
  

 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO 
MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PAGAL 2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO 
VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „ŪKIO KONKURENCINGUMUI IR 

EKONOMIKOS AUGIMUI SKIRTI MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ 
PLĖTRA“ VP2-1.1-ŠMM-04-V PRIEMONĘ „BENDROSIOS MOKSLO IR STUDIJŲ 

INFRASTRUKTŪROS STIPRINIMAS“  
 

2010 m. kovo 17 d. Nr. V-364 
Vilnius 

 
      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) 100 punktu, Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. 
Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos 
augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę 
„Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ sąrašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-1310 (kartu su 
2009 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1367, 2009 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-2112 ir 2009 
m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-2746), bei atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės 
projektų valdymo agentūros 2010 m. kovo 9 d. raštu Nr. 2010/2-2405 pateiktą 2010 m. kovo 9 d. 
pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos 
augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę 
„Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projekto tinkamumo finansuoti vertinimo 
ataskaitą Nr. 1: 

S k i r i u finansavimą valstybės projektų planavimo būdu pateiktam Vilniaus 
univeriteto projektui „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“ (paraiškos kodas VP2-1.1-
ŠMM-04-V-01-016) įgyvendinti – iki 125 370 000,00 Lt (vieno šimto dvidešimt penkių milijonų 
trijų šimtų septyniasdešimties tūkstančių litų 00 ct) pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos, 
patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. (2007)3740, 1 prioriteto „Ūkio 
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-
1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“: 

1. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Europos Sąjungos fondų lėšos) 
(programos kodas 10.105) – iki 106 564 500,00 Lt (vieno šimto šešių milijonų penkių šimtų 
šešiasdešimt keturių tūkstančių  penkių šimtų litų 00 ct); 

2. iš Mokslo ir studijų modernizavimo programos (Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto lėšos) (programos kodas 10.205) – iki 18 805 500,00 Lt (aštuoniolikos milijonų aštuonių 
šimtų penkių tūkstančių penkių šimtų litų 00 ct). 
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