FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl
darbo grupės sudarymo“, 2015 m. sausio 30 d. protokolu Nr.
13

Finansinių priemonių įgyvendinimo ataskaita (duomenys pildomi kaupiamuoju būdu nuo finansavimo sutarties pasirašymo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
Nr.
Data
Ataskaitinis laikotarpis nuo 20..-..-.. iki 20..-..-..
1. Informacija apie projekto vykdytoją (Pildant tiesiogiai prisijungus prie duomenų mainų sistemos (toliau - DMS) ar iš dalies užpildytą formą,užpildoma automatiškai)
Pavadinimas
Projekto vykdytojo duomenys

Kodas
Sutarties pasirašymo data

Nurodomas fondų fondo valdytojo arba, jei fondų fondas nesteigiamas – finansinės priemonės valdytojo pavadinimas
Nurodomas fondų fondo valdytojo arba, jei fondų fondas nesteigiamas – finansinės priemonės valdytojo kodas pagal galiojantį juridinio asmens registravimo pažymėjimą.
Nurodoma finansavimo sutarties su fondų fondo valdytoju arba, jei fondų fondas nesteigiamas – finansinės priemonės valdytoju pasirašymo data

Sutarties su projekto vykdytoju vertė pagal finansavimo šaltinius, vertė EUR
(Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS ar iš dalies užpildytą formą,užpildoma automatiškai)

Projekto vykdytojo gauta suma, EUR
Nurodoma pagal finansavimo sutartį projekto vykdytojo gauta suma eurais

Visa pagal Jaunimo
užimtumo iniciatyvą (JUI)
programos įnašais į
finansinę priemonę
sumokėta suma, EUR

iš jų nacionalinės bendrojo finansavimo lėšos
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

Privatus finansavimas

Nurodoma pagal sutartį skirta ES struktūrinių fondų lėšų dalis
eurais

Nurodoma pagal sutartį skirta
Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų dalis eurais

Nurodoma, kiek lėšų pagal sutartį yra planuojama pritraukti projekto vykdytojo lygmeniu, eurais

Nurodoma sutartyje su projekto vykdytoju bendra sutarties vertė eurais, neįskaičiuojant numatomo pritraukti privataus
finansavimo
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ES struktūrinių fondų lėšos

iš jų ES struktūrinių fondų
lėšos

Iš viso (ES struktūrinių fondų lėšos+Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos)

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

privačiojo finasavimo sumos dalis

Nurodoma pagal
Nurodoma pagal finansavimo
Nurodoma visa pagal
Nurodoma pagal
finansavimo sutartį projekto sutartį projekto vykdytojo gauta
Jaunimo užimtumo
finansavimo sutartį
vykdytojo gauta Lietuvos
privačiojo finasavimo sumos
iniciatyvą (JUI) programos
projekto vykdytojo gauta
Respublikos valstybės
dalis, eurais (pvz. projekto
įnašais į finansinę
ES struktūrinių fondų lėšų
biudžeto finansavimo sumos lygmeniu pritrauktos papildomos priemonę sumokėta sum,
suma, eurais
dalis, eurais
privačios lėšos)
eurais
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6.2
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2. Informacija apie finansinės priemonės įgyvendinimą (pildoma kas mėnesį)
2.1. Informacija apie finansinės priemonės valdytoją, kai steigiamas fondų fondas. Įgyvendinant priemonę nesteigiant fondų fondo - netaikoma.

Finansinė priemonė

Finansinės priemonės
valdytojo, kai steigiamas
fondų fondas, pavadinimas

Sutarties su finansinės
priemonės valdytoju, kai
steigiamas fondų fondas,
pasirašymo data

Pagal sutartį finansinės priemonės valdytojui, kai steigimas fondų fondas, skirta suma pagal finansavimo šaltinius, EUR
Nurodoma sutarties su finansinės priemonės valdytoju, kai steigiamas fondų fondas, vertė eurais. Portfelinių garantijų atveju nurodoma sutartyje su finansinės priemonės valdytoju kai steigiamas
fondų fondas nustatyta nuostolio padengimo suma (angl. CAP). Individualių garantijų atveju nurodoma finansavimo sutartyje nustatyta suma, ši suma nurodoma bendra ir nėra skaidoma į ES
struktūrinių fondų lėšas, BF ir privatų finansavimą. Paskolų atveju, kai finansavimo sutartyje su finansinės priemonės valdytoju, kai steigiamas fondų fondas, nėra nurodoma konkreti suma, kurią
finansinės priemonės valdytojas kai steigiamas fondų fondas įsipareigoja išskolinti, nurodomas "0"

Finansinės priemonės valdytojui, kai steigiamas fondų fondas, išmokėta suma, EUR
nurodoma pagal sutartį finansinės priemonės valdytojui, kai steigiamas fondų fondas, išmokėta suma eurais (įskaitant administravimo mokestį).
Garantijų atveju ši dalis nėra pildoma.

ES struktūrinių fondų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos

Privatus finansavimas

Iš viso (ES struktūrinių fondų lėšos+Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos)

ES struktūrinių fondų
lėšos

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

Nurodomas finansinės priemonės
pavadinimas

Nurodomas finansinės
priemonės valdytojo, kai
steigiamas fondų fondas,
pavadinimas

Nurodoma sutarties su
finansinės priemonės
valdytoju, kai steigiamas
fondų fondas, pasirašymo
data

Nurodoma pagal sutartį skirta
ES struktūrinių fondų lėšų
dalis eurais

Nurodoma pagal sutartį skirta
Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų dalis eurais

Nurodoma, kiek lėšų pagal sutartį yra planuojama pritraukti
finansinės priemonės valdytojo, kai steigiamas fondų fondas,
lygmeniu. Paskolų atveju, kai finansavimo sutartyje su
finansinės priemonės valdytoju, kai steigiamas fondų fondas,
nėra nurodoma konkreti suma, kurią finansinės priemonės
valdytojas kai steigiamas fondų fondas įsipareigoja
išskolinti, nurodomas "0"

Nurodoma sutartyje su finansinės priemonės valdytoju, kai
steigiamas fondų fondas, bendra sutarties vertė eurais,
neįskaičiuojant numatomo pritraukti privataus finansavimo

Nurodoma pagal sutartį
išmokėta ES struktūrinių
fondų lėšų dalis eurais

Nurodoma pagal sutartį
išmokėta Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžeto lėšų dalis eurais
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Pasirašytų sutarčių su
galutiniais naudos gavėjais
skaičius, vnt.

Pasirašytų sutarčių su
galutiniais naudos gavėjais
vertė, EUR *

Galutiniams naudos gavėjams
išmokėta suma, EUR *

Lėšos numatytiems ir nenumatytiems nuostoliams pagal
garantijas apmokėti, EUR

Nurodoma fondų fondo arba,
jei fondų fondas steigiamas finansinės priemonės
valdytojo su galutiniais
naudos gavėjais pasirašytų
sutarčių bendra vertė eurais.
arantijų atveju nurodoma tik
bendra garantuotų sutarčių
vertė eurais

Nurodoma galutiniams naudos
gavėjams išmokėta suma eurais
pagal pasirašytas sutartis su fondų
fondo arba, jei fondų fondas
steigiamas - finansinės priemonės
valdytoju. Garantijų atveju
nurodoma tik pagal garantuotas
sutartis galutiniams naudos
gavėjams išmokėta garantuotų
sutarčių bendra vertė eurais

Nurodomos lėšos numatytiems ir nenumatytiems
nuostoliams pagal garantijas apmokėti ir, kurias
įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis, nepaisant to, ar
garantijų sutartys dar galioja, ar jų galiojimas yra pasibaigęs
bei apskaičiuotos proporcingai atsižvelgiant į naujų paskolų
arba kitų rizikos padalijimu grindžiamų finansinių priemonių,
skirtų naujoms investicijoms į galutinius naudos gavėjus,
sumą, kaip tai apibrėžta 2014 m. kovo 3 d. Komisijos
delguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 8 straipsnyje. Jei
suteikiama mažiau naujų paskolų ar kito finansavimo, nei
planuota, tinkamų finansuoti išlaidų suma atitinkamai
mažinama
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Iš viso:

2.2. Informacija apie finansinės priemonės įgyvendinimą

Finansinė priemonė

Nurodomas finansinės priemonės
pavadinimas

1

Fondų fondų arba, jei fondų
fondas steigiamas – finansinės
priemonės valdytojo
pavadinimas

Nurodomas fondų fondo arba,
jei fondų fondas steigiamas finansinės priemonės
Nurodomas fondų fondo arba,
valdytojo su galutiniais
jei fondų fondas steigiamas naudos gavėjais pasirašytų
finansinės priemonės
sutarčių bendras skaičius.
valdytojo pavadinimas
Garantijų atveju nurodomas
su galutiniais naudos gavėjais
pasirašytų garantuotų
sutarčių bendras skaičius
2

Iš viso:
*ši informacija teikiama detalizuota kas ketvirtį pagal ataskaitos 6 dalyje nustatytą formą

3

Privatus finansavimas

Iš viso

Nurodoma suma eurais, kuri
Nurodoma išmokėta bendra suma eurais į finansinės
yra pervesta finansinės
priemonės valdytojo, kai steigiamas fondų fondas, sąskaitą
priemonės valdytojui, kai
steigiamas fondų fondas, iš (sudedama ES struktūrinių fondų lėšos+Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos+privatus finansavimas)
privačių lėšų, pritrauktų
fondų fondo lygmeniu
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3. Informacija apie valdymo mokesčius ir išlaidas (pildoma kas ketvirtį)
3.1 Informacija apie valdymo mokesčius ir išlaidas projekto vykdytojui
Projekto vykdytojui sumokėti valdymo mokesčiai ir išlaidos, EUR
Nurodomi fondų fondo valdytojui, o įgyvendinant priemonę nesteigiant fondų fondo - finansinės priemonės valdytojui sumokėtas atlygis (valdymo išlaidos ir mokesčiai) eurais
iš jų bazinis atlygis

iš jų kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai
pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2
dalį, EUR

iš jų nuo veiklos rezultatų priklausantis atlygis

Sukauptos ir gautos palūkanos
bei kitas pelnas, EUR

Nurodoma fondų fondo
Nurodoma fondų fondo valdytojui arba, jei fondų fondas nesteigiamas – finansinės priemonės valdytojui išmokėta nuo veiklos
valdytojo arba, jei fondų fondas
rezultatų priklausanti valdymo mokesčio atlygio dalis eurais. Veiklos rezultatais grindžiamas atlygis, kuris finansinės priemonės,
nesteigiamas – finansinės
kuria teikiamas nuosavas kapitalas atveju apskaičiuojamas procentaliai programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos
Nurodoma fondų fondo valdytojui arba, jei fondų
priemonės valdytojo sukauptos
gavėjams nuosavo kapitalo forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos programos įnašams ir dar negrąžintos
Nurodoma fondų fondo valdytojui arba, jei fondų fondas nesteigiamas – finansinės priemonės
fondas nesteigiamas – finansinės priemonės valdytojui
ir gautos palūkanos iš ES
finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos paskolos, atveju apskaičiuojamas procentaliai
valdytojui išmokėta valdymo mokesčio bazinio atlygio dalis. Bazinis atlygis finansinės
išmokėta kapitalizuotų valdymo kaštų dalis eurais.
struktūrinių fondų mokėjimų
programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos gavėjams paskolų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos
priemonės, kuria teikiamas nuosavas kapitalas, atveju apskaičiuojamas procentaliai finansinei
Kapitalizuotos valdymo išlaidos ir mokesčiai,
finansinei priemonei eurais,
programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos garantijos, atveju
priemonei pagal atitinkamą finansavimo sutartį
apskaičiuojami tinkamumo finansuoti laikotarpio
fondų fondo, o įgyvendinant
apskaičiuojamas procentaliai programos įnašų, skirtų galiojančioms garantijų sutartims, taip pat pakartotinai panaudotų lėšų,
įsipareigotų skirti programos įnašų per metus. V isų kitų rūšių finansinės priemonių atveju
pabaigoje kaip diskontuotų valdymo išlaidų ir
priemonę nesteigiant fondų
kurios priskiriamos programos įnašams, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiami mikrokreditai, atveju apskaičiuojamas
procentaliai priemonei sumokėtų programos įnašų per metus, kaip nurodyta 2014 m. kovo 3 d.
mokesčių suma, kuri turi būti išmokėta pasibaigus
fondo - finansinės priemonės
procentaliai programos įnašų sumokėtų galutiniams naudos gavėjams mikrokreditų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios
Komisijos delguotajame reglamente (ES) Nr. 480/2014
tinkamumo finansuoti laikotarpiui. Šis stulpelis
lygmenyje. Palūkanos ir kitas
priskiriamos programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos
pildomas tik teikiant galutinę ataskaitą
pelnas, priskiriami prie
subsidijos, palūkanų normos subsidijos ar garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7
finansinėms priemonėms
dalį, atveju apskaičiuojamas procentaliai subsidijų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a punktą
sumokėtos ES struktūrinių fondų
išmokėtų galutiniams naudos gavėjams, kaip nustatyta 2014 m. kovo 3 d.Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 480/2014
lėšų paramos
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3.2 Informacija apie valdymo mokesčius ir išlaidas finansinės priemonės valdytojui, kai steigiamas fondų fondas
Finansinės priemonės valdytojui, kai steigiamas fondų fondas, sumokėtas atlygis, EUR
nurodomi finansinės priemonės valdytojui, kai steigiamas fondų fondas, sumokėtas atlygis (valdymo išlaidos ir mokesčiai) eurais

Finansinės priemonės
valdytojo, kai
steigiamas fondų
fondas, pavadinimas

iš jų bazinis atlygis

Nurodomas finansinės
priemonės valdytojo,
kai steigiamas fondų
fondas, pavadinimas.
Įgyvendinant
priemonę nesteigiant
fondų fondo netaikoma

Nurodoma finansinės priemonės valdytojui, kai steigiamas fondų
fondas, išmokėta valdymo mokesčio bazinio atlygio dalis eurais.
Bazinis atlygis finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas
kapitalas, atveju apskaičiuojamas procentaliai finansinei priemonei
pagal atitinkamą finansavimo sutartį
įsipareigotų skirti programos įnašų per metus. Visų kitų rūšių
finansinės priemonių atveju procentaliai priemonei sumokėtų
programos įnašų per metus, kaip nurodyta 2014 m. kovo 3 d.
Komisijos delguotajame reglamente (ES) Nr. 480/2014
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iš jų kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai
pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2
dalį, EUR

iš jų nuo veiklos rezultatų priklausantis atlygis

Nurodoma finansinės priemonės valdytojui, kai steigiamas fondų fondas, išmokėta nuo veiklos rezultatų priklausanti valdymo
mokesčio atlygio dalis eurais. Veiklos rezultatais grindžiamas atlygis, kuris finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas
kapitalas atveju apskaičiuojamas procentaliai programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos gavėjams nuosavo kapitalo
forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus;
Finansinės priemonės, kuria teikiamos paskolos, atveju apskaičiuojamas procentaliai programos įnašų, sumokėtų galutiniams
naudos gavėjams paskolų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos programos įnašams ir dar negrąžintos
finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos garantijos, atveju apskaičiuojamas procentaliai
programos įnašų, skirtų galiojančioms garantijų sutartims, taip pat pakartotinai panaudotų lėšų, kurios priskiriamos
programos įnašams, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiami mikrokreditai, atveju apskaičiuojamas procentaliai
programos įnašų sumokėtų galutiniams naudos gavėjams mikrokreditų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos
programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos subsidijos,
palūkanų normos subsidijos ar garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį, atveju
apskaičiuojamas procentaliai subsidijų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a punktą išmokėtų
galutiniams naudos gavėjams, kaip nustatyta deleguotame akte

Nurodoma finansinės priemonės valdytojui, kai
steigiamas fondų fondas, išmokėta kapitalizuotų
valdymo kaštų dalis eurais. Kapitalizuotos valdymo
išlaidos ir mokesčiai, apskaičiuojami tinkamumo
finansuoti laikotarpio pabaigoje kaip diskontuotų
valdymo išlaidų ir mokesčių suma, kuri turi būti
išmokėta pasibaigus tinkamumo finansuoti
laikotarpiui.
Šis stulpelis pildomas tik teikiant galutinę ataskaitą

Nurodomas finansinės
priemonės valdytojo, kai
steigiamas fondų fondas,
įgyvendinant finansinę
priemonę, sukauptos ir gautos
palūkanos iš ES struktūrinių
fondų mokėjimų finansinei
priemonei eurais, fondų fondo,
o įgyvendinant priemonę
nesteigiant fondų fondo finansinės priemonės lygmenyje.
Palūkanos ir kitas pelnas,
priskiriami prie finansinėms
priemonėms sumokėtos ES
struktūrinių fondų lėšų paramos
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4. Informacija apie pasiektus rodiklius (pildoma kas ketvirtį)
4.1. Informacija apie pasiektus produkto rodiklius

Produkto rodiklis (kodas ir pavadinimas)

Nurodomas finansavimo sutartyje nustatyto produkto rodiklio kodas ir pavadinimas

1

Sukauptos ir gautos palūkanos
bei kitas pelnas, EUR

Siektina produkto rodiklio reikšmė

Pasiekta produkto rodiklio reikšmė per ataskaitinį laikotarpį

Nurodoma finansavimo sutartyje nustatyto stebėsenos
rodiklio finansinės priemonės įgyvendinimo metu
planuojama pasiekti produkto rodiklio reikšmė. Pildant
tiesiogiai prisijungus prie DMS užpildoma automatiškai.

Nurodoma stebėsenos rodiklio skaitinė reikšmė, pasiekta nuo
sutarties pasirašymo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Jeigu
atsiskaitoma už procentinių stebėsenos rodiklių pasiekimą,
nurodomos tik bazinio ir pokyčio stebėsenos rodiklių pasiekimo
reikšmės

2

3

% nuo siektinos reikšmės

Nurodomas pasiekto produkto rodiklio reikšmės ir
siektino produkto rodiklio reikšmės santykis

4

4.2. Informacija apie pasiektus rezultato rodiklius
Rezultato rodiklis (kodas ir pavadinimas)

Siektina rezultato rodiklio reikšmė

Pradinė reikšmė

Pasiekta produkto rodiklio reikšmė per ataskaitinį laikotarpį

% nuo siektinos reikšmės

Nurodomas finansavimo sutartyje nustatyto
rezultato rodiklio kodas ir pavadinimas. Pildant
tiesiogiai prisijungus prie DMS užpildoma
automatiškai

Nurodoma finansavimo sutartyje
nustatyto stebėsenos rodiklio finansinės
priemonės įgyvendinimo metu
planuojama pasiekti rezultato rodiklio
reikšmė. Pildant tiesiogiai prisijungus
prie DMS užpildoma automatiškai

Nurodoma pradinė rezultato rodiklio reikšmė. Pildant
tiesiogiai prisijungus prie DMS užpildoma automatiškai

Nurodoma stebėsenos rodiklio skaitinė reikšmė, pasiekta nuo
sutarties pasirašymo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Jeigu
atsiskaitoma už procentinių stebėsenos rodiklių pasiekimą,
nurodomos tik bazinio ir pokyčio stebėsenos rodiklių pasiekimo
reikšmės.

Nurodomas pasiekto rezultato rodiklio reikšmės ir
siektino rezultato rodiklio reikšmės santykis
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5. Informacija apie finansinės priemonės įgyvendinimą (pildoma kas ketvirtį)
(Fondų fondo atveju pildoma apie kiekvieną finansinę priemonę atskirai)

Projekto vykdytojo
pavadinimas

Grįžusios lėšos, EUR
Nurodomos grįžusios lėšos, kurios finansinėms priemonėms grąžinamos iš investicijų, arba grąžinamos lėšos, kurias buvo
įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis, įskaitant kapitalo grąžinimą, pelną ir kitas pajamas ar uždarbį, pavyzdžiui, garantijų
mokesčius, dividendus, kapitalo prieaugį arba visas kitas pajamas iš investicijų, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ES
struktūrinių fondų paramai, eurais

finansinei priemonei
grąžintos sumos

iš jų kapitalo grąžinimo dalis

Nurodomas projekto
vykdytojo
pavadinimas

Nurodomos ES struktūrinių
fondų lėšos ir Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžeto lėšos kurios
finansinėms priemonėms
grąžinamos iš investicijų,
arba grąžinamos lėšos,
kurias buvo įsipareigota
skirti pagal garantijų
sutartis, kapitalo
grąžinimai

Nurodomos ES struktūrinių fondų lėšos
ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos kurios finansinėms
priemonėms grąžinamos iš investicijų,
arba grąžinamos lėšos, kurias buvo
įsipareigota skirti pagal garantijų
sutartis, kapitalo grąžinimai

Nurodoma grįžusių lėšų pelno ir kitų pajamų, pavyzdžiui,
garantijų mokesčių, dividendų, kapitalo prieaugio arba
visų kitų pajamų iš investicijų, kurios priskiriamos prie ES
struktūrinių fondų lėšų paramos bendra vertė eurais

1

2

2.1

2.2

iš jų pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis

Pakartotinai panaudotos grįžusios lėšos, priskirtinos ES struktūriniams fondams, EUR
Nurodomos pakartotinai panaudotos grįžusios lėšos, kurios finansinėms priemonėms grąžinamos
Bendras išmokėtų, bet
Visa išmokėtų, bet negrąžintų
iš investicijų, arba grąžinamos lėšos, kurias buvo įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis,
negrąžintų (angl.
paskolų (angl. Defaulted) suma
įskaitant kapitalo grąžinimą, pelną ir kitas pajamas ar uždarbį, pavyzdžiui, palūkanas, garantijų
Defaulted) paskolų
eurais arba visa suteiktoms ir dėl
mokesčius, dividendus, kapitalo prieaugį arba visas kitas pajamas iš investicijų, kurie priskiriami
skaičius arba bendras
negrąžintos paskolos
prie ES ES struktūrinių fondų lėšų , eurais
suteiktų ir dėl negrąžintos
panaudotoms garantijoms
paskolos panaudotų
įsipareigota skirti suma
garantijų skaičius
eurais
pakartotinai panaudotos
grįžusios lėšos

grįžusios lėšos panaudotos privačių ar lėšos panaudotos patirtiems
viešojo sektoriaus investuotojų atlygiui
valdymo mokesčiams ar
apmokėti
išlaidoms apmokėti

Nurodoma grįžusių lėšų,
pakartotinai panaudotų
tolesnėms investicijoms
pagal tas pačias arba kitas
finansines priemones,
vadovaujantis konkrečiais
pagal prioritetą nustatytais
tikslais ir yra priskirtinų ES
struktūriniams fondams,
suma eurais

Nurodoma privačiojo sektoriaus
investuotojams arba viešojo
sektoriaus investuotojams, kurie
veikia pagal rinkos ekonomikos
principą ir teikia analogiškų lėšų
papildydami ES struktūrinių fondų
lėšas finansinei priemonei arba kartu
investuoja galutinio naudos gavėjo
lygmeniu ir kuriems atlyginama
pirmumo tvarka, išmokėtos sumos
dalis eurais

Nurodoma pakartotinai
panaudotų grįžusių lėšų,
dėl finansinės priemonės
patirtoms valdymo
išlaidoms atlyginti ir
valdymo mokesčiams
sumokėti išmokėtos sumos
dalis eurais

Iš viso laiku negražintų
(angl. Defaulted)
galutiniams naudos
gavėjams išmokėtų
paskolų skaičius.
Garantijų atveju
nurodoma prašymų dėl
garantijų išmokų skaičius

Iš viso laiku negrąžintų (angl.
Defaulted) galutiniams naudos
gavėjams išmokėtų paskolų
suma. Garantijų atveju
nurodoma prašymų dėl
garantijų išmokų vertė

3

4

5

6

7

6. Informacija apie pasirašytas sutartis su galutiniais naudos gavėjais (pildoma kas ketvirtį)

Eilės Nr.

Finansinė
priemonė

Galutinis naudos
gavėjas arba
Sutarties su
Projekto vykdytojo
subjektas, su kuriuo
galutiniu
arba, jei fondų fondas
Galutinio
sudaroma sutartis
naudos
Pasirašytų sutarčių su galutiniais
steigiamas – finansinės
naudos
galutinio naudos
gavėju
naudos gavėjais tipas
priemonės valdytojo
gavėjo kodas
gavėjo naudai (toliau pasirašymo
pavadinimas
galutinis naudos
data
gavėjas)

Nurodomas
pildomos eilutės
numeris
numeracijos
didėjimo tvarka.
Pildant tiesiogiai
prisijungus prie
DMS, stulpelis
užpildomas
automatiškai

Nurodomas
finansinės
priemonės
pavadinimas

Nurodomas projekto
vykdytojo arba, jei
fondų fondas
steigiamas - finansinės
priemonės valdytojo
pavadinimas

Nurodomas galutinio
naudos gavėjo
pavadinimas

Nurodomas
galutinio
naudos
gavėjo
kodas

Nurodoma
sutarties su
galutiniu
naudos
gavėju
pasirašymo
data

1

2

3

4

5

6

Pasirenkamas vienas iš
išvardintų galutinių naudos
gavėjų požymių:
1. Didelės įmonės;
2. SVV- smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektai (taip pat čia
nurodomi ir fiziniai asmenys
užsiimantys verslu);
3. MI- labai mažos įmonės (šis
pasirinkimas žymimas tada,
jeigu finansinė priemonė yra
skirta išimtinai labai mažoms
įmonėms, kitu atveju žymima
SVV);
4. FZ -fiziniai asmenys;
5. KT - kiti galutiniai naudos
gavėjai
7

Sutarties su
galutiniu naudos
gavėju numeris

Visa programos įnašais, galutiniam naudos gavėjui išmokėta suma, EUR
Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal
Nurodoma visa programos įnašais, galutiniam naudos gavėjui naudojant paskolas,
sutartį su galutiniu naudos gavėju, suma, EUR
mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju
galutiniam naudos gavėjui išmokėtai paskolai įsipareigota skirti suma eurais

Visa pagal garantijų sutartį galutiniam naudos
gavėjui faktiškai išmokėta paskolos vertė, EUR

Įgyvendinimo teritorija

iš jų nacionalinės bendrojo finasavimo
lėšos

Nurodomas
sutarties su
galutiniu naudos
gavėju numeris

Nurodoma visa programos įnašų,
įsipareigotų skirti pagal paskolų, garantijų,
nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo
arba kitų finansinių produktų sutartį su
galutiniu naudos gavėju, suma eurais
įskaitant su ankstesniais mokėjimo
prašymais pateiktų duomenų koregavimą

iš jų ES struktūrinių
fondų lėšos

8

9

10

Sutarties su
galutiniu naudos
gavėju numeris

Pasirašytos sutarties su galutiniu naudos
gavėju vertė eurais

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos

privačiojo
finasavimo sumos
dalis

11.1

11.2

Galutinio naudos
gavėjo lygmeniu
išmokėtos
privačios lėšos

12

Nurodoma projekto įgyvendinimo teritorija. Pasirenkamas
vienas iš išvardintų požymių:
1.LT -projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos
Nurodoma pagal garantijos sutartį galutiniam
teritorijoje;
naudos gavėjui faktiškai išmokėta paskolos vertė,
2. ES- projektas ar jo dalis įgyvendinamas kitoje ES
eurais
valstybėje narėje (ne Lietuvos Respublikoje);
3. KT-projektas ar jo dalis įgyvendinamas už ES teritorijos
ribų

13

14

iš viso:

7. Informacija apie su ankstesniais mokėjimo prašymais pateiktų duomenų koregavimą
(pildoma kai teikiant mokėjimo prašymą tikslinami su ankstesniais mokėjimo prašymais pateikti duomenys)

Eilės Nr.

Finansinė
priemonė

Galutinis naudos
gavėjas arba
Sutarties su
Projekto vykdytojo
subjektas, su kuriuo
galutiniu
arba, jei fondų fondas
Galutinio
sudaroma sutartis
naudos
Pasirašytų sutarčių su galutiniais
steigiamas – finansinės
naudos
galutinio naudos
gavėju
naudos gavėjais tipas
priemonės valdytojo
gavėjo kodas
gavėjo naudai (toliau pasirašymo
pavadinimas
galutinis naudos
data
gavėjas)

Nurodomas
pildomos eilutės
numeris
numeracijos
didėjimo tvarka.
Pildant tiesiogiai
prisijungus prie
DMS, stulpelis
užpildomas
automatiškai

Nurodomas
finansinės
priemonės
pavadinimas

Nurodomas projekto
vykdytojo arba, jei
fondų fondas
steigiamas - finansinės
priemonės valdytojo
pavadinimas

1

2

3

Pasirenkamas vienas iš
išvardintų galutinių naudos
gavėjų požymių:
1. Didelės įmonės;
2. SVV- smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektai (taip pat čia
Nurodoma
Nurodomas
nurodomi ir fiziniai asmenys
sutarties su
Nurodomas galutinio galutinio
užsiimantys verslu);
galutiniu
naudos gavėjo
naudos
3. MI- labai mažos įmonės (šis
naudos
pavadinimas
gavėjo
pasirinkimas žymimas tada,
gavėjupasira
kodas
jeigu finansinė priemonė yra
šymo data
skirta išimtinai labai mažoms
įmonėms, kitu atveju žymima
SVV);
4. FZ -fiziniai asmenys;
5. KT - kiti galutiniai naudos
gavėjai
4

5

iš viso:

6

7

Visa programos įnašais, galutiniam naudos gavėjui išmokėta suma, EUR
Nurodoma visa programos įnašais, galutiniam naudos gavėjui naudojant paskolas,
mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju
galutiniam naudos gavėjui išmokėtai paskolai įsipareigota skirti suma eurais

Visa pagal pasirašytas garantijų sutartis galutiniam
naudos gavėjui faktiškai išmokėta paskolos vertė ,
EUR

Įgyvendinimo teritorija

iš jų nacionalinės bendrojo finasavimo lėšos

Nurodomas
sutarties su
galutiniu naudos
gavėju numeris

nurodoma projekto vykdytojo arba, jei fondų
fondas steigiamas - finansinės priemonės
valdytojo su galutiniu naudos gavėju
pasirašytos sutarties bendra vertė litais
(garantijų atveju nurodoma tik garantuotų
sutarčių vertė eurais)

iš jų ES struktūrinių
fondų lėšos

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos

privačiojo
finasavimo sumos
dalis

Galutinio naudos
gavėjo lygmeniu
išmokėtos
privačios lėšos

8

9

10

11.1

11.2

12

Nurodoma projekto įgyvendinimo teritorija. Pasirenkamas
vienas iš išvardintų požymių:
1.LT -projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos
Nurodoma pagal garantijos sutartį galutiniam
teritorijoje;
naudos gavėjui faktiškai išmokėta paskolos vertė,
2. ES- projektas ar jo dalis įgyvendinamas kitoje ES
eurais
valstybėje narėje (ne Lietuvos Respublikoje);
3. KT-projektas ar jo dalis įgyvendinamas už ES teritorijos
ribų

13

14

8. Informacija apie sverto efektą (pildoma tik 2017 ir 2019 m. pateikiamų metinių įgyvendinimo ataskaitų priede)
Visa kitų įnašų, ne iš ES struktūrinių fondų, į finansinę priemonę suma, EUR
Pagal finansavimo sutartį numatytas ir pasiektas sverto efektas

Pagal finansavimo sutartį numatytas sverto
efektas

Ataskaitinių metų pabaigoje pasiektas sverto
efektas

1

2

Nurodomos numatomas paskolos ir (arba)
garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo
kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių
produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į
finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą

Nurodomas padarytas paskolos ir (arba)
garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo
kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių
produktų sverto poveikis ataskaitinių metų
pabaigoje pagal kiekvieną produktą

Investicijų ir
dalyvavimo
vertė, palyginti su
Visa kitų įnašų, ne iš ES
ankstesniais
struktūrinių fondų, įsipareigotų
metais
skirti pagal finansavimo sutartį

Visa kitais įnašais, ne iš ES struktūrinių
fondų, į finansinę priemonę sumokėta
suma:
iš jos viešųjų įnašų
dalis

iš jos privačiųjų įnašų
dalis

iš jos viešųjų įnašų
dalis

5.1

5.2

6.1

4

3

Visa kitų įnašų, ne iš ES struktūrinių fondų,
sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu,
suma:

Nurodoma visa kitų įnašų, ne iš
Nurodoma visa
Nurodoma visa kitų
Nurodoma visa
ES struktūrinių fondų,
kitais įnašais, ne iš
įnašų, ne iš ES
kitais įnašais, ne iš
įsipareigotų skirti pagal
ES struktūrinių
struktūrinių fondų,
ES struktūrinių
finansavimo sutartį su finansinę
fondų, į finansinę
sutelktų galutinio
fondų, į finansinę
priemonę įgyvendinančiu
priemonę sumokėta
naudos gavėjo
priemonę sumokėta
subjektu, suma
privačiųjų įnašų
lygmeniu viešųjų
viešųjų įnašų dalis
dalis
įnašų dalis

9. Kita informacija

Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos ar garantijų mokesčių subsidijos pagal
Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą, EUR

1

Paskesnėms investijoms į galutinius naudos gavėjus
Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba)
skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES)
1303/2013 42 straipsnio 3 dalį, EUR
Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį, EUR
2

Nurodomos nuosavu kapitalu grindžiamų priemonių,
nurodytoms įmonėms, nurodytas finansavimo susitarimas buvo
pasirašytas anksčiau nei 2017 m. gruodžio 31 d. ir kurios iki
Nurodomos kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos, kurias
tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos investavo bent 55
reikia sumokėti per ne ilgesnį kaip 10 metų laikotarpį po tinkamumo finansuoti laikotarpio ir kurios proc. lėšų pagal programą, įsipareigotų skirti pagal atitinkamą
yra naudojamos kartu su finansinėmis priemonėmis, mokamos į tam tikslui atidarytą sąlyginio
finansavimo susitarimą, atveju ribota investicijoms į galutinius
deponavimo sąskaitą ir bus faktiškai išmokėtos pasibaigus tinkamumo finansuoti laikotarpiui, bet
naudos gavėjus skirtų mokėjimų, kurie pasibaigus tinkamumo
susijusios tik su paskolomis ir kitomis rizikos priemonėmis, kurios buvo išmokėtos išmokėtų
finansuoti laikotarpiui turi būti mokami ne ilgesnį ketverių metų
investicijoms į galutinius naudos gavėjus per tinkamumo finansuoti laikotarpį, kaip tai numatyta
laikotarpį, suma gali būti laikoma tinkamomis finansuoti
Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punkte.
išlaidomis, jei ji sumokama į tam tikslui atidarytą sąlyginio
deponavimo sąskaitą, su sąlyga, kad laikomasi valstybės
pagalbos taisyklių ir įvykdytos toliau nurodytos sąlygos, kaip tai
numatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalyje

3

Nurodomi įnašai į finansinę priemonę žeme arba
nekilnojamuoju turtu tais atvejais, kai investicijų
tikslas yra remti kaimo ir miesto vystymąsi arba
miestų atkūrimą, kai žemė arba nekilnojamasis turtas
yra investicijos dalis. Tokie įnašai žeme arba
nekilnojamuoju turtu yra tinkami finansuoti, kaip tai
numatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37
straipsnio 10 dalyje.

Visa kitų įnašų, ne iš ES struktūrinių fondų, į finansinę priemonę suma, EUR
Visa kitų įnašų, ne iš ES struktūrinių fondų,
sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu,
suma:
iš jos viešųjų įnašų
dalis

iš jos privačiųjų įnašų dalis

6.1

6.2

Nurodoma visa kitų
Nurodoma visa kitų
įnašų, ne iš ES
įnašų, ne iš ES
struktūrinių fondų,
struktūrinių fondų,
sutelktų galutinio
sutelktų galutinio naudos
naudos gavėjo
gavėjo lygmeniu
lygmeniu viešųjų
privačiųjų įnašų dalis
įnašų dalis

Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba)
nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį, EUR
3

Nurodomi įnašai į finansinę priemonę žeme arba
nekilnojamuoju turtu tais atvejais, kai investicijų
tikslas yra remti kaimo ir miesto vystymąsi arba
miestų atkūrimą, kai žemė arba nekilnojamasis turtas
yra investicijos dalis. Tokie įnašai žeme arba
nekilnojamuoju turtu yra tinkami finansuoti, kaip tai
numatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37
straipsnio 10 dalyje.

