PROJEKTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO
NR. V-242 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.1-ESFA-T-736 PRIEMONĖS
„PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
2021 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“ 09.4.1-ESFA-T-736
priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.
1, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 21 d. įsakymu
Nr. V-242 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės
„Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 827 725,17 Eur (vieno
milijono aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių septynių šimtų dvidešimt penkių eurų 17 ct),
iš kurių iki 1 792 016,17 Eur (vieno milijono septynių šimtų devyniasdešimt dviejų tūkstančių
šešiolikos eurų 17 ct) – Europos socialinio fondo (toliau – ESF) lėšos, iki 35 709,00 Eur (trisdešimt
penkių tūkstančių septynių šimtų devynių eurų 0 ct) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytą sumą
padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir
nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“
2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimus teikti paraiškas numatoma
paskelbti 2020 m. I ketvirtį ir 2021 m. III ketv. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip
pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris
skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.“
3. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė
kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos
iki 2021 m. rugsėjo 30 d., o išlaidos apmokamos ne vėliau nei iki 2023 m. spalio 1 d.“
4. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:
„33. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000,00 Eur (trys
šimtai tūkstančių eurų 0 ct).“
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