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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“
2020 m. kovo 18 d. Nr. V-385
Vilnius
Vadovaudamasis 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 ir 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 finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-558 „Dėl
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
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“, 9 punktu, atsižvelgdamas 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
lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-935 „Dėl 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
sudarymo“, 2020 m. vasario 28 d. posėdžio protokolo Nr. ESPKD34-3 nutariamąją dalį bei 2020 m.
kovo 6 d. posėdžio protokolo Nr. ESPKD34-4 nutariamąją dalį ir į viešosios įstaigos Centrinės
projektų valdymo agentūros 2020 m. kovo 6 d. raštu Nr. 2020/2-1765 pateiktą Atrinktų projektų
ataskaitą:
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 –
12.01) (šio įsakymo priedo 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 ir 15 punktuose nurodytų projektų Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano
programos priemonės kodas 02.05.01; šio įsakymo priedo 4, 7, 11, 12 ir 16 punktuose nurodytų
projektų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2022 metų strateginio
veiklos plano programos priemonės kodas 02.05.03).
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
administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos
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administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo dienos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-385
priedas

FINANSUOJAMI PROJEKTAI
Eil.
Nr.

Paraiškos
kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

Pareiškėjo
juridinio
asmens
kodas

Projekto
pavadinimas

(4)
111955219

(5)
Kompetencijos
centro MTEP
veiklų vykdymas,
sukuriant ir
išbandant
inovatyvų dujinių
biodegalų gamybos
prototipą
„Lazerinių
technologijų
kompetencijos
centras FTMC“
(LATEKOC)“

(1)
1.

(2)
01.2.2CPVA-K703-03-0008

(3)
Lietuvos
energetikos
institutas

2.

01.2.2CPVA-K703-03-0013

3.

01.2.2CPVA-K703-03-0016

Valstybinis
302496128
mokslinių
tyrimų institutas
Fizinių ir
technologijos
mokslų centras
Vilniaus
111950243
Gedimino
technikos
universitetas

Inovatyvių aplinką
tausojančių
įrenginių kūrimo ir
projektavimo

Projekto
partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:
iš viso – iki,
Eur:

Iš kurio:
valstybės
pagalba
iki, Eur:

Iš kurio:
de
minimis
pagalba
iki, Eur:

iš jų:

(8)

(9)

-

(7)
856 606,25

Lietuvos
Respublik
os
valstybės
biudžeto
lėšos iki,
Eur:
(11)
-

-

(6)

Valstybinis
mokslinių
tyrimų
institutas
Fizinių ir

Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšos
iki, Eur:

-

-

(10)
856 606,25

999 905,88

-

-

999 905,88

-

970 925,78

-

-

970 925,78

-

2
kompetencijų
centras
4.

01.2.2CPVA-K703-03-0010

Vilniaus
universitetas

211950810

5.

01.2.2CPVA-K703-03-0012

Kauno
technologijos
universitetas

111950581

6.

01.2.2CPVA-K703-03-0023

Vilniaus
universitetas

211950810

7.

01.2.2CPVA-K703-03-0022

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

111950243

8.

01.2.2CPVA-K703-03-0024

Valstybinis
302496128
mokslinių
tyrimų institutas
Fizinių ir
technologijos
mokslų centras

Biojutiklių tyrimų
ir inžinerijos
kompetencijų ir
technologijų
perdavimo centro
kūrimas
(BIOSENSE)
Funkcinės
molekulės naujos
kartos saulės
elementams: nuo
sintezės link
komercializavimo.
Naujos kartos
industrinių
fermentų
inžinerijos centras
(TVIRTAS)
Biologinio
grįžtamojo ryšio
matavimo ir
analizės
technologijų
centras asmens ir
visuomenės
sveikatai stiprinti
(Bio-MAC)
Funkcinių paviršių,
dangų ir struktūrų
kompetencijos
centras

technologijos
mokslų
centras
976 662,12

-

-

976 662,12

-

-

850 353,88

-

-

850 353,88

-

-

976 794,37

-

-

976 794,37

-

Vilniaus
895 337,40
universiteto
ligoninė
Santaros
klinikos;
Kauno
technologijos
universitetas

-

-

895 337,40

-

-

-

968 184,74

-

-

968 184,74
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9.

01.2.2CPVA-K703-03-0031

Valstybinis
302496128
mokslinių
tyrimų institutas
Fizinių ir
technologijos
mokslų centras

10.

01.2.2CPVA-K703-03-0003

Kauno
technologijos
universitetas

111950581

11.

01.2.2CPVA-K703-03-0006

Vilniaus
universitetas

211950810

12.

01.2.2CPVA-K703-03-0032
01.2.2CPVA-K703-03-0019

Vilniaus
universitetas

211950810

13.

14.

01.2.2CPVA-K703-03-0028

Valstybinis
302496128
mokslinių
tyrimų institutas
Fizinių ir
technologijos
mokslų centras
Kauno
111950581
technologijos
universitetas

15.

01.2.2CPVA-K703-03-0015

Kauno
technologijos
universitetas

111950581

Tvarios aplinkos
vertinimo
priemonių ir
technologijų
kūrimo ir taikymo
kompetencijų
centras
Uogų išspaudų
biorafinavimo
technologijų
vystymas, kuriant ir
komercializuojant
inovatyvius
produktus
Kandidatinių
vaistinių junginių
vėžio ir
neurodegeneracinių
ligų gydymui,
sukūrimas
Genetinio gyvūnų
modeliavimo
centras
Puslaidininkinių
infraraudonųjų
lazerinių sistemų
technologijų
centras

-

925 880,84

-

-

925 880,84

-

-

783 849,96

-

-

783 849,96

-

-

997 809,41

-

-

997 809,41

-

-

948 940,48

-

-

948 940,48

-

-

968 695,27

-

-

968 695,27

-

Chemijos
inžinerijos ir
bioprocesų
kompetencijos
centras
Naujos
technologijos
skirtos

-

767 934,39

-

-

767 934,39

-

-

433 084,86

-

-

433 084,86

-
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16.

01.2.2CPVA-K703-03-0025

Kauno
technologijos
universitetas

111950581

mikrostruktūrų
formavimui
funkcinėse
medžiagose
kūrimas
Inovatyvios
neinvazinės
neuroprotekcijos
technologijos
kardiochirurgijai,
neurochirurgijai ir
oftalmologijai

Lietuvos
831 906,57
sveikatos
mokslų
universitetas;
Vilniaus
universiteto
ligoninė
Santaros
klinikos

______________________________________

-

-

831 906,57

-

