LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSAVIMO PROJEKTAMS, SIEKIANTIEMS GAUTI EUROPOS
SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS
2007–2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS
PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ IR SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ
PROGRAMĄ, SKYRIMO
2012 m. gegužės 23 d. Nr.4-480
Vilnius
Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d.
nutarimu Nr. 921 (Žin., 1998, Nr. 67-1957; 2010, Nr. 125-6400), 10.2 punktu, Valstybės
projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties
pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, sąrašo Nr. 5, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-257 (Žin., 2010, Nr. 38-1812; 2011, Nr. 120-5682),
13 ,14 ir 15, punktais, 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), 65 punktu ir atsižvelgdamas į
viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – VšĮ Lietuvos verslo paramos
agentūra) 2012 m. gegužės 9 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą
Nr. 121-(13.2.2-33) ir 2012 m. gegužės 9 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą
Nr. 122-(13.2.2-33):
1. S k i r i u finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008,
Nr. 95-3720), 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ iš Ūkio ministerijos
reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimo programos, priemonės
kodas 01 002 01 01 02, funkcinės klasifikacijos kodas 04.03.06.01, finansavimo šaltinio kodai
1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama) (toliau – finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1) ir
1.2.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos) (toliau –
finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.3.1):
1.1. Padvarių socialinės globos namų projekto „Padvarių socialinės globos namų I
korpuso inžinerinių sistemų modernizavimas“ (VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2012 m.
gegužės 9 d. paraiškos kodas VP3-3.4-ŪM-03-V-05-018 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
(ar) valstybės biudžeto finansavimui gauti vertinimo rezultatų ataskaita Nr. VP-P1-Z02-3436)
kapitalo formavimo (ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.01) išlaidoms padengti iki
666 991,00 (šešių šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt vieno) lito
(finansavimo, finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 100,00 proc., finansavimo šaltinio kodas
1.3.2.3.1 (2007-2013 m. ES struktūrinė parama;
1.2. Padvarių socialinės globos namų projekto „Padvarių socialinės globos namų III
korpuso inžinerinių sistemų modernizavimas“ (VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2012 m.
gegužės 9 d. paraiškos kodas VP3-3.4-ŪM-03-V-05-019 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
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(ar) valstybės biudžeto finansavimui gauti vertinimo rezultatų ataskaita Nr. VP-P1-Z02-3437)
kapitalo formavimo (ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.01) išlaidoms padengti iki
490 521,00 (keturių šimtų devyniasdešimt tūkstančių penkių šimtų dvidešimt vieno) lito
(finansavimo, finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 100,00 proc., finansavimo šaltinio kodas
1.3.2.3.1 (2007-2013 m. ES struktūrinė parama);
1.3. viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės projekto „Energijos naudojimo
efektyvumo didinimas VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikoje“ (VšĮ Lietuvos
verslo
paramos
agentūros
2012 m.
gegužės
14
d.
paraiškos
kodas
VP3-3.4-ŪM-03-V-05-020 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto
finansavimui gauti vertinimo rezultatų ataskaita Nr. VP-P1-Z02-3444) kapitalo formavimo
(ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.01) išlaidoms padengti iki 3 733 085,00 (trijų
milijonų septynių šimtų trisdešimt trijų tūkstančių aštuoniasdešimt penkių) litų finansavimo,
finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 100,00 proc.:
1.3.1. pagal finansavimo šaltinio kodą 1.3.2.3.1 – iki 1 964 972,00 (milijono devynių
šimtų šešiasdešimt keturių tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt dviejų) litų;
1.3.2. pagal finansavimo šaltinio kodą 1.2.2.3.1 – iki 1 768 113,00 (milijono septynių
šimtų šešiasdešimt aštuonių tūkstančių šimto trylikos) litų.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
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