LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL INTEGRUOTŲ MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRŲ (SLĖNIŲ) VALSTYBĖS
PROJEKTŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2010 m. kovo 9 d. Nr. 4-188
Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 131-5682), 8
punktu:
1. T v i r t i n u Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) valstybės projektų planavimo tvarkos
aprašą (pridedama).
2. P a v e d u ūkio viceministrui Mindaugui Petrauskui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.
ŪKIO MINISTRAS

DAINIUS KREIVYS
__________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 4-188

INTEGRUOTŲ MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRŲ (SLĖNIŲ)
VALSTYBĖS PROJEKTŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) valstybės projektų planavimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato valstybės projektų planavimo būdu finansuojamų integruotų mokslo, studijų ir
verslo centrų (slėnių) (toliau – Slėniai) projektų, įgyvendinamų pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788
(Žin., 2008, Nr. 95-3721) (toliau – Ekonomikos augimo veiksmų programos priedas) 1 prioriteto „Ūkio
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inogeb
LT-2“ (toliau – Priemonė), planavimo procedūras, jų atlikimo terminus bei atsakomybės už planavimo
procedūrų atlikimą paskirstymą.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis 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) (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės),
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) (toliau – Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklės), ir Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos struktūrinės paramos

finansuojamų veiksmų programų prioritetų ir priemonių administravimo procedūrų vadovu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 4-755 (toliau – Procedūrų vadovas).
3. Valstybės projektai planuojami vadovaujantis 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr.
K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos
regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5970,
Ekonomikos augimo veiksmų programos priedu, Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo
priežiūrai atlikti (toliau – Stebėsenos komitetas) patvirtintais projektų atrankos kriterijais, Slėnių plėtros
programomis, Valstybės mokslinių tyrimų įstaigų, susijusių su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų
(slėnių) plėtra, tinklo pertvarkos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d.
nutarimu Nr. 989 (Žin., 2008, Nr. 117-4453).
4. Apraše vartojamos sąvokos:
Valstybės projektas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintose Slėnių plėtros
programose nustatytas projektas, įgyvendinantis konkrečios Slėnio programos nuostatas.
Valstybės projekto koncepcija – preliminarus projekto aprašymas, pateiktas pagal Priemonės paraiškos
dėl projekto finansavimo bendrąją (A) ir paraiškos dėl projekto finansavimo specialiąją (B) dalis ir kita
papildoma pareiškėjo pateikta informacija.
Slėnių plėtros programos – atitinkamos programos, kurioms įgyvendinti yra numatoma panaudoti
2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšas: Integruoto mokslo,
studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1263 (Žin., 2008, Nr. 140-5561), Integruoto mokslo, studijų ir verslo
centro (slėnio) „Santaka“ plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio
12 d. nutarimu Nr. 1170 (Žin., 2008, Nr. 134-5201), Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio)
„Nemunas“ plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu
Nr. 1130 (Žin., 2008, Nr. 131-5050), Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekis“ plėtros
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1262 (Žin.,
2008, Nr. 140-5560), Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 786 (Žin., 2008,
Nr. 92-3663).
Inovacijų ir žinių visuomenės departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus (toliau –
VMBS) darbuotojas – valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už Valstybės projektų sąrašo sudarymą.
Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų taisyklėse ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse.
II. VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO SUDARYMAS, TVIRTINIMAS, SKELBIMAS
IR TEIKIMAS ĮGYVENDINANČIAJAI INSTITUCIJAI
5. Pagal Priemonę turi būti sudaromas bent vienas Valstybės projektų sąrašas.
6. Valstybės projektams įvertinti sudaroma darbo grupė, kurios sudėtis tvirtinama ūkio ministro įsakymu
(toliau – darbo grupė).
7. Ūkio ministerija raštu informuoja Slėnių plėtros programose nustatytus programų uždavinių priemonių
vykdytojus (toliau – pareiškėjai) dėl Valstybės projektų koncepcijų teikimo Ūkio ministerijai. Trūkstant

informacijos Valstybės projektų sąrašui parengti, VMBS darbuotojas gali prašyti pareiškėjų pateikti
papildomą ar patikslintą medžiagą.
8. VMBS darbuotojas vertina pateiktų Valstybės projektų koncepcijų atitiktį atitinkamos Slėnio plėtros
programos, pagal kurią pateikta Valstybės projekto koncepcija, nuostatoms ir (arba) kitiems teisės aktams ir
teikia jas įvertinti darbo grupei.
9. Projektai, kurių koncepcijos neatitinka Aprašo 9 punkte įvardytų kriterijų, negali būti įrašyti į
Valstybės projektų sąrašą.
10. VMBS darbuotojas, vadovaudamasis darbo grupės išvadomis, teisės aktų nustatyta tvarka rengia
Valstybės projekto sąrašo ir ūkio ministro įsakymo dėl Valstybės projektų sąrašo patvirtinimo projektus.
11. Galutinį sprendimą dėl projekto įrašymo į Valstybės projektų sąrašą priima ūkio ministras.
12. Valstybės projektų sąrašas tvirtinamas ūkio ministro įsakymu.
13. Patvirtintame Valstybės projektų sąraše turi būti nurodoma Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių 8.2 punkte nurodyta informacija.
14. Ūkio ministrui patvirtinus Valstybės projektų sąrašą, VMBS darbuotojas ne vėliau kaip per 1 darbo
dieną nuo Valstybės projektų sąrašo patvirtinimo ūkio ministro įsakymu dienos informuoja viešąją įstaigą
Lietuvos verslo paramos agentūrą (toliau – LVPA) bei Procedūrų vadove nurodytus Ūkio ministerijos
atsakingus administracijos padalinius.
III. VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO KEITIMAS
15. Valstybės projektų sąrašas tikslinamas ir keičiamas šiais atvejais:
15.1. projekto vertinimo metu LVPA priėmus sprendimą atmesti paraišką;
15.2. Ūkio ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo pripažinimo netekusiu galios ar
nutraukus projekto finansavimo ir administravimo sutartį;
15.3. pasikeitus Slėnių programų tikslams, uždaviniams ir (ar) jų įgyvendinimo priemonėms dėl tų
projektų, kurių finansavimo ir administravimo sutartys nėra pasirašytos;
15.4. kitais Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir Procedūrų vadove nustatytais atvejais.
16. Valstybės projektų sąrašo keitimą įsakymu tvirtina ūkio ministras. Įsakymo projektą rengia VMBS
darbuotojas.
17. Pakeitus Valstybės projektų sąrašą, VMBS darbuotojas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo
Valstybės projektų sąrašo patvirtinimo ūkio ministro įsakymu dienos informuoja LVPA bei Procedūrų
vadove nurodytus Ūkio ministerijos atsakingus administracijos padalinius
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Patvirtintas Valstybės projektų sąrašas negali būti laikomas galutiniu sprendimu projektą bendrai
finansuoti iš Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Galutinis sprendimas priimamas LVPA
atlikus projekto vertinimą.
19. Su Valstybės projektų sąrašų sudarymu susiję dokumentai saugomi VMBS.
__________________

