LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO ALYTAUS REGIONO PROJEKTUI, PATEIKTAM
PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ 09.1.3-CPVA-R705 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO
DIDINIMAS“
2018 m. vasario 23 d. Nr. V-178
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 bei atsižvelgdama į Alytaus regiono plėtros
tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimą Nr. 51/6S-45 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2018 m. sausio 29 d.
Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1:
1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamam projektui nustatyto dydžio finansavimą (Europos Sąjungos fondų lėšos –
finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1 ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – finansavimo
šaltinio kodas 1.2.2.7.1) iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (programos
kodas 11.001) (2016-2018 metų strateginio veiklos plano programos priemonės kodas – 03.01.04.).
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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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
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priedas

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS
Eil.
Nr.

(1)
1.

Paraiškos
kodas

(2)
09.1.3-CPVAR-705-110002

Pareiškėjo
pavadinimas

(3)
Lazdijų rajono
savivaldybės
administracija

Pareiškėjo
juridinio
asmens
kodas

Projekto
pavadinimas

(4)
188714992

(5)
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo įstaigų
Lazdijų rajono
savivaldybėje
modernizavimas

Projekto
partneriai

(6)
-

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

Iš kurio:
valstybės
pagalba
iki, Eur:

Iš kurio:
de
minimis
pagalba
iki, Eur:

iš jų:

(7)
123 528,00

(8)

(9)

(10)
113 512,00

________________________________________________

-

-

Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšos
iki, Eur:

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos iki,
Eur:
(11)
10 016,00

