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Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, 
Nr. 131-5682; 2012, Nr. 56-2785), 100 ir 101 punktais, Tyrėjų karjeros programos projektų 
atrankos komiteto 2012 m. birželio 13 d. posėdžio protokolo nutariamąja dalimi Nr. ESPKD6-2 ir iš 
dalies atsižvelgdamas į Europos socialinio fondo agentūros 2012 m. gegužės 25 d. raštu Nr. 2012-
461 pateiktas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ 
2012 m. gegužės 25 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 2012-ŠMM-A022 ir 
pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 
VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ 2012 m. 
gegužės 25 d. projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą Nr. 2012-
ŠMM-A023, 

n e s k i r i u finansavimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP 
tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ šiems projektų konkurso būdu pateiktiems 
projektams: 

1. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos projektui „TAIP – Tekstilės ir 
Aprangos Inovacijų Plėtrai“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-005); 

2. Vilniaus Gedimino technikos universiteto projektui „Lietuvos statybų technologinės 
platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas“ 
(paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006); 

3. Vilniaus universiteto projektui „Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo 
institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius“ (paraiškos 
kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-008); 

4. Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos projektui „Lietuvos MTEP pajėgumo 
didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-
02-015); 

5. Naujos kartos mokslo ir verslo klasterio projektui „Humanitarinių ir socialinių 
mokslų plėtra darniai visuomenės kaitai ir tarptautiniam ūkio konkurencingumui didinti“ (paraiškos 
kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-027); 



 

 

6. Asociacijos „Slėnis Nemunas“ projektui „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro 
(slėnio) „Nemunas“ programos įgyvendinimas, striprinant partnerystę ir institucijų veiklą“ (paraiškos 
kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-018); 

7. Lietuvos kosmoso asociacijos projektui „Nacionalinės kosmoso technologinės 
platformos veiklos plėtra (Science4Space)“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-014); 

8. Aleksandro Stulginskio universiteto projektui „Aleksandro Stulginskio universiteto ir 
integruotų mokslinių tyrimų institutų sąveikos stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-
02-003); 

9. Vytauto Didžiojo universiteto projektui „HSM NKP veiklos plėtojimas stiprinant 
bendradarbiavimą su integruotais mokslo, studijų ir verslo centrais (slėniais)“ (paraiškos kodas VP1-
3.1-ŠMM-05-K-02-021); 

10. Kauno technologijos universiteto projektui „Tematinio partnerystės tinklo, skirto 
slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ bei NKP tematikų problemoms spręsti ir komercializuoti, sukūrimas 
ir įveiklinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-013); 

11. Asociacijos Santakos slėnis projektui „Asociacijos Santakos slėnio veiklos ir 
vaidmens stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-017); 

12. Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos projektui „Kūrybinių ir 
kultūrinių industrijų nacionalinės kompleksinės programos partnerysčių plėtra (Creative 
Industries&Science Partnerships)“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-026); 

13. Asociacijos „Baltijos slėnis“ projektui „Slėnių bendradarbiavimo tinklas Jūrinio 
sektoriaus vystymui (BALTIJOS TINKLAS)“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-022); 

14. Lietuvos biotechnologų asociacijos projektui „Lietuvos biotechnologų asociacijos 
bei nacionalinės biotechnologijų platformos narių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas bei 
kompetencijos ugdymas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-011); 

15. Asociacijos „Vilniaus slėnių asociacija“ projektui „Asociacijos „Vilniaus slėnių 
asociacija“ tarptautinio bendradarbiavimo ir žinomumo didinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-
05-K-02-004); 

16. Lietuvos miško savininkų asociacijos projektui „Miškų sektoriaus nacionalinės 
technologijų platformos veiklos stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-019). 
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