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Vadovaudamasis 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“, 153–154 punktais, 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka:
investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-226 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427
„Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.
2 patvirtinimo“, 63 punktu, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
valstybės projektų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ sąrašu Nr. 08.1.1-CPVAV-427-18, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio
9 d. įsakymu Nr. A1-1251 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti valstybės projektų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę
Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ sąrašo Nr.
08.1.1-CPVA-V-427-18 patvirtinimo“ ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros
2021 m. vasario 17 d. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
valstybės projektų sąrašo Nr. 18 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos
pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 42718-0001:
1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamam projektui iki 660 820,31 Eur (šešių šimtų šešiasdešimties tūkstančių
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aštuonių šimtų dvidešimties eurų 31 cento)
finansavimą iš 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ 03003010203
priemonės „Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą“ (funkcinės
klasifikacijos kodas – 10.07.01.01), finansavimo šaltinio kodas – 1.3.2.7.1 (Europos Sąjungos
lėšos).
2. Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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