LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VERSLO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ BAIGIAMOJO VERTINIMO REZULTATŲ
APTARIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2022 m. sausio d. Nr. 4Vilnius
Vykdydama 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“, 146 punktą:
1. S u d a r a u šios sudėties Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų
aptarimo darbo grupę (toliau – Darbo grupė):
Jovita Neliupšienė
–
ekonomikos ir inovacijų viceministrė (Darbo grupės
pirmininkė);
Gina Jaugielavičienė
–
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos
plėtros departamento vyresnioji patarėja (Darbo
grupės pirmininko pavaduotoja);
Inga Burlėgienė
–
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo
aplinkos departamento Verslo politikos skyriaus
vedėja;
Ilona Golovačiova
–
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir
pramonės departamento Pramonė 4.0 politikos
skyriaus vedėja;
Vaclovas Jonevičius
–
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir
pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus
patarėjas;
Gintarė Kuncaitytė
–
viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos
agentūros Investicijų valdymo tarnybos Verslo
skatinimo projektų skyriaus vedėja;
Renata Lygienė
–
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir
pramonės departamento Verslo ir mokslo
bendradarbiavimo skyriaus vedėja;
Agnė Vaitkūnienė
–
viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos
agentūros Investicijų valdymo tarnybos direktorė;
stebėtojai:
Almantas Danilevičius
–
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų
generalinis direktorius (pakaitinė stebėtoja –
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo
ir strateginės plėtros skyriaus Investicijų plėtros
vadovė Aistė Litvinaitė-Jablonskienė);
Gabrielė Gaubienė
–
Lietuvos verslo konfederacijos projektų direktorė
(pakaitinė
stebėtoja
–
Lietuvos
verslo
konfederacijos projektų koordinatorė Gintarė
Boreikytė);
Darius Lasionis
–
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“
direktorius (pakaitinė stebėtoja – Lietuvos
inžinerinės
pramonės
asociacijos
„Linpra“
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Giedrius Lingis

–

Simonas Mockevičius

–

Mindaugas Rudys

–

Laura Sabulienė

–

vyriausioji projektų vadovė Lina Giedraitė);
Lietuvos
savivaldybių asociacijos
patarėjas
savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais
(pakaitinė stebėtoja – Lietuvos savivaldybių
asociacijos patarėja ekonomikos ir susisiekimo
klausimais Dovilė Sujetaitė);
Lietuvos pramonininkų konfederacijos Plėtros
departamento
direktorius
(pakaitinė
stebėtoja – Lietuvos pramonininkų konfederacijos
Plėtros departamento projektų vadovė Rasa
Rotomskienė);
Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo
narys;
Finansų ministerijos Investicijų į ekonomikos
augimą skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitinė
stebėtoja – Finansų ministerijos Investicijų į
ekonomikos augimą skyriaus vedėja Eglė
Mikučionienė).

2. P a v e d u:
2.1. Darbo grupei atlikti verslo projektų paraiškų baigiamąjį vertinimo rezultatų aptarimą;
2.2. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo
departamento Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriui techniškai aptarnauti Darbo grupę.
3. N u s t a t a u, kad Darbo grupė vadovaujasi Darbo grupės patvirtintu darbo
reglamentu.
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2020 m. rugsėjo
14 d. įsakymą Nr. 4-776 „Dėl Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo
darbo grupės sudarymo“.
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