LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020
METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR
INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-CPVA-K-703 PRIEMONĘ „KOMPETENCIJOS
CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS
SKATINIMAS“
2021 m. kovo 1 d. Nr. V-343
Vilnius
Vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programą“, 6.2.4, 6.2.10, 6.2.11 papunkčiais, 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“, 5, 153 ir 154 punktais,
atsižvelgdama į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės
„Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų
paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-935 „Dėl 2014–2020
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos
centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ paraiškų baigiamojo
vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudarymo“, 2021 m. vasario 9 d. posėdžio protokolo Nr.
ESPKD34-3 nutariamąją dalį ir į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2021 m.
vasario 11 d. raštu Nr. 2021/2-987 pateiktą Atrinktų projektų ataskaitą:
1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą (Europos Sąjungos fondų lėšos –
finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1) iš Švietimo, mokslo ir sporto administravimo programos
(programos kodas 11.02) (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2022
metų strateginio veiklos plano programos priemonės kodas 01.04.10).
2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos
administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo dienos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė
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FINANSUOJAMI PROJEKTAI
Eil.
Nr.

(1)

Paraiškos
kodas

(2)
01.2.2CPVA-K703-04-0007

1.

01.2.2CPVA-K703-04-0009
2.

3.

01.2.2CPVA-K703-04-0008

Pareiškėjo
pavadinimas

Pareiškėjo
juridinio
asmens
kodas

Projekto
pavadinimas

(3)
Valstybinis
mokslinių
tyrimų
institutas
Inovatyvios
medicinos
centras
Valstybinis
mokslinių
tyrimų
institutas
Fizinių ir
technologijos
mokslų centras

(4)
302877556

(5)
Inovacijų ir
technologijų
perdavimo centrų
vystymas Santaros
slėnyje

302496128

Lietuvos
agrarinių ir

302471203

Inovacijų,
antreprenerystės ir
mokslo žinių
komercinimo
Fizinių ir
technologijos
mokslų centre
skatinimas (INOFTMC)
Lietuvos agrarinių
ir miškų mokslų
centro kuriamų

Projekto
partneriai

(6)
Vilniaus
universiteto
ligoninė
Santaros
klinikos

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:
iš viso – iki,
Eur:

Iš kurio:
valstybės
pagalba
iki, Eur:

Iš kurio:
de
minimis
pagalba
iki, Eur:

iš jų:

(7)

(8)

(9)

Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšos
iki, Eur:

Lietuvos
Respublik
os
valstybės
biudžeto
lėšos iki,
Eur:
(11)

696 351,72

-

-

(10)
696.351,72

-

695 086,05

-

-

695 086,05

-

-

649 176,50

-

-

649 176,50

-

-

2
miškų mokslų
centras

01.2.2CPVA-K703-04-0003

Lietuvos
agrarinės
ekonomikos
institutas

111952970

01.2.2CPVA-K703-04-0010

Lietuvos
sveikatos
mokslų
universitetas

302536989

01.2.2CPVA-K703-04-0004

Vytauto
Didžiojo
universitetas

111950396

01.2.2CPVA-K703-04-0006

Vilniaus
universitetas

211950810

01.2.2CPVA-K703-04-0011

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

111950243

01.2.2CPVA-K703-04-0002

Vilniaus dailės
akademija

111950439

4.

5.

6.

7.

8.

9.

žinių komercinimo
ir technologijų
perdavimo veiklos
stiprinimas
Lietuvos agrarinės
ekonomikos
instituto žinių
komercinimo ir
MTEP produktų
perdavimo masto
didinimas
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
žinių komercinimo
ir technologijų
perdavimo plėtra
(LSMU-TTO2)
Komunikacijos ir
technologijų
perdavimo centro
veiklos skatinimas
Antrepreneriško
požiūrio ir
verslumo kultūros
skatinimas Vilniaus
universitete
Vilniaus Gedimino
technikos
universiteto MTEP
rezultatų
komercinimo
skatinimas
Kompetencijos
centrų veiklos
skatinimas:
Vilniaus dailės
akademijos

-

289 394,00

-

-

289 394,00

-

-

664 259,89

-

-

664 259,89

-

690 141,15

-

-

690 141,15

-

-

686 442,04

-

-

686 442,04

-

-

698 798,21

-

-

698 798,21

-

-

680 654,91

-

-

680 654,91

-

3

10.

11.

01.2.2CPVA-K703-04-0005

Klaipėdos
universitetas

211951150

01.2.2CPVA-K703-04-0013

Lietuvos
energetikos
institutas

111955219

antreprenerystės
programa
MTEP rezultatų
komercinimo masto
didinimas
Jūriniame slėnyje
LEI Mokslinių
tyrimų,
eksperimentinės
plėtros ir inovacijų
perdavimo centro
(MTEPIPC)
antreprenerystės
veiklos skatinimas

-

652 921,06

-

-

652 921,06

-

-

653 276,52

-

-

653 276,52

-
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