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Vilnius
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. 4-92
„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“, 2009,
Nr. 21-287) ir išdėstau 2 punktą taip:
„2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto projekto „KMU Psichofiziologijos ir
reabilitacijos instituto pastato atitvarų rekonstrukcija ir inžinerinių sistemų modernizacija“ (VšĮ
Lietuvos verslo paramos agentūros 2009 m. vasario 26 d. paraiškos kodas VP3-3.4-ŪM-03-V-01038 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto finansavimui gauti vertinimo
rezultatų ataskaita Nr. 318) kapitalo formavimo (ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.02)
išlaidoms padengti – iki 3 880 211,63 (trijų milijonų aštuonių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių
dviejų šimtų vienuolikos litų ir šešiasdešimt trijų centų) lito finansavimo, priemonės kodas 01 002
01 01 02, funkcinės klasifikacijos kodas 04.03.06.01, finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 95,40
proc.:
2.1. pagal finansavimo šaltinio kodą 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama) – iki
3 298 179,89 (trijų milijonų dviejų šimtų devyniasdešimt aštuonių tūkstančių šimto septyniasdešimt
devynių litų ir aštuoniasdešimt devynių centų) lito;
2.2. pagal finansavimo šaltinio kodą 1.2.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
bendrojo finansavimo lėšos) – iki 582 031,74 (penkių šimtų aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių
trisdešimt vieno lito ir septyniasdešimt keturių centų) lito;“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
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