LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO NETINKAMAM FINANSUOTI PRIDĖTINĖS VERTĖS
MOKESČIUI APMOKĖTI
2018 m. birželio 27 d. Nr. V-608
Vilnius
Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 483 punktu, Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų
banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio
apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 22 d.
įsakymu Nr. 1K-203 „Dėl Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai
finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 10 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros
2018 m. birželio 13 d. raštu Nr. 2018/2-3496 „Dėl lėšų netinkamam finansuoti pridėtinės vertės
mokesčiui apmokėti skyrimo“ pateiktą 2018 m. birželio 11 d. Siūlymą skirti lėšų netinkamam
finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti Nr. 1:
1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam projektui, įgyvendinamam pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos
Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri
„2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo,
Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai
būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu
Nr. C(2014)6397), 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“
įgyvendinimo priemonę 01.1.1-CPVA-V-701 „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ nustatyto dydžio
finansavimą (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.2)
netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti iš Studijų ir mokslo plėtros programos
(programos kodas 12.01) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018–2020 metų
strateginio veiklos plano programos priemonės kodas 03.02.10).
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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FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:
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Nr.

(1)
1.

Paraiškos
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(2)
01.1.1CPVA-V701-020001

Pareiškėjo
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(3)
Klaipėdos
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Pareiškėjo
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kodas

(4)
211951150

Projekto
pavadinimas

Projekto
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(5)
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studijų
infrastruktūros
atnaujinimas
(JŪRA), II
etapas

(6)
Nepildoma
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iki, Eur:

(7)
136 505,16

(8)
-

___________________________________

Iš kurio: Europos
de
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-
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