LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2010 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO
NR. 4-569 „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“
PAKEITIMO
2012 m. birželio 21 d. Nr. 4-566
Vilnius
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymą
Nr. 4-569 „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“ („Informaciniai
pranešimai“, 2010, Nr. 56-713):
1.1. išdėstau nutariamąją dalį taip:
„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. 953720), 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios
paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektams įgyvendinti iš Ūkio ministerijos
reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimo programos:“;
1.2. išdėstau 3 punktą taip:
„3. Biržų rajono savivaldybės administracijos projekto „Biržų „Aušros“ vidurinės
mokyklos pastatų rekonstravimas, siekiant efektyvinti energijos suvartojimą“ (VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūros 2010 m. liepos 15 d. paraiškos kodas VP3-3.4-ŪM-03-V-04-056 Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto finansavimui gauti vertinimo rezultatų
ataskaita Nr. 2257) kapitalo formavimo (ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.01) išlaidoms
padengti – iki 1 382 109,15 (milijono trijų šimtų aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių šimto devynių
litų ir penkiolikos centų) lito finansavimo, finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 100,00 proc.,
priemonės kodas 01 002 01 01 02, funkcinės klasifikacijos kodas 04.03.06.01, finansavimo
šaltinio kodas 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama).“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
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