LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
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“
2018 m. balandžio 12 d. Nr. V-363
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 punktu, atsižvelgdama į 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų
ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų paraiškų baigiamojo vertinimo
rezultatų aptarimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017
m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-935 „Dėl 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos skatinimas“ paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudarymo“, 2018
m. kovo 19 d. posėdžio protokolo Nr. ESPKD 33-41 nutariamąją dalį ir į viešosios įstaigos Centrinės
projektų valdymo agentūros 2018 m. kovo 28 d. Atrinktų projektų ataskaitą Nr. 1:
1. S k i r i u šio įsakymo 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 Studijų ir mokslo plėtros programos (programos kodas –
12.001) (šio įsakymo priedo 1, 2, 3, 6 ir 7 punktuose nurodytų projektų Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano programos priemonės kodas –
02.05.01; šio įsakymo priedo 4, 5 ir 8 punktuose nurodytų projektų Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano programos priemonės kodas –
02.05.03).
2. 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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