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2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
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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 atsižvelgdamas į viešosios
įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2017 m. kovo 8 d. kvietimo teikti paraiškas finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus Nr. 01 pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę
Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 54
(15.2.2-38), parengtą 2020 m. gegužės 19 d.:
1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.
2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
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