LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M.
KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-343 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS,
PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-CPVA-K-703
PRIEMONĘ „KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ
PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS“ PAKEITIMO
2021 m. balandžio 7 d. Nr. V-511
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“ 160 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1260 „Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro,
Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto reorganizavimo, Lietuvos
socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto
reorganizavimo į Lietuvos socialinių mokslų centrą sujungimo būdu sąlygų aprašo ir Lietuvos
socialinių mokslų centro įstatų patvirtinimo“ 1 punktą ir 5.1 papunktį, viešosios įstaigos Centrinės
projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 23 d. raštu Nr. 2021/2-1916 pateiktą patikslintą Atrinktų
projektų ataskaitą:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 1
d. įsakymą Nr. V-343 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos
centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ ir priedo 4 punktą išdėstau
taip:
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289 394,00 - -
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2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos

2
administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo dienos.
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