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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“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-247 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų
tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 15 685 256,89 eurų
(penkiolikos milijonų šešių šimtų aštuoniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt
šešių eurų 89 ct) Europos socialinio fondo lėšų.“
2. Papildau 81 punktu:
„81. Atsižvelgiant į Priemonių įgyvendinimo plano II skyriaus Devintojo skirsnio 7
punktą, pagal šį Aprašą projektams skiriama finansavimo suma gali viršyti Aprašo 8 punkte
numatomą skirti finansavimo sumą, bet ne daugiau kaip iki 6 000 000,00 Eur (šešių milijonų eurų
00 ct) Europos socialinio fondo lėšų.“
3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Pagal Aprašą numatoma skelbti 3 kvietimus teikti paraiškas: pagal pirmąjį kvietimą
teikti paraiškas numatoma skirti iki 3 894 437,68 eurų (trijų milijonų aštuonių šimtų
devyniasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų trisdešimt septynių eurų 68 ct), pagal antrąjį
kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 6 531 882,32 eurų (šešių milijonų penkių šimtų
trisdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų 32 ct), pagal trečiąjį
kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 5 258 936,89 eurų (penkių milijonų dviejų šimtų
penkiasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų trisdešimt šešių eurų 89 ct) Europos socialinio
fondo lėšų. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir
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pateiktas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti suma mažesnė negu kvietimui skirta lėšų suma,
nepanaudota lėšų suma paskirstoma proporcingai kitiems kvietimams. Priimdama sprendimą dėl
projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija, pritarus Ministerijai, turi teisę kvietimui skirtą
sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų
sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“
4. Išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama).
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