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2018 m. vasario 26 d. Nr. V-190
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“, 196.1 papunkčiu, Projektų sutarčių keitimo ir nutraukimo
procedūrų, įgyvendinamų projektų papildomo finansavimo ir sutaupytų lėšų panaudojimo procedūrų
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu
Nr. V-971 „Dėl Projektų sutarčių keitimo ir nutraukimo procedūrų, įgyvendinamų projektų
papildomo finansavimo ir sutaupytų lėšų panaudojimo procedūrų aprašo patvirtinimo“ 40 punktu ir
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų
ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-193 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų
tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 28.3 papunkčiu
bei atsižvelgdama į Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. sausio 30 d. raštu Nr. ESFS14-201800186 pateiktą Išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
investicinių prioritetų, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas valdymo komiteto 2017 m.
gruodžio 20 d. posėdžio protokolą Nr. ESPKD33-28:
1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamam projektui papildomą 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) (2016–2018 metų strateginio veiklos plano programos priemonės kodas – 02.01.04).
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 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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(pareiškėjui ir
parneriams):

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

(7)
1 054 308,43

Iš kurio:
valstybės
pagalba
iki, Eur:

Iš kurio:
de
minimis
pagalba
iki, Eur:

(8)

(9)

-

-

______________________________________________

iš jų:
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšos
iki, Eur:
(10)
1 054 308,43

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

