LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VERSLO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ BAIGIAMOJO VERTINIMO REZULTATŲ
APTARIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2015 m. rugpjūčio 17 Nr. 4-525
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“, 146 punktu:
1. S u d a r a u Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo
grupę (toliau – Darbo grupė):
Marius Skarupskas
–
Lietuvos Respublikos ūkio viceministras (Darbo
grupės pirmininkas);
Dimitrijus Kucevičius
–
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų
departamento direktorius (Darbo grupės pirmininko
pavaduotojas);
Nikita Ananjevas
–
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau –
LVPA) direktorius, jo nesant – Lina Bružaitė,
LVPA Projektų valdymo departamento direktorė;
Vaidas Gricius
–
Ūkio
ministerijos
Pramonės
ir
prekybos
departamento Pramonės politikos skyriaus vedėjas;
Gina Jaugielavičienė
–
Ūkio
ministerijos
Investicijų
ir
eksporto
departamento direktorė;
Laima Kaušpadienė
–
Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir
mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėja;
Aurelija Kazlauskienė
–
Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų
politikos skyriaus vedėja;
Raminta Krulikauskienė
–
Ūkio
ministerijos
Pramonės
ir
prekybos
departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos
skyriaus vedėja;
Ignas Paukštys
–
LVPA Projektų valdymo departamento direktoriaus
pavaduotojas, jo nesant – Darius Jakubauskas,
LVPA Projektų valdymo departamento Verslo
projektų valdymo skyriaus vedėjas.
stebėtojai:
Sigitas Besagirskas
–
Lietuvos
pramonininkų
konfederacijos
Ekonomikos ir finansų departamento direktorius, jo
nesant – Eglė Vaičiūnienė, Lietuvos pramonininkų
konfederacijos
Ekonomikos
ir
finansų
departamento Projektų grupės vadovė;
Rimantas Čapas
–
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus
pavaduotojas – patarėjas savivaldybių finansų ir
ekonomikos klausimais, jo nesant – Giedrius
Lingis,
Lietuvos
savivaldybių
asociacijos
konsultantas savivaldybių finansų ir ekonomikos
klausimais;
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Almantas Danilevičius

–

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų
generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Kęstutis Jankauskas
–
Lietuvos verslo konfederacijos generalinio
direktoriaus pavaduotojas, jo nesant – Tomas
Sinica, Lietuvos verslo konfederacijos projektų
direktorius;
Vaidotas Levickis
–
Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio
direktoriaus pavaduotojas;
Irma Patapienė
–
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
valdymo
departamento Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo skyriaus vedėja, jos nesant –
Simona Daukilaitė, Finansų ministerijos Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
valdymo
departamento Ekonomikos augimo veiksmų
programos valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Elena Urbonienė
–
NVO vaikams konfederacijos direktorė, jos nesant
– Ramūnas Navickas, Lietuvos NVO tarybos
pirmininkas;
Gintaras Vilda
–
Lietuvos
inžinerinės
pramonės
asociacijos
„LINPRA“ direktorius, jo nesant – Gintautas
Kvietkauskas, Lietuvos inžinerinės pramonės
asociacijos „LINPRA“ prezidentas.
2. P a v e d u Darbo grupei atlikti verslo projektų paraiškų, pateiktų pagal 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio
verslo konkurencingumo skatinimas“, baigiamąjį vertinimo rezultatų aptarimą.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
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