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Posėdžio darbotvarkė: 
 
1. Paraiškų, pateiktų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų 
kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, 
vertinimo ataskaitų pristatymas ir rekomendacijų dėl jų finansavimo priėmimas. 

2. Paraiškų, pateiktų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų 
kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3, 
vertinimo ataskaitų pristatymas ir rekomendacijų dėl jų finansavimo priėmimas. 

 
 
1. SVARSTYTA.  

  
ESFA pristatė, kaip buvo vykdomas paraiškų, pateiktų pagal 2007–2013 m. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-
2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, atitikties bei naudos ir kokybės vertinimas, atsižvelgiant į 
vertinimo kriterijus bei kriterijų vertinimo metodiką. Svarstytos galimybės skirti finansavimą 
Vilniaus universiteto, Vytauto didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, V. A. 
Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos projektams. 

ESFA, pristatydama paraiškų vertinimą, pažymėjo, kad 7.2. veikloje esantis galimo 
finansavimo likutis 4,5 mln. Lt., būtų galima skelbti naują kvietimą arba atnaujinti paraiškų 
pateikimą. 
 
 NUTARTA. 
 
 1.1. Bendru sutarimu patvirtinti sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama skirti 
finansavimą: 
 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Projekto 
pavadinimas 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Naudos 
ir kokyb ė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Rekomendacijos 

1. 

 VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-02-053  

Vilniaus 
universitetas  
 
 
 
 
 

"Tarptautiškumas 
sociologijos ir 
kriminologijos 
studijose"  

990.390,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 7,39 
proc.) 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-02-055  

 Vytauto 
Didžiojo 
universitetas  

 Biomedicinos ir 
Fizinių mokslų studijų 
programų 
tarptautiškumo 
didinimas Vytauto 
Didžiojo universitete  

920.430,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 6,15 
proc.) 

93,25 
Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 
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3. 
 VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-02-056  

 Kauno 
technologijos 
universitetas  

Kauno technologijos 
universiteto programų 
„Aplinkosaugos 
inžinerija" bei „Maisto 
mokslas ir sauga" 
atnaujinimas, 
pritaikant jas studijuoti 
užsieniečiams  
 

762.410,00  
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 6 
proc.) 
 
 

76,5 

Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

4. 
 VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-02-057  

 V. A. Graičiūno 
aukštoji 
vadybos 
mokykla  

 Studijų programų 
atnaujinimas 
tarptautiškumo aspektu 
vykdant Marketingo  ir 
Turizmo vadybos 
studijų plėtrą Europos 
aukštojo mokslo 
erdvėje  
 

364.305,00  
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 6 
proc.) 
 
 

78 

Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

5. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-02-058 

 V. A. Graičiūno 
aukštoji 
vadybos 
mokykla  

 Studijų programų 
atnaujinimas 
tarptautiškumo aspektu 
vykdant Teisės  ir 
Tarptautinio verslo 
studijų plėtrą Europos 
aukštojo mokslo 
erdvėje  
 

411.872,00  
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 6 
proc.) 
 
 

76 

Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.2.  Bendru sutarimu nutarta atnaujinti kvietimą ir panaudoti susidariusį lėšų  likutį pagal Aprašo 
7.2. veiklą „studijų programų tarptautiškumo didinimas atnaujinant vykdomas studijų programas: 
Lietuvoje registruotų koleginių ir (arba) universitetinių I bei II studijų pakopų studijų programų 
turinio atnaujinimas, parengiant ir pritaikant jas dėstyti užsienio kalba ir (arba) Lietuvoje 
registruotų koleginių ir universitetinių I bei II studijų pakopų studijų programų turinio 
atnaujinimas ir pritaikymas studijų procesui įsigijus užsienio aukštųjų mokyklų studijų programų 
atskirus dalykus (modulius)“. 
  

 
2. SVARSTYTA.  

  
 ESFA pristatė, kaip buvo vykdomas paraiškų, pateiktų pagal 2007–2013 m. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-
2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3, atitikties bei naudos ir kokybės vertinimas, atsižvelgiant į 
vertinimo kriterijus bei kriterijų vertinimo metodiką. Svarstytos galimybės skirti finansavimą 
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Asociacijos „INFOBALT",Visuomeninės 
organizacijos Alytaus krašto verslininkų asociacijos, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos 
"Linpra", Viešosios įstaigos "Saulėtekio slėnis", Viešosios įstaigos KTU regioninis mokslo parkas, 
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, VšĮ "Irrationalism" projektams. 
  Keltas klausimas, kiek ir kokius projektus finansuoti, jei Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos paraiška po pakartotinio  tinkamumo vertinimo etapo atitiktų visus tinkamumo finansuoti 
vertinimo kriterijus.  Svarstyta  galimybė priemonėje padidinti finansavimą ir sudaryti rezervinių 
projektų sąrašą. 
 
 NUTARTA. 
 
 2.1. Bendru sutarimu patvirtinti sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama skirti 
finansavimą: 
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Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas Projekto pavadinimas 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Naudos 
ir kokyb ė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Rekomendacijos 

1. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-014 

Vilniaus 
prekybos, 
pramonės ir 
amatų rūmai 

 Studentų verslumo 
įgūdžių stiprinimas, 
panaudojant Europinį 
verslumo ugdymo 
modelį EUROPRISE  

1.541.029,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

100 

Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

2. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-016 

Asociacija 
„INFOBALT" 

 „MOkomės Kurti 
Aukštųjų Technologijų 
verslą" (MOKAT)   

2.741.986,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.)  

100 
Skirti 
finansavimą  
projektui 
įgyvendinti 

3. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-024 

Visuomeninė 
organizacija 
Alytaus krašto 
verslininkų 
asociacija 

 „Lietuvos aukštųjų 
mokyklų studentų 
verslumo gebėjimo 
ugdymas įgyvendinant 
tarptautinį studentų 
neformalaus verslumo 
ugdymo modelį"  

2.422.953,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 11,96 
proc.) 

100 

Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

4. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-028 

Lietuvos 
inžinerinės 
pramonės 
asociacija 
"Linpra" 

 ATVERK - Ateities 
verslo komanda  
 
 
 
 

2.620.227,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

100 
Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

5. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-032 

Viešoji įstaiga 
"Saulėtekio 
slėnis" 

 Saulėtekio verslumo 
mokykla AdVenture  
 
 
 
 

2.270.542,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

100 
Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

6. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-034 

Viešoji įstaiga 
KTU 
regioninis 
mokslo parkas 

 Studentų verslumo 
ugdymas integruotuose 
mokslo, studijų ir verslo 
centruose (slėniuose) - 
START  
 

1.686.135,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

100 

Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

7. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-035 

Lietuvos 
verslo 
darbdavių 
konfederacija 

 Septynių jūrų kapitonai  
 
 
 
 
 

2.252.404,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

100 
Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

8. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-009 

VšĮ 
"Irrationalism" 

ABC - Accelerating 
Bussiness Creation  
 
 

1.656.232,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

100 
Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 
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Bendru sutarimu patvirtinti sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama neskirti 

finansavimo: 
 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Projekto 
pavadinimas 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Naudos ir 
kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Rekomendacijos 

1. 

 VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-003  

 Viešoji įstaiga 
Utenos darbo rinkos 
mokymo centras  

 Verslininko ateitis 
versliam studentui  

- 72 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

2. 

 VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-023  

 LIETUVOS 
PREKYBOS 
ĮMONIŲ 
ASOCIACIJA  

 STUDENTŲ 
VERSLUMO 
UGDYMAS 
LIETUVOS 
PREKYBOS 
SEKTORIAUS 
ĮMONĖSE  

- 80 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

3. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-037 

 Viešoji įstaiga 
"Profesijų spektras"  

 "Patikimas verslas 
- žiniomis grįstas 
verslas!"  

- 88 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

4. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-002 

Nacionalinė SPA 
asociacija 

SPrAktika! 

- 89,5 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

5. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-004 

Viešoji įstaiga 
Šiaurės miestelio 
technologijų parkas 

Neformalus 
verslumo ugdymo 
modelis „Verslo 
LAB'as" 

- 83 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

6. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-007 

LIETUVOS 
VIEŠBUČIŲ IR 
RESTORANŲ 
ASOCIACIJA 

"Studijuok ir 
startuok!" 

- 84 

Sulaukti skundų 
komisijos išvadų. 
Jei skundas bus 
atmestas neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti  

7. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-011 

VILNIAUS 
MIESTO IR 
APSKRITIES 
VERSLININKŲ 
DARBDAVI Ų 
KONFEDERACIJA 

Verslus Lietuvos 
studentas 

- 88 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

8. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-015 

Lietuvos 
biotechnologų 
asociacija 

Fizinių, 
biomedicinos, 
technologinių ir 
socialinių mokslų 
studijų sričių 
studentų verslumo 
gebėjimo 
stiprinimas 
komercializuojant 

- 96 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 
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inovacijas 

9. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-018 

Šiaulių 
pramonininkų 
asociacija 

Studentų verslumo 
skatinimo modelio 
diegimas šiaurės-
vakarų Lietuvos 
aukštosiose 
mokyklose 

- 84 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

10. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-26 

Kauno apskrities 
darbdavių 
asocijacija 

PROFESIONALO 
MAZGAS 

- 

Nevertinta 
NK, nes 
nesiekia 
rodiklių 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

11. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-29 

Kauno krašto 
pramonininkų ir 
darbdavių 
asociacija 

„Mokymosi per 
praktinę veiklą" 
studentų verslumo 
skatinimo modelio 
diegimas Kauno ir 
Marijampolės 
apskričių 
aukštosiose 
mokyklose" 

- 97 

Sulaukti skundų 
komisijos išvadų. 
Jei skundas bus 
atmestas neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

12. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-30 

Viešoji įstaiga 
Nacionalinė regionų 
plėtros agentūra 

Studentų verslo 
idėjų inkubatorius 

- 78 

Sulaukti skundų 
komisijos išvadų. 
Jei skundas bus 
atmestas neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

13. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-33 

VšĮ Kauno 
regioninis inovacijų 
centras 

Inovatyvaus verslo 
raktas 

- 82 

Sulaukti skundų 
komisijos išvadų. 
Jei skundas bus 
atmestas neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

14. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-005 

Viešoji įstaiga 
Kaišiadorių turizmo 
ir verslo 
informacijos centras 

Kūrybinių sričių 
studentų verslumo 
gebėjimų 
stiprinimas - 46 

Sulaukti skundų 
komisijos išvadų. 
Jei skundas bus 
atmestas neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

15. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-006 

Vilniaus dailiųjų 
amatų asociacija 

Verslumo 
ugdymas: 
pagrindai, 
kompetencijų 
įsisamoninimas, 
kūrybiškas 
pritaikymas ir 
pradžia 
 

- 67 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

16. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-008 

Viešojo 
administravimo 
lavinimo asociacija 

Universalaus 
verslumo ugdymo 
modelio, 
adaptuojamo pagal  
studijų kryptis ir 
įmonių, viešojo 
sektoriaus įstaigų 
veiklos specifiką, 
įgyvendinimas 

- 53 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 
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17. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-010 

Viešoji įstaiga 
Lietuvos žemės 
ūkio konsultavimo 
tarnyba 

Studentų verslumo 
ugdymas žemės 
ūkio sektoriuje 

- 55 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

18. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-013 

Asociacija Lietuvos 
antstolių rūmai 

Studentų verslumo 
ir praktinių įgūdžių 
stiprinimas 

- 62 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

19. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-017 

Mažeikių 
verslininkų 
asociacija 

Verslūs Žemaitijos 
studentai 

- 69 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

20. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-019 

VšĮ LETUS PRAKTINIS 
VERSLUMO 
GEBĖJIMŲ 
UGDYMAS  PER 
JAUNIMO 
VERSLUMO 
KONKURSO 
MODELĮ 
 

- 67 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

21. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-020 

Viešoji įstaiga 
"JAUNIMO 
INICIATYVA" 

VerslaukIT 

- 76 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

22. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-031 

Viešoji įstaiga 
"Panevėžio mokslo 
ir technologijų 
parkas" 

ESU – Erdvė 
praktiniam 
Studentų verslumo 
Ugdymui 
pasinaudojant 
tarptautine 
patirtimi 
 

- 52,5 

Sulaukti skundų 
komisijos išvadų. 
Jei skundas bus 
atmestas neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

23. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-038 

Klaipėdos apskrities 
darbdavių 
asociacija 

Klaipėdos ir 
Žemaitijos regionų 
studentų verslumo 
ir praktinių įgūdžių 
stiprinimas 
įgyvendinant 
verslumo ugdymo 
modelį 
sveikatingumo ir 
atvykstamojo 
turizmo skatinimui 
Lietuvoje 
 

- 60 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

 
 

2.2. Skirti finansavimą projektui įgyvendinti jei po pakartotinio  tinkamumo 
vertinimo paraiška atitiks visus tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus: 
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Eil. 
Nr.  

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas Projekto pavadinimas 

Prašoma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Naudos 
ir kokyb ė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Rekomendacijos 

1. 

VP1-2.2-
ŠMM-
07-K-03-
001 

Lietuvos 
pramonininkų 
konfederacija 

Žinomis grįsto verslumo 
skatinimas "InoStartas" 2.999.700,00 

(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.)  
 
Lėšos gali 
mažėti 
atlikus TF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skundų 
komisija 
nusprendė  
teikti šią 
paraišką 
Europos 
Sąjungos 
agentūrai 
pervertinti 
tinkamumo 
finansuoti 
etapą. Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti jei 
po pakartotinio  
tinkamumo 
vertinimo 
paraiška atitiks 
visus 
tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus.  

 
 
2.3. Kai bus pakeistas priemonės VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, 

tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3, t.y. pagal Aprašo 9  punktą 
finansuojamai veiklai ,,įvairiose studijų programose studijuojančių studentų verslumo gebėjimo 
ugdymas įgyvendinant studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį (toliau - Modelis) ir 
projekto valorizacijos plano parengimas ir įgyvendinimas“ skiriamas finansavimas bus padidintas 
nuo 20.000.000 mln. litų iki 25.773.320 milijonų litų, rekomenduoti finansuoti šiuos projektus:  
 
 

Eil. 
Nr.  

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Naudos 
ir kokyb ė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Rekomendacijos 

1. 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-021 

Asociacija 
"Jaunimo 
verslo klubas" 

 VERSLUMO UGDYMO 
MODELIO „JUNIOR 
ENTERPRISE" 
ĮGYVENDINIMAS 
LIETUVOJE  

1.478.215,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.)  

95 
Skirti finansavimą  
projektui 
įgyvendinti 

2. VP1-2.2- Viešoji įstaiga  Sėkmingo verslo kelias  2.091.824,00 95 Skirti finansavimą 
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ŠMM-07-
K-03-027 

Baltijos 
edukacinių 
technologijų 
institutas 
 
 
 
 

(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8,95 
proc.)  

projektui 
įgyvendinti 

3. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-036 

Lietuvos 
verslo 
konfederacija 
| ICC Lietuva 

 Jaunųjų lyderių sprendimai  

2.203.281,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 
8proc.)  
 

94,5 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
2.4. Priemonėje VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo 

didinimas“ atsiradus papildomoms lėšoms šiuos projektus svarstyti komiteto posėdyje. Juos 
įtraukti į rezervinį projektų sąrašą:  
 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Naudos 
ir kokyb ė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-012 

Nacionalinė 
Draudimo 
Brokerių 
Įmonių 
Asociacija 

 Studentų verslumo ugdymas, 
įgyvendinant adaptuotą 
tarptautinį modelį  

1.258.458,03 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 
10,26 
proc.)  
 

90 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

2. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-022 

VšĮ 
Psichologinės 
paramos ir 
konsultavimo 
centras 

 Vytauto Didžiojo universiteto ir 
Marijampolės kolegijos studentų 
verslumo kompetencijų 
ugdymas, taikant VEKO modelį  

2.279.599,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.)  
 

90 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

3. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-025 

Viešoji įstaiga 
"Baltic 
Management 
Institute" 

 „Verslumo įžvalgos iš vidaus: 
tikro gyvenimo projektai"  

2.083.876,00 
iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.)  

90 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
Komiteto pirmininkė                                                                           Nerija Putinaitė  
 
Posėdžio sekretorė                                                                            Jūratė Abdulskytė  
 
Komiteto nariai:                                                                          Raimondas Paškevičius 

                                                                                    
                                                                                       Antanas Levickas 
                                                                              
                                                                                        Paulius Subačius 
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