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ĮSAKYMAS 

DöL FINANSAVIMO SKYRIMO PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠK ŲJŲ IŠTEKLI Ų 
PLöTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYR öJŲ GEBöJIM Ų 

STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-05-K PRIEMON Ę „MTTP TEMATINI Ų TINKL Ų, 
ASOCIACIJ Ų VEIKLOS STIPRINIMAS“ 

 
2010 m. kovo 3 d.  Nr. V-293 

Vilnius 
 
 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008,            
Nr. 4-132; 2009, Nr. 131-5682), 100 ir 101 punktais, 2010 m. vasario 5 d. Tyr÷jų karjeros 
programos projektų atrankos komiteto pos÷džio protokolo nutariamąja dalimi Nr. 32-(1.1)-21-28-9, 
ir atsižvelgdamas į Europos socialinio fondo agentūros 2010 m. sausio 12 d. raštu Nr. ESF-10-SD-
00457 pateiktą 2010 m. sausio 12 d. pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 
programos 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP 
tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokyb÷s 
vertinimo ataskaitą Nr. 2010-ŠMM-A003 ir 2010 m. sausio 26 d. raštu Nr. ESF-10-SD-00941 
pateiktą 2010 m. sausio 25 d. pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 
3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, 
asociacijų veiklos stiprinimas“ projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokyb÷s vertinimo 
ataskaitą Nr. 2010-ŠMM-A005: 

S k i r i u  finansavimą projektų konkurso būdu pateiktiems projektams: 
1. Lietuvos mokslų akademijos projektui „Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių 

katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-008) 
įgyvendinti – iki 1 384 074,52 Lt (vieno milijono trijų šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių 
septyniasdešimt keturių litų 52 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 
programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. rugs÷jo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475 ir 
pakeistos Europos Komisijos 2009 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. K(2009)5690, 3 prioriteto „Tyr÷jų 
geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas“: 

1.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 1 176 463,34 Lt (vieno milijono vieno šimto septyniasdešimt šešių 
tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt trijų litų 34 ct); 

1.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 207 611,18 Lt (dviejų šimtų septynių tūkstančių šešių šimtų 
vienuolikos litų 18 ct). 
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                     2. Lietuvos mokslininkų Šiaulių skyriaus „Salduv÷“ projektui „Mokslinių tyrimų 
įveiklinimo kompetencijų pl÷tot÷ regiono konkurencingumui didinti“ (paraiškos kodas VP1-3.1-
ŠMM-05-K-01-015) įgyvendinti – iki 383 305,00 Lt (trijų šimtų aštuoniasdešimt trijų tūkstančių 
trijų šimtų penkių litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 
prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, 
asociacijų veiklos stiprinimas“: 

2.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 325 809,25 Lt (trijų šimtų dvidešimt penkių tūkstančių aštuonių 
šimtų devynių litų 25 ct); 

2.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 57 495,75 Lt (penkiasdešimt septynių tūkstančių keturių šimtų 
devyniasdešimt penkių litų 75 ct). 

3. Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyr÷jų asociacijos projektui „Europos kalbų ir 
kultūrų dialogo tyr÷jų asociacijos stiprinimas ir pl÷tra“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-
010) įgyvendinti – iki 643 012,00 Lt (šešių šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių dvylikos litų 00 ct) 
iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų 
stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas“: 

3.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 546 560,20 Lt (penkių šimtų keturiasdešimt šešių tūkstančių penkių 
šimtų šešiasdešimties litų 20 ct); 

3.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 96 451,80 Lt (devyniasdešimt šešių tūkstančių keturių šimtų 
penkiasdešimt vieno lito 80 ct). 

4. Vandenilio energetikos asociacijos projektui „Vandenilio asociacijos stiprinimas“ 
(paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-002) įgyvendinti – iki 622 156,00 Lt (šešių šimtų 
dvidešimt dviejų tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt šešių litų 00 ct) iš 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-
3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“: 

4.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 528 832,60 Lt (penkių šimtų dvidešimt aštuonių tūkstančių aštuonių 
šimtų trisdešimt dviejų litų 60 ct); 

4.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 93 323, 40 Lt (devyniasdešimt trijų tūkstančių trijų šimtų dvidešimt 
trijų litų 40 ct). 

5. Lietuvos imunologų draugijos projektui „Mokslininkų kompetencijos pl÷tra, 
stiprinant Lietuvos mokslo konkurencingumą“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-009) 
įgyvendinti – iki 822 227,00 Lt (aštuonių šimtų dvidešimt dviejų tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt 
septynių litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto 
„Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų 
veiklos stiprinimas“: 

5.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 698 892,95 Lt (šešių šimtų devyniasdešimt aštuonių tūkstančių 
aštuonių šimtų devyniasdešimt dviejų litų 95 ct); 

5.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 123 334,05 Lt (vieno šimto dvidešimt trijų tūkstančių trijų šimtų 
trisdešimt keturių litų 05 ct). 

6. Lietuvos biochemikų draugijos projektui „Lietuvos Biochemikų draugijos 
potencialo kurti žinių visuomenę didinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-022) 
įgyvendinti – iki 354 398,00 Lt (trijų šimtų penkiasdešimt keturių tūkstančių trijų šimtų 
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devyniasdešimt aštuonių litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 
programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP 
tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“: 

6.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 301 238,30 Lt (trijų šimtų vieno tūkstančio dviejų šimtų trisdešimt 
aštuonių litų 30 ct); 

6.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 53 159,70 Lt (penkiasdešimt trijų tūkstančių vieno šimto 
penkiasdešimt devynių litų 70 ct). 

7. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos projektui „Lietuvos jaunųjų mokslininkų 
sąjungos pl÷tra ir stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-017) įgyvendinti – iki   
795 173,00 Lt (septynių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt trijų 
litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų 
geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas“: 

7.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 675 897,05 Lt (šešių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių 
aštuonių šimtų devyniasdešimt septynių litų 05 ct); 

7.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 119 275,95 Lt (vieno šimto devyniolikos tūkstančių dviejų šimtų 
septyniasdešimt penkių litų 95 ct). 

8. Lietuvos onkologų draugijos projektui „Onkologijos ir su ja susijusių sričių 
asociacijų MTTP tematinio tinklo kūrimas ir jų veiklos stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-
ŠMM-05-K-01-012) įgyvendinti – iki 710 302,00 Lt (septynių šimtų dešimties tūkstančių trijų šimtų 
dviejų litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto 
„Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų 
veiklos stiprinimas“: 

8.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 603 756,70 Lt (šešių šimtų trijų tūkstančių septynių šimtų 
penkiasdešimt šešių litų 70 ct); 

8.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 106 545,30 Lt (vieno šimto šešių tūkstančių penkių šimtų 
keturiasdešimt penkių litų 30 ct). 

9. Baltijos vadybos pl÷tros asociacijos projektui „Lietuvos vadybos srities mokslininkų 
ir tyr÷jų bendrųjų geb÷jimų bei tarptautinio bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas Baltijos 
Vadybos Pl÷tros Asociacijos (BMDA) r÷muose“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-005) 
įgyvendinti – iki 202 800,00 Lt (dviejų šimtų dviejų tūkstančių aštuonių šimtų litų 00 ct) iš      
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų 
stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas“: 

9.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 172 380,00 Lt (vieno šimto septyniasdešimt dviejų tūkstančių trijų 
šimtų aštuoniasdešimties litų 00 ct); 

9.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 30 420, 00 Lt (trisdešimties tūkstančių keturių šimtų dvidešimties 
litų 00 ct). 

10. Lietuvos medžiagų tyrin÷tojų asociacijos projektui „Medžiagų mokslo skatinimas“ 
(paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-003) įgyvendinti – iki 467 294,00 Lt (keturių šimtų 
šešiasdešimt septynių tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimt keturių litų 00 ct) iš 2007–2013 m. 
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Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-
3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“: 

10.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 397 199,90 Lt (trijų šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių vieno 
šimto devyniasdešimt devynių litų 90 ct); 

10.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 70 094,10 Lt (septyniasdešimties tūkstančių devyniasdešimt keturių 
litų 10 ct). 

11. Nacionalin÷s kosmoso asociacijos projektui „Nacionalin÷s kosmoso asociacijos 
(NKA) veiklos stiprinimas (SPACETECH)“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-033) 
įgyvendinti – iki 332 640,00 Lt (trijų šimtų trisdešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų 
keturiasdešimties litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 
prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, 
asociacijų veiklos stiprinimas“: 

11.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 282 744,00 Lt (dviejų šimtų aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių 
septynių šimtų keturiasdešimt keturių litų 00 ct); 

11.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 49 896,00 Lt (keturiasdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų 
devyniasdešimt šešių litų 00 ct). 

12. Asociacijos „Sl÷nis Nemunas“ projektui „Asociacijos „Sl÷nis Nemunas“, 
vykdančios Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (sl÷nio) Nemunas programą, veiklos 
stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-031) įgyvendinti – iki 1 183 751,00 Lt 
(vieno milijono vieno šimto aštuoniasdešimt trijų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt vieno 
lito 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų 
geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas“: 

12.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 1 006 188,35 Lt (vieno milijono šešių tūkstančių vieno šimto 
aštuoniasdešimt aštuonių litų 35 ct); 

12.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 177 562,65 Lt (vieno šimto septyniasdešimt septynių tūkstančių 
penkių šimtų šešiasdešimt dviejų litų 65 ct). 

13. Lietuvos aprangos ir tekstil÷s įmonių asociacijos projektui „INOVATEX – 
technologijų platformos veiklos stiprinimo projektas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-
001) įgyvendinti – iki 343 851,00 Lt (trijų šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų 
penkiasdešimt vieno lito 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 
prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, 
asociacijų veiklos stiprinimas“: 

13.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 292 273,35 Lt (dviejų šimtų devyniasdešimt dviejų tūkstančių  
dviejų šimtų septyniasdešimt trijų litų 35 ct); 

13.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 51 577,65 Lt (penkiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų 
septyniasdešimt septynių litų 65 ct). 

14. Fotoelektros technologijų ir verslo asociacijos projektui „Fotoelektros technologijų 
tematinio ir partneryst÷s tinklo pl÷tra (PVNET)“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-007) 
įgyvendinti – iki 395 580,00 Lt (trijų šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių penkių šimtų 
aštuoniasdešimties litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 
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prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, 
asociacijų veiklos stiprinimas“: 

14.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 336 243,00 Lt (trijų šimtų trisdešimt šešių tūkstančių dviejų šimtų 
keturiasdešimt trijų litų 00 ct); 

14.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 59 337,00 Lt (penkiasdešimt devynių tūkstančių trijų šimtų 
trisdešimt septynių litų 00 ct). 

15. Fizinių ir technologinių mokslų institutų asociacijos projektui „Trijų besijungiančių 
institutų (Fizikos, Chemijos, Puslaidininkių fizikos) veiklos efektyvumo gerinimas“ (paraiškos 
kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-019) įgyvendinti – iki 844 616,00 Lt (aštuonių šimtų keturiasdešimt 
keturių tūkstančių šešių šimtų šešiolikos litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s 
„MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“: 

15.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 717 923,60 Lt (septynių šimtų septyniolikos tūkstančių devynių 
šimtų dvidešimt trijų litų 60 ct); 

15.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 126 692,40 Lt (vieno šimto dvidešimt šešių tūkstančių šešių šimtų 
devyniasdešimt dviejų litų 40 ct). 

16. Lietuvos inžinerin÷s pramon÷s asociacijos „Linpra“ projektui „Ateities gamybos 
MTEP tinklų stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-027) įgyvendinti – iki          
380 096,00 Lt (trijų šimtų aštuoniasdešimties tūkstančių devyniasdešimt šešių litų 00 ct) iš      
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų 
stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas“: 

16.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 323 081,60 Lt (trijų šimtų dvidešimt trijų tūkstančių 
aštuoniasdešimt vieno lito 60 ct); 

16.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 57 014,40 Lt (penkiasdešimt septynių tūkstančių keturiolikos litų 40 
ct). 

17. Viešosios įstaigos Maisto ūkio technologijų platformos projektai projektui 
„Lietuvos maisto ūkio technologijų platformos (LMŪTP) MTEP tinklo sukūrimas ir veiklos 
palaikymas “ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-011) įgyvendinti – iki 297 512,00 Lt (dviejų 
šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų dvylikos litų 00 ct) iš 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-
3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“: 

17.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 252 885,20 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt dviejų tūkstančių 
aštuonių šimtų aštuoniasdešimt penkių litų 20 ct); 

17.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 44 626,80 Lt (keturiasdešimt keturių tūkstančių šešių šimtų 
dvidešimt šešių litų 80 ct). 

18. Asociacijos „Nacionalinis programin÷s įrangos ir paslaugų klasteris“ projektui 
„Asociacijos „Nacionalinis programin÷s įrangos ir paslaugų klasteris“, „Nacionalin÷s programin÷s 
įrangos ir paslaugų technologijų platformos koordinatoriaus“, veiklos stiprinimas“ (paraiškos kodas 
VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-016) įgyvendinti – iki 296 392,00 Lt (dviejų šimtų devyniasdešimt šešių 
tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt dviejų litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
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veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s 
„MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“: 

18.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 251 933,20 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio 
devynių šimtų trisdešimt trijų litų 20 ct); 

18.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 44 458,80 Lt (keturiasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų 
penkiasdešimt aštuonių litų 80 ct). 

19. Viešosios įstaigos „Saul÷tekio sl÷nis“ projektui „Saul÷tekio universitetų vaidmens 
stiprinimas inovacijų paramos sistemoje (UnInova)“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-021) 
įgyvendinti – iki 801 714,00 Lt (aštuonių šimtų vieno tūkstančio septynių šimtų keturiolikos litų 00 
ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų 
stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas“: 

19.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 681 456,90 Lt (šešių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio keturių 
šimtų penkiasdešimt šešių litų 90 ct); 

19.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 120 257,10 Lt (vieno šimto dvidešimties tūkstančių dviejų šimtų 
penkiasdešimt septynių litų 10 ct). 

20. Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris projektui „Žinių vadybos ir socialinių 
inovacijų mokslin÷s ir praktin÷s terp÷s kūrimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-032) 
įgyvendinti – iki 1 193 033,00 Lt (vieno milijono vieno šimto devyniasdešimt trijų tūkstančių 
trisdešimt trijų litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 
prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, 
asociacijų veiklos stiprinimas“: 

20.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 1 014 078,05 Lt (vieno milijono keturiolikos tūkstančių 
septyniasdešimt aštuonių litų 05 ct); 

20.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 178 954,95 Lt (vieno šimto septyniasdešimt aštuonių tūkstančių 
devynių šimtų penkiasdešimt keturių litų 95 ct). 

21. Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos projektui „Agrarinių ir miškų 
mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-024) 
įgyvendinti – iki 599 732,00 Lt (penkių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių septynių šimtų 
trisdešimt dviejų litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 
prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, 
asociacijų veiklos stiprinimas“: 

21.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 509 772,20 Lt (penkių šimtų devynių tūkstančių septynių šimtų 
septyniasdešimt dviejų litų 20 ct); 

21.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 89 959,80 Lt (aštuoniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų 
penkiasdešimt devynių litų 80 ct). 

22. Nacionalin÷s kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos projektui „Asociacijos, 
kurios uždavinys yra kūrybinių ir kultūrinių industrijų nacionalin÷s kompleksin÷s programos 
koordinavimas, veiklos stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-014) įgyvendinti – 
iki 613 040,00 Lt (šešių šimtų trylikos tūkstančių  keturiasdešimties litų 00 ct) iš 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-
3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“: 
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22.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 521 084,00 Lt (penkių šimtų dvidešimt vieno tūkstančio 
aštuoniasdešimt keturių litų 00 ct); 

22.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 91 956,00 Lt (devyniasdešimt vieno tūkstančio devynių šimtų 
penkiasdešimt šešių litų 00 ct). 

23. Asociacijos „Baltijos sl÷nis“ projektui „Asociacijos „Baltijos sl÷nis“ veiklos 
stiprinimas (BALTIJA)“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-034) įgyvendinti – iki                
1 171 192,00 Lt (vieno milijono vieno šimto septyniasdešimt vieno tūkstančio vieno šimto 
devyniasdešimt dviejų litų 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 
3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių 
tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“: 

23.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 995 513,20 Lt (devynių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių 
penkių šimtų trylikos litų 20 ct); 

23.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 175 678,80 Lt (vieno šimto septyniasdešimt penkių tūkstančių šešių 
šimtų septyniasdešimt aštuonių litų 80 ct). 

24. Asociacijos Santakos sl÷nis projektui „Asociacijos Santakos sl÷nio veiklos 
stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-028) įgyvendinti – iki 640 244,00 Lt (šešių 
šimtų keturiasdešimties tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt keturių litų 00 ct) iš 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ VP1-
3.1-ŠMM-05-K priemon÷s „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“: 

24.1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų l÷šos) 
(programos kodas 10.105) – iki 544 207,40 Lt (penkių šimtų keturiasdešimt keturių tūkstančių 
dviejų šimtų septynių litų 40 ct); 

24.2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (bendrojo finansavimo l÷šos) 
(programos kodas 10.205) – iki 96 036,60 Lt (devyniasdešimt šešių tūkstančių trisdešimt šešių litų 
60 ct). 
 
 
Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius 
 


