LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŪKIO MINISTRO 2017 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 4-170 „DĖL
FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 M.
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3
PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO
SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS
LT“ PAKEITIMO
2022 m. balandžio
Vilnius

d. Nr. 4-

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“, 194 punktą ir atsižvelgdama į viešosios
įstaigos Inovacijų agentūros 2022 m. balandžio 19 d. pranešimą Nr. R4-1068 apie projekto „UAB
„Soundest“ netechnologinių inovacijų sukūrimas pritaikant originalius dizaino paslaugų sprendimus
3“ sutarties Nr. S-03.3.1-LVPA-K-838-01-0243 galiojimo pabaigą ir viešosios įstaigos Inovacijų
agentūros 2022 m. balandžio 19 d. pranešimą Nr. R4-1069 apie projekto „UAB „Soundest“
netechnologinių inovacijų sukūrimas pritaikant originalius dizaino paslaugų sprendimus“ sutarties
Nr. S-03.3.1-LVPA-K-838-01-0266 galiojimo pabaigą:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 4-170
„Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“:
1.1.
Pripažįstu netekusiu galios priedo 18 punktą.
1.2.
Pripažįstu netekusiu galios priedo 66 punktą.
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, adresas: 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, adresas: Žygimantų g. 2,
01102 Vilnius.
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