LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS
BIUDŽETO LĖŠŲ, IŠMOKĖTŲ PROJEKTO NR. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-042
VYKDYTOJAI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI RESPUBLIKINEI ŠIAULIŲ LIGONINEI,
GRĄŽINIMO
2012 m. gegužės 4 d. Nr. 4-415
Vilnius
Vadovaudamasis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės
aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010,
Nr. 33-1570), 5.2.2 ir 8.3 punktais, priedo 5 punktu, Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443
(Žin., 2008, Nr. 4-132), 198.3 punktu, Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173
(Žin., 2009, Nr. 67-2716), 28 punktu ir atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 30 d. projekto
„Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities ligoninės II terapijos korpuse“,
projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-042, finansavimo ir administravimo sutarties
Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-01-042 (toliau – Sutartis) bendrųjų sąlygų 9.1 punktą, viešosios įstaigos
Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – Agentūra) 2012 m. balandžio 12 d. raštą Nr. R46104(13.1.5) „Dėl nustatyto Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo (projekto
kodas VP3-3.4-ŪM-03-V-01-042)“ ir į tai, kad Agentūra projekte „Energijos naudojimo
efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities ligoninės II terapijos korpuse“ (toliau – Projektas) nustatė
Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo pažeidimą – projekto vykdytoja viešoji įstaiga
Respublikinė Šiaulių ligoninė (toliau – Projekto vykdytojas) pažeidė Vykdomų pagal Lietuvos
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją
įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179
(Žin., 2007, Nr. 117-4789), 8.1 punkto, Priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas
nacionaliniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 4-265 (Žin., 2008, Nr. 73-2839), 12 punkto, Sutarties
bendrųjų sąlygų 2.1.3, 3.1.2 ir 3.1.3 punktų reikalavimus, naudodama skirtas Projekto finansavimo
lėšas ne su Projekto įgyvendinimu susijusioms tinkamoms išlaidoms apmokėti:
1. P r i p a ž į s t u Projekto išlaidų sumą – 23 600,00 Lt (dvidešimt tris tūkstančius šešis
šimtus litų) – netinkamomis finansuoti išlaidomis.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Projekto vykdytojo grąžintinų lėšų suma – 23 600,00 Lt (dvidešimt trys tūkstančiai
šeši šimtai litų), iš jų 20 060,00 Lt (dvidešimt tūkstančių šešiasdešimt litų) Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšų ir 3 540,00 Lt (trys tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt litų) bendrojo
finansavimo lėšų;
2.2. šis įsakymas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
3. P a v e d u:
3.1. Agentūrai išskaičiuoti šio įsakymo 2.1 punkte nurodytą grąžintiną finansavimo lėšų
sumą iš Projekto vykdytojo mokėjimo prašymo, pateikto pagal Projektą;
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3.2. Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės
paramos valdymo skyriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo apie šio
įsakymo priėmimą informuoti Projekto vykdytoją ir Agentūrą.
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