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d. Nr. VVilnius

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymu
Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos,
diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir
lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Papildau 4.12 papunkčiu:
„4.12. Tikslinių priemonių įgyvendinimas – įstaigų, teikiančių viešąsias sveikatos
priežiūros paslaugas ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostikos ir gydymo srityse,
aprūpinimas reikiama medicinos ir kita įranga, asmeninėmis apsaugos ir kitomis priemonėmis.“
2. Buvusį 4.12 papunktį laikau atitinkamai 4.13 papunkčiu.
3. Papildau 25 punkto lentelę keturiolikta eilute:
„14. P.N.613
Įsigytos medicininės įrangos vertė
9.2.5“
4. Pakeičiu 35 punkto ketvirtą eilutę ir ją išdėstau taip:
Apribojimai netaikomi įgyvendinant Aprašo
9.1 papunktyje, nurodytas veiklas, išskyrus
Aprašo 9.1.3 veiklai nurodytą tinkamą
finansuoti įrangą, baldus (stalas, kėdė, spintos
vaistams ir drabužiams), asmens apsaugos
priemones, bakteriocidines lempas., ir 9.2.5
Įranga, įrenginiai ir
„4.
ERPF / ESF“
papunktyje nurodytas veiklas.
kitas turtas
Tinkamos finansuoti įrangos ir priemonių
įsigijimo išlaidos, kurios reikalingos Aprašo
9.2.2 ir 9.2.3 papunkčiuose nurodytoms
veikloms (mokymams) vykdyti.
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