LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ 09.4.1-ESFA-V-713
„PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS
IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS“
2016 m. gruodžio 5 d. Nr. V-1091
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“, 153 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2016 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų
planuojamo bendrai finansuoti valstybės projekto, skirto įgyvendinti 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-713 priemonę „Profesinio mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“, sąrašo Nr.
1 patvirtinimo“, Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. lapkričio 29 d. Projektų tinkamumo
finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 2016-ŠMM-A013:
1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamam projektui nustatyto dydžio finansavimą iš Valstybinės švietimo strategijos
įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos fondų lėšos) (programos kodas 11.01, finansavimo
šaltinio kodas 1.3.2.7.1).
2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas

Audronė Pitrėnienė

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V- 1091
priedas

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

Eil.
Nr.

(1)
1.

Paraiškos
kodas

(2)
09.4.1-ESFAV-713-010001

Pareiškėjo
pavadinimas

(3)
Kvalifikacijų ir
profesinio
mokymo plėtros
centras

Pareiškėjo
juridinio
asmens
kodas

Projekto
pavadinimas

(4)
193135687

(5)
Profesinio
mokymo ir
mokymosi visą
gyvenimą
populiarinimas
Lietuvoje

Projekto
partneriai

(6)
Nepildoma
Nurodomas
partnerio
pavadinimas ir jo
juridinio asmens
kodas, jei taikoma
Iš viso
(pareiškėjui ir
parneriams):

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

Iš kurio:
valstybės
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iki, Eur:

Iš kurio:
de
minimis
pagalba
iki, Eur:

iš jų:

(7)
3 988 474,20

(8)
-

(9)
-

(10)
3 988 474,20
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