LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
2017 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3-455 „DĖL FINANSAVIMO
SKYRIMO PROJEKTUI NR. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „ATVIRŲ
DUOMENŲ PLATFORMOS, ĮGALINANČIOS EFEKTYVŲ VIEŠOJO
SEKTORIAUS INFORMACIJOS PAKARTOTINĮ PANAUDOJIMĄ
VERSLUI, IR JOS VALDYMO ĮRANKIŲ SUKŪRIMAS“ PAKEITIMO
2019 m. birželio 18 d. Nr. 3-293
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 3455 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-523-01-0001 „Dėl finansavimo
skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-523-01-0001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios
efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių
sukūrimas“:
1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam projektui nustatyto dydžio finansavimą iš
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės
skatinimas“ 02.2.1-CPVA-V-523 priemonės „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“
konkrečiam uždaviniui 2.2.1 „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą
verslo ir visuomenės poreikiams“ įgyvendinti valstybės biudžete Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijai pagal programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas
01.008) priemonę „Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas“
(programos priemonės kodas 01.008.01.01.07); finansavimo šaltinis 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES
struktūrinė parama“) ir 1.2.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo
lėšos); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.6.1.1 („Ryšių valdymas ir kontrolė“);
ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.02 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės
paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams“)
numatytų lėšų.“
2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3-455
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2019 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 3-293 redakcija)
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