LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2017 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO
NR. 4-128 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“
PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-T-844 „INOCONNECT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. spalio 25 d. Nr. 4-619
Vilnius
Vadovaudamasis 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“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-128 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 448 100 Eur (vieno milijono
keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių šimto eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES)
struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai
įvertintas ir vertinamas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė, negu kvietimui
skirta lėšų suma, įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos
kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu kvietimo suma gali būti padidinta,
neviršijant Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeidžiant
teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“
2. Pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„16. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m.
vasario 18 d. nutarimu Nr. 44P-12.1(14) ir 2017 m. rugpjūčio 10 d. protokoliniu sprendimu
Nr. 44P-5 (27):“.
3. Pakeičiu 16.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„16.5. Pareiškėjo veiklos ir (arba) projekto, kuriam ieškoma partnerių, pobūdis atitinka
tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą. Jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario vykdomos veiklos pobūdis atitinka
tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą (vertinama, ar pareiškėjo (jeigu
pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario) vykdoma veikla ir
(arba) projekto pobūdis atitinka MTEPI veiklos iniciatyvos renginio tematiką. Vertinama pagal
pareiškėjo paraiškoje pateiktą informaciją, pardavimo pajamų struktūrą, renginio aprašymą
(programą) ir pan.).“
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4. Pripažįstu netekusiu galios 49.1 papunktį.

Energetikos ministras,
laikinai einantis ūkio ministro pareigas

Parengė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos
koordinavimo departamento
Struktūrinės paramos politikos skyriaus
vyriausioji specialistė Edita Rudakaitė-Šaukštel

Žygimantas Vaičiūnas
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