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INFORMACIJA APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ, KITUS FINANSAVIMO
ŠALTINIUS IR DUOMENIS, REIKALINGUS PROJEKTO ATITIKČIAI
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO
KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.3.1-LVPA-K-850 „REGIO
POTENCIALAS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1
NUOSTATOMS IR PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projekto veikloms vykdyti.
Planuojama
gauti pagalbos
suma (ne iš

Gautos
pagalbos suma

Pagalbos
teikėjas

Pagalbos
suteikimo data

Lietuvos
Respublikos ūkio
ministerijos)

1.1.
Pagalba
darant
materialiąsias investicijas
1.2.
Pagalba
darant
nematerialiąsias
investicijas
1.3. De minimis pagalba
1.4. Kita įvairių formų
valstybės
finansinė
parama
juridiniams
asmenims
(valstybės
suteiktos
garantijos,
garantuotų
paskolų
palūkanų
kompensavimas, kita)
2. Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.
2.1. Valstybės pagalbos reglamentas, pagal kurį teikiama paraiška
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651 / 2014, kuriuo tam tikrų
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir
Taip
108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m.
birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017 / 1084 (OL 2017 L 156, p. 1)

Taip

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407 / 2013 dėl Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL
2013 L 352, p. 1)

2.2. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito
Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio
plėtros fondo (toliau – ERPF), Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo
šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar
panašiai)?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų
Taip
numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)
Ne
2.3. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar
bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio,
valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius,
Taip
datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)
Ne
2.4. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos
Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos
finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės
paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių
studijos ir parengiamuosius etapus)?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų
Taip
numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)
Ne
2.5. Ar pareiškėjui buvo finansuota bet kokia pradinė investicija, dėl kurios būtų tenkinamos
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651 / 2014, kuriuo tam tikrų kategorijų
pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL
2014 L 187, p. 1), 14 straipsnio 13 punkto nuostatos?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų
Taip
numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)
Ne
3. Projekto poveikis investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimui (taikoma
vertinant projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 2 priedo 1 punktą).
P (paraiškos finansuoti iš
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą
projektą (toliau –
paraiška) pateikimo
metais) (pagal su
paraiška pateiktų
paskutinių finansinių

N
N+1
(projek- (201..
to
..)
įgyvendinimo
pabai-

N+2
(201....)

N+3 (201....)

metų patvirtintą metinių
gos
finansinių atskaitų
metai)
rinkinį, o jei paskutinių
finansinių metų metinių
(201....)
finansinių ataskaitų
rinkinys dar nėra
patvirtintas, tuomet darbo
našumas pagal įmonės
vadovo pasirašytą
paskutinių finansinių
metų metinių finansinių
ataskaitų rinkinį) (201...)
3.1. Išlaidos
personalui (Eur)
3.2. Nusidėvėjimo
išlaidos (Eur)
3.3. Tipinės veiklos
pelnas (Eur)
3.4. Visų darbuotojų
dirbtų valandų
skaičius per metus
(val.)
3.5. Darbo našumas
(Eur / val.)
Darbo našumas =
(3.1+3.2+3.3) / 3.4
3.6. Darbo našumo
augimas
kaupiamuoju būdu
(akumuliuotai) nuo
paraiškos pateikimo
metų iki 3 metų po
projekto
įgyvendinimo
pabaigos (Eur / val.)
= ((N+1-P)+(N+2P)+(N+3-P))

(N+1)
(N+1)-P +
-P
(N+2)-P

(N+1)-P +
(N+2)-P +
(N+3)-P

4. Projekte diegiamos įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus
iki kvietimo paskelbimo metų (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 16.2 papunkčiui).
Eil.
Nr.

4.1.
4.n.

Diegiamos įrangos modelis

Diegiamos įrangos modelio Pagrindžiantis dokumentas
pateikimo rinkai metai
(nuoroda
į
konkretų
dokumentą,
nurodant
įmonę ir dokumento datą)

5. Projekto poveikis pareiškėjo pardavimo pajamų augimui.
Paraiškos pateikimo metais
(pagal su paraiška pateiktų
paskutinių finansinių metų
patvirtintą metinių finansinių
atskaitų
rinkinį,
o
jei
paskutinių finansinių metų
metinių finansinių ataskaitų
rinkinys dar nėra patvirtintas,
tuomet pardavimo pajamos
pagal
įmonės
vadovo
pasirašytą
paskutinių
finansinių
metų
metinių
finansinių ataskaitų rinkinį)

N
(projekto
įgyvendini
mo
pabaigos
metai)
(201....)

N+1
N+2
(201....) (201....

N+3
(201....)

5.1. Pardavimo
pajamos
6. Prie Aprašo 5 priedo gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys
Aprašo 5 priede pateiktą informaciją.
______________________
(vadovo pareigos)

_________________
___________________________
(parašas)
(vardas ir pavardė)
_________________________

