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Vykdydama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 punktą, atsižvelgdama į viešosios
įstaigos Inovacijų agentūros 2021 m. rugpjūčio 19 d. kvietimo teikti paraiškas finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus Nr. 01 pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę
Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ atrinktų projektų ataskaitą
Nr. 1-(15.2.2-61)P, parengtą 2022 m. birželio 3 d., ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijos Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimo ir pasirengimo
žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui projektų paraiškų baigiamojo
vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2022 m. birželio 3 d. posėdžio protokolo Nr. 252-135
nutariamąją dalį:
1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamam projektui nustatyto dydžio finansavimą.
2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo
dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai, esančiai adresu: Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius, ar
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo
šio įsakymo gavimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam adresu:
Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius.
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