LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2016 M. VASARIO 12 D.
ĮSAKYMO NR. 1–33 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO
IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO
SKATINIMAS“ 04.4.1-LVPA-K-106 PRIEMONĖS „ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ
MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO
NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m.

d. Nr. 1Vilnius

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1-33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos
ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų
modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo:
1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 40 039 892 (keturiasdešimt
milijonų trisdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt dviejų) eurų, iš kurių iki
40 039 892 (keturiasdešimt milijonų trisdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt
dviejų) eurų Sanglaudos fondo lėšų.“
2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti
2016 m. I ketvirtį, 2018 m. I ketvirtį ir 2020 m. II ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti
kvietimus ir taip pat pateikiama Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo
sutarčių plane, kuris skelbiamas Ministerijos ir http://www.esinvesticijos.lt svetainėse.“
3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1 (11),
2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P–4 (34) ir 2020 m. balandžio 10 d.
posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-6 (54):
17.1. Projektas turi prisidėti prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos
42.5.1 ir 42.5.2 papunkčių įgyvendinimo;
17.2. turi atitikti įmonės investicijų (plėtros) planus, suderintus su Valstybine energetikos
reguliavimo taryba (toliau – VERT). Pareiškėjai, užsiimantys energetikos veikla, ir kurių kainos yra
reguliuojamos, turi suderinti projektui numatytas investicijas su VERT jos nustatyta tvarka.”
4. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
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„15. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų
patiriančios įmonės kategorijai. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra
sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri EK sprendimu pripažinta neteisėta ir
nesuderinama su vidaus rinka.“
5.
Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip
32 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties
(toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos.“
6. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Tam tikrais atvejais, dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo
numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti
pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki
2023 m. rugsėjo 1 d. ir nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 213.1 ir
213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį
ilgiau, nei nurodyta šiame punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su ministerija.“
7. Pakeičiu 27 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„27. Projektu turi būti siekiama 27.1 papunktyje ir bent vieno 27.2 ar 27.3 papunktyje
išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:“.
8. Papildau 27.3 papunkčiu:
„27.3. nacionalinio produkto rodiklio „Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos 10/0,4 kV
transformatorinės su priklausiniais (10 kV ir 0,4 kV elektros linijos), sukuriant bent 3 naujas
pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes“, kodas P.N.112.“
9. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Nustatant stebėsenos rodiklius, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos
turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašais, kurie skelbiami Europos Sąjungos
struktūrinių fondų svetainėje (toliau – ES struktūrinių fondų svetainė) http://www.esinvesticijos.lt
skiltyje „Dokumentai“, dokumentų kategorijoje „Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai“. Aprašo
27.1 ir 27.2 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas nustatytas Rodiklių
skaičiavimo apraše. Aprašo 27.3 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio
skaičiavimui taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.“
10. Pakeičiu 63.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„63.7. VERT nutarimą dėl investicijų sąrašo derinimo arba nutarimą dėl investicijų projekto
derinimo, apimantį projekte numatytas investicijas. Teikiamas su paraiška arba ne vėliau kaip per
1 mėn. nuo paraiškos pateikimo;“.
11. Pakeičiu 63.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„63.11. pareiškėjo paskutinių finansinių metų patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį ir
įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jei jį pareiškėjas privalo rengti
pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo
nuostatas (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų
registrui);“.
12. Pakeičiu 1 priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra Informacijos šaltinis:
juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, paraiška ir VĮ Registrų
atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba centro Juridinių asmenų
fiziniai asmenys, kaip nustatyta projektų registro duomenys.“
finansavimo sąlygų apraše.
13. Pakeičiu 1 priedo 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra
apribojimų gauti finansavimą:
Atsakant į 5.4 klausimą
5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie vadovaujamasi
yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl
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bankroto arba restruktūrizavimo, nėra
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir
(arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra
likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių
susirinkimo nutarimas bankroto procedūras
vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata
netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba
pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra
fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl
bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas
dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;
5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas
ir partneris (-iai) galutiniu teismo
sprendimu ar galutiniu administraciniu
sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais
pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio
draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus arba pagal kitos
valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir
partneris (-iai) yra užsienyje registruoti
juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys
fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma
įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės
pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio
draudimo įmokų mokėjimo terminai);
5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas
ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys,
arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra
juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis
akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc.
akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos
tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos
atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio
asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris
(-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys),
turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti
pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi
neišnykusio arba nepanaikinto teistumo
arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per
paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų
grupėje,
organizuotoje
grupėje,
nusikalstamame
susivienijime,
jų
organizavimą ar vadovavimą jiems,
teroristinius ir su teroristine veikla
susijusius nusikaltimus ar teroristų
finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba

pareiškėjo (partnerio)
pateikta deklaracija.
Pareiškėjo (partnerio)
deklaracijoje pateiktų
teiginių dėl 5.4
papunktyje nurodytų
apribojimų tikrumas
tikrinamas atrankiniu
būdu vidaus procedūrų
apraše nustatyta
tvarka“.
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žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų,
kyšininkavimą,
prekybą
poveikiu,
papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos
pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto
pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės
žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą
ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą,
kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą
disponavimą akcizais apmokestinamomis
prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos
neišvežimą iš Lietuvos Respublikos,
neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine,
finansine ar profesine veikla, neteisėtą
juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar
paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą
pareiškimą apie juridinio asmens veiklą,
mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos
ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą,
nusikalstamą
bankrotą,
netikros
elektroninės
mokėjimo
priemonės
gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo
priemonės
klastojimą
ar
neteisėtą
disponavimą
elektronine
mokėjimo
priemone arba jos duomenimis, neteisėtą
elektroninės mokėjimo priemonės ar jos
duomenų
panaudojimą,
neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, apgaulingą ar
aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių
popierių pagaminimą, laikymą arba
realizavimą, dokumento suklastojimą ar
disponavimą
suklastotu
dokumentu,
antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą,
dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje
veikloje,
kenkiančioje
Lietuvos
Respublikos ir (arba) ES finansiniams
interesams (šis apribojimas netaikomas, jei
pareiškėjo veikla yra finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės
pinigų fondų, taip pat Europos investicijų
fondui ir Europos investicijų bankui;
5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui
ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė
gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į
kitą valstybę narę, nėra taikoma arba
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nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši
nuostata nėra taikoma viešiesiems
juridiniams asmenims);
5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui
ir partneriui (-iams) nėra taikomas
apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES
finansinės paramos dėl trečiųjų šalių
piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata
nėra taikoma viešiesiems juridiniams
asmenims);
5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui
ir partneriui (-iams) nėra taikomas
apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad
per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą
terminą lėšos nebuvo grąžintos arba
grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas
netaikomas įstaigoms, kurių veikla
finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir
(arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms,
kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–
2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų techninė parama,
Europos investicijų fondui ir Europos
investicijų bankui);
5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas
ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui
yra pateikę metinių finansinių ataskaitų
rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinius, kaip
nustatyta Juridinių asmenų registro
nuostatuose,
patvirtintuose
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio
12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių
asmenų registro įsteigimo ir Juridinių
asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši
nuostata taikoma tik tais atvejais, kai
finansines ataskaitas būtina rengti pagal
įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui,
užsienio juridiniam asmeniui ar kitai
organizacijai arba jų filialui).
14. Pakeičiu 1 priedo 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.
7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir
naudos analizės rezultatais (toliau –
SNA):
(Šis vertinimo aspektas taikomas
projektams, kuriems teikiamas
investicijų projektas (pagal Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių
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671 punktą) ir investicijų projekto
skaičiuoklė, ir kurių įgyvendinimo
alternatyvų analizė ir palyginimas
atlikti taikant SNA metodą.
Įgyvendinančioji institucija vertina
atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais
atvejais, jei projektas atrenkamas
projektų konkurso būdu arba tęstinės
projektų atrankos būdu. Kitais atvejais
atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina
ministerija arba Regioninės plėtros
departamentas. Kai projektas
įgyvendinamas viešojo ir privataus
sektorių partnerystės būdu, ministerijos
ar Regioninės plėtros departamento
sprendimas priimamas atsižvelgiant į
viešosios įstaigos Centrinės projektų
valdymo agentūros pateiktą vertinimo
išvadą dėl partnerystės ar koncesijos
projekto socialinės ir ekonominės
naudos. Visais atvejais vertinama
vadovaujantis Investicijų projektų,
kuriems siekiama gauti finansavimą iš
Europos Sąjungos struktūrinės paramos
ir /ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo
metodika (toliau – Investicijų projektų
rengimo metodika) ir Optimalios
projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimo kokybės vertinimo metodika
(toliau – Kokybės metodika), kurios
skelbiamos svetainėje
www.esinvesticijos.lt. Jei Investicijų
projektų rengimo metodiką numatoma
taikyti su išimtimis, tokios išimtys turi
būti suderintos su vadovaujančiąja
institucija ir numatytos projektų
finansavimo sąlygų apraše.
Šis vertinimo aspektas netaikomas
techninės paramos projektams ir
projekto įgyvendinimo metu, išskyrus
atvejus, kai taikomi Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių
196.1 arba 196.5 papunkčio
reikalavimai.)
7.1.1. projekto įgyvendinimo
alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamos
pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių,
sukuriamos naudos ir kitos prielaidos
yra pagrįstos;

Informacijos šaltinis:
Paraiška ir investicijų
projektas.
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7.1.2. projekto įgyvendinimo
alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamas
vienodas pagrįstos trukmės analizės
laikotarpis;
7.1.3. projekto įgyvendinimo
alternatyvai (-oms) įvertinti naudojama
vienoda pagrįsto dydžio diskonto
norma;
7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo
alternatyva pasirinkta pagal projekto
įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir
(arba) ekonominių rodiklių (grynosios
dabartinės vertės, vidinės grąžos
normos, sąnaudų ir naudos santykio)
reikšmes;
7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo
alternatyvai realizuoti nėra žinomų
teisinių, techninių ir socialinių
apribojimų.
7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimas pagrįstas sąnaudų
veiksmingumo analizės (toliau – SVA)
rodikliu.
(Šis vertinimo aspektas taikomas
projektams,
kuriems
įgyvendinti
teikiamas investicijų projektas (pagal
Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių 671 punktą) ir investicijų
projektų
skaičiuoklė,
kuriuose
alternatyvų analizė ir palyginimas atlikti
taikant SVA metodą.
Įgyvendinančioji institucija vertina
atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais
atvejais, jei projektas atrenkamas
projektų konkurso būdu arba tęstinės
projektų atrankos būdu. Kitais atvejais
atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina
ministerija arba Regioninės plėtros
departamentas.
Kai
projektas
įgyvendinamas viešojo ir privataus
sektorių partnerystės būdu, ministerijos
ar Regioninės plėtros departamento
sprendimas priimamas atsižvelgiant į
viešosios įstaigos Centrinės projektų
valdymo agentūros pateiktą vertinimo
išvadą dėl partnerystės ar koncesijos
projekto socialinės ir ekonominės
naudos. Visais atvejais vertinama
vadovaujantis
Investicijų
projektų
rengimo metodika ir Kokybės metodika.
Šis vertinimo aspektas netaikomas
techninės paramos projektams ir

Informacijos šaltinis:
Paraiška ir investicijų
projektas.
Informacijos šaltinis:
Paraiška ir investicijų
projektas.
Informacijos šaltinis:
Paraiška ir investicijų
projektas.

Informacijos šaltinis:
Paraiška ir investicijų
projektas.
Informacijos šaltinis:
Paraiška ir investicijų
projektas.
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projekto įgyvendinimo metu, išskyrus
atvejus, kai taikomi Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių
196.1 arba 196.5 papunkčio
reikalavimai.)
7.3. Įvertintos pagrindinės projekto
rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo
priemonės bei joms įgyvendinti
reikalingi ištekliai.
7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka
tinkamoms finansuoti veikloms ir jų
apimtims nustatytus reikalavimus.
Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus
ir yra būtinos projektams įgyvendinti.
Veiklos ir išlaidos suplanuotos
efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki
paraiškos pateikimo pradėtas ar
įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras.
Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių)
įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus
projektus toms pačioms veikloms ir
išlaidoms finansavimas nėra skiriamas
pakartotinai.
7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto
tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti
rezultatus per projekto įgyvendinimo
laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė
atitinka projektų finansavimo sąlygų
apraše nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis:
paraiška ir kartu su
paraiška pateikti
dokumentai.
Informacijos šaltinis:
paraiška ir kartu su
paraiška pateikti
dokumentai.

Projekto įgyvendinimo
trukmė / terminas turi
atitikti šio Aprašo 24
punkte nustatytus
reikalavimus.
Informacijos šaltinis:
paraiška ir investicijų
projektas.
Netaikoma.

7.6. Projektas atitinka kryžminio
finansavimo reikalavimus.
7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji
Netaikoma.
projekto išlaidų norma, fiksuotieji
projekto išlaidų vieneto įkainiai,
fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir
(ar) apdovanojimai.
7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta
Netaikoma“.
projekto kategorija, iš projekto
planuojamos gauti pajamos (taip pat ir
grynosios pajamos) teisingai
apskaičiuotos ir teisingai nustatytas
projektui reikiamo finansavimo dydis,
atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant
projektą:
– negaunama pajamų;
– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš
anksto;
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– gaunama pajamų, bet jų iš anksto
neįmanoma apskaičiuoti.
(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai
iš Europos regioninės plėtros fondo ar
Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo
projekto tinkamų finansuoti išlaidų
suma neviršija 1 000 000 eurų, kai iš
ESF bendrai finansuojamo projekto
tinkamų finansuoti išlaidų suma
neviršija 100 000 eurų, kai projektams
taikoma valstybės pagalba,
apdovanojimams ir grąžinamosioms
subsidijoms (kai grąžinama visa
paramos suma), fiksuotosioms sumoms,
fiksuotiesiems įkainiams ir bendro
veiksmų plano projektams, jeigu juos
nustatant buvo atsižvelgta į numatomas
gauti grynąsias pajamas, taip pat
techninės paramos projektams, taip pat
jeigu pagal reglamento (ES) Nr.
1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a arba
aa punktą ūkio sektoriui taikoma
grynųjų pajamų fiksuotoji norma,
išreikšta pajamų procentais.)
15. Pakeičiu 1 priedo 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos
Respublikoje arba ne Lietuvos
Respublikoje, bet jas vykdant sukurti
produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų
dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos
finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos
Respublikai (arba ES, kai vykdomos
projektų veiklos pagal reglamento (ES) Nr.
1303/2013 9 straipsnio pirmosios
pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka
bent vieną iš šių sąlygų:
8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo
ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo
projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos
Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos
neviršija procento, nustatyto projektų
finansavimo sąlygų apraše; arba pagal
projektų finansavimo sąlygų aprašą
vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos,
informavimo, komunikacijos ir ES
struktūrinių fondų matomumo didinimo
veiklos;
8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo
projekto veiklos vykdomos:
- ES teritorijoje;

Projekto veiklų
vykdymo teritorija turi
atitikti šio Aprašo 26
punkte nustatytus
reikalavimus.
Informacijos
paraiška.“

šaltinis:
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- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų
išlaidos neviršija procento, nustatyto
projektų finansavimo sąlygų apraše;
8.1.3. vykdomos techninės paramos
projektų veiklos.

Energetikos ministras

SUDERINTA
Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros
2020 m. balandžio 27 d.raštu Nr. R4-2104

Žygimantas Vaičiūnas

