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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), 8.2 punktu, Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr. 44-
1665; 2009, Nr. 46-1819) ir 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 
„Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 
VP2-1.1-ŠMM-05-V priemonės „Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, 
technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 
ISAK-2643 (Žin., 2009, Nr. 150-6736), 

t v i r t i n u  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-05-V priemonės „Infrastruktūros, skirtos 
žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas“ sąrašą   
(pridedama). 
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Preliminari projekto vertė (Lt), iš jų 

Projektui skiriamas 
finansavimas (ne 

daugiau kaip): 

Kiti projekto finansavimo 
šaltiniai (ne mažiau kaip): 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

Pareiškėjas 

Projekto aprašymas 
(pagrindinis tikslas, 

pagrindinės veiklos , jų 
apimtys ir siektini rezultatai) 

Iš viso 
ES 

fondų 
lėšos 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto 

lėšos 

Savival-
dybių 

biudžetų 
lėšos 

Kiti 
piniginiai 
ištekliai, 
kuriais 
dispo-
nuoja 

valstybė 

Kitų 
juridi-
nių ir 
(arba) 
fizinių 
asmenų 

lėšos 

Numatoma 
projekto 
veiklų 

įgyvendi-
nimo 

pradžia ir 
preliminari 

projekto 
veiklų 

įgyvendi-
nimo trukmė 

Paraiškos 
dėl 

projekto 
finansa-

vimo 
pateiki-

mo 
įgyvendi-
nančiajai 
institu-

cijai 
terminas 

1. Mobiliųjų 
mokslinių – 
demonstracinių 
laboratorijų 
kūrimas 

Lietuvos 
mokinių 
informavimo 
ir techninės 
kūrybos 
centras 

Projekto pagrindinis 
tikslas: 
sukurti infrastruktūrą, 
reikalingą žinių apie 
tyrimus, technologijas ir 
inovacijas sklaidai. 
 
Projekto pagrindinės 
veiklos ir apimtys: 
infrastruktūros, skirtos žinių 
apie tyrimus, technologijas, 
inovacijas tobulinimui ir 
sklaidai tarp moksleivių ir 

3 200 
000, 00 

2 720 
000, 00 

480 000, 00 0 0 0 2010 m. 
balandis,  
36 mėn.  

2010 m. 
vasario 
26 d. 
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jaunimo, kūrimas: mobiliųjų 
mokslinių – demonstracinių 
laboratorijų įsigijimas ir 
smulkios demonstracinės 
įrangos sukomplektavimas. 
 
Siektini rezultatai:  
– įgyvendintas 1 mokslinių 
tyrimų ir technologinės 
bazės plėtros projektas, 
kurio metu įrengtos ne 
mažiau kaip 2 mobiliosios 
mokslinės demonstracijos 
laboratorijos.  
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