
Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153, 155 punktais, atsižvelgdama į 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo
mokymosi galimybių plėtra“ projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo
grupės, sudarytos Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. įsakymu
Nr. V-2018-00052 „Dėl 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714
priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ paraiškų baigiamojo vertinimo
rezultatų aptarimo darbo grupės sudarymo“, 2018 m. balandžio 20 d. posėdžio protokolo Nr. VD2018-00324 nutariamąją dalį ir į Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. balandžio 23 d. Atrinktų
projektų ataskaitą Nr. VD-2018-00325:
1. S k i r i u šio įsakymo 1 priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą (Europos Sąjungos fondų lėšos –
finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1) iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos
(programos kodas – 11.001) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018–2020 metų
strateginio veiklos plano programos priemonės kodas – 04.03.02).
2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2 priede išvardinti projektai yra įtraukiami į rezervinių
projektų sąrašą Nr. 1.
3. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai
(buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo dienos.
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