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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

,,Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos
priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra
1. metodikų, rekomendacijų, algoritmų, tvarkos aprašų, mokymo

programų ir kt. dokumentų, susijusių su vaikų sveikata, parengimas,
tobulinimas, išleidimas, įdiegimas į praktiką ir įgyvendinimas;
2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir kitų LNSS
specialistų, dirbančių vaikų sveikatos srityje, kvalifikacijos tobulinimas
bei mokymai vaikų sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, sveikatos
stebėsenos ir ligų profilaktikos įgūdžiams formuoti;
3. tyrimų, analizių, studijų, susijusių su vaikų sveikata, organizavimas,
atlikimas, įgyvendinamų veiksmų bei jų poveikio vaikų sveikatos
srityje vertinimas ir stebėsena;
4. ikimokyklinio ugdymo įstaigų įtraukimas į sukurtą Vaikų sveikatos
stebėsenos informacinę sistemą;
5. visuomenės švietimas aktualiomis vaikų sveikatos gerinimo
temomis (informacinių leidinių, vaizdo ir garso medžiagos, meno
programų ir projektų, socialinės reklamos, informacijos sklaidai
parengimas, leidimas ir platinimas, informacijos sklaida, viešinimas,
konferencijų ir renginių organizavimas);
6. imigrantų, pabėgėlių ir romų vaikų skiepijimo apimčių didinimas;
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7. bandomųjų projektų įgyvendinimas, siekiant sukurti, išbandyti ir

įdiegti į praktiką naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
modelius: vaikų alerginių ligų srityje, regioninės psichiatrinės pagalbos
vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų,
srityse bei jų stebėsena ir vertinimas;
8. vaikų anafilaksijos registracijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas
praktikoje.
Galimi pareiškėjai/Projekto Galimi pareiškėjai:
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;
vykdytojas/Pareiškėjas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;
Sveikatos apsaugos ministerija;
Valstybinis psichikos sveikatos centras;
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;
Higienos institutas;
Vilniaus universitetas; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
Klaipėdos universitetas;
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.
Galimi partneriai:
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;
Sveikatos apsaugos ministerija;
Valstybinis psichikos sveikatos centras;
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;
Higienos institutas;
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
Klaipėdos universitetas;
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai;
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;
savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;
psichikos sveikatos centrai;
savivaldybių administracijos;
visuomenės sveikatos centrai apskrityse;
asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos
priežiūros paslaugas vaikų ligų srityje ir turinčios sutartis su
teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;
NVO, bendruomenės;
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.
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I.
1.

Valstybės pagalbos požymių identifikavimas pagal priemonę/projektą remtinose veiklose1
Ar finansavimą tiesiogiai ar netiesiogiai
numatoma teikti ūkio subjektams (-ui)
ūkinei veiklai vykdyti?

Taip

Ne

Ūkio subjektai – įmonės, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), įstaigos ar
organizacijos, ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos
Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką
ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje viešojo administravimo subjektai laikomi
ūkio subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą.
Ūkinė veikla – visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių
(paslaugų) pirkimu ar pardavimu, išskyrus, kai fiziniai asmenys prekę (paslaugą) įsigyja asmeniniams
ir namų ūkio poreikiams tenkinti.
Vertinimui, ar tam tikra veikla laikytina ūkine veikla, nedaro įtakos tai, ar šia veikla yra siekiama
pelno. Pelno nesiekiantys subjektai laikomi ūkio subjektais, jei jie prekiauja prekėmis (paslaugomis).
Ūkine veikla nėra laikoma, kai valstybė veikia „vykdydama valdžios įgaliojimus“ arba kai valstybės
sektoriaus subjektai veikia „kaip valdžios institucijos“. Jeigu valstybės sektoriaus subjektas vykdo
ūkinę veiklą, kuri gali būti atskirta nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, tai subjektas, vykdydamas tą
veiklą, veikia kaip ūkio subjektas. O jeigu tos ūkinės veiklos negalima atskirti nuo valdžios įgaliojimų
vykdymo, visa to subjekto vykdoma veikla yra su tų valdžios įgaliojimų vykdymu susijusi veikla, todėl
nepatenka į ūkio subjekto sąvokos taikymo sritį. Tokioms veikloms priskiriamų veiklų pavyzdžiai (šis
sąrašas nėra baigtinis):
a) kariuomenė arba policija;
b) oro navigacijos sauga ir kontrolė;
c) jūrų eismo kontrolė ir sauga;
d) kovos su tarša priežiūra;
e) laisvės atėmimo nuosprendžių organizavimas, finansavimas ir vykdymas;
f) viešiesiems tikslams naudoti skirtų duomenų rinkimas remiantis teisės aktuose atitinkamiems ūkio
subjektams nustatytu įpareigojimu atskleisti tokius duomenis.
Ūkine veikla gali būti nelaikoma dalis veiklų socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir
mokslinių tyrimų sektoriuose, kaip apibūdinta Europos Komisijos pranešime dėl valstybės pagalbos
sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU). Taip
pat ūkine veikla nėra laikoma viešos infrastruktūros objektų, neskirtų ūkinei veiklai vykdyti, statyba.
Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas teikiant pagalbą oro uostų infrastruktūrai finansuoti.
Pasirinkimo pagrindimas
Pagal priemonę finansuojami sveikatos sektoriuje veikiančių subjektų projektai, kuriais siekiama
pagerinti vaikams ir paaugliams sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą,
tinkamumą, priimtinumą ir kokybę, dalis šių veiklų bus įgyvendinama pagal numatomus parengti
dokumentus (protokolus, rekomendacijas), atsižvelgiant į surinktus (arba surinkus) mokslinius
įrodymus dėl veiksmingiausių intervencijų būdų tokioms veikloms vykdyti.
Numatytomis veiklomis siekiama padidinti vaikų ir paauglių sveikatos raštingumą, o tai taip pat jos
turėtų įtakos mažinant neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei bei atitinkamai užkirstų
kelią socialinės atskirties ir skurdo rizikai.
Vertinant valstybės pagalbos kriterijus vadovaujamasi Europos Komisijos pranešimu dėl valstybės pagalbos sąvokos ir
teismų praktika (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, jei taikoma.
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Remiantis teismų praktika, valstybinis švietimas, organizuojamas pagal nacionalinę švietimo sistemą,
kurią finansuoja ir prižiūri valstybė, gali būti laikomas ne ekonomine veikla. Teisingumo Teismas
nusprendė, kad valstybė: „nustatydama ir išlaikydama tokią viešojo švietimo sistemą, kuri paprastai
finansuojama iš viešojo biudžeto, o ne mokinių ar jų tėvų, <…> neketina verstis veikla už užmokestį, o
atlieka socialinę, kultūrinę ir švietimo funkciją savo visuomenės atžvilgiu“. Remiantis ta pačia teismų
praktika, tai, kad mokiniams ar jų tėvams kartais už mokslą ar registraciją tenka sumokėti mokestį,
kuris prisideda prie sistemos veikimo išlaidų, neekonominiam valstybinio švietimo pobūdžiui iš esmės
nedaro poveikio. Tokie finansiniai įnašai neretai padengia tik dalį realių šios paslaugos išlaidų ir todėl
negali būti laikomi užmokesčiu už teikiamą paslaugą. Taigi, jie nekeičia ne ekonominio bendrojo
švietimo paslaugos, kuri daugiausia finansuojama iš valstybinių lėšų, pobūdžio. Šie principai gali būti
taikomi ir švietimo paslaugoms universitetuose, išskyrus, tokį aukštąjį mokslą, kurio visas išlaidas
finansuoja studentai. Atsižvelgdama į minėtus principus, Europos Komisija mano, kad universitetų
pirminė veikla, kaip antai: a) švietimo paslaugos, teikiamos siekiant parengti daugiau ir didesnę
kvalifikaciją turinčių darbuotojų; b) nepriklausomų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
vykdymas siekiant daugiau žinių ir geresnio suvokimo, įskaitant bendruosius mokslinius tyrimus ir
technologinę plėtrą, ir c) mokslinių tyrimų rezultatų skleidimas nepatenka į valstybės pagalbos
taisyklių taikymo sritį.
Atsižvelgiant į tai, kad priemonės galimi pareiškėjai ir partneriai yra nacionalinės sveikatos sistemos
visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybės ir
kurios vykdo joms pavestas viešąsias visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei
nacionalinės švietimo sistemos universitetai, kurių steigėja yra valstybė, tokių įstaigų veikla laikytina
ne ekonomine veikla ir, atitinkamai, paramos gavėjai – ne ūkio subjektais.
Lietuvoje visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos yra neatsiejama nacionalinės sveikatos priežiūros
sistemos dalis. Tokios visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdo (t.y. įgyvendina)
nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžtą visuomenės sveikatos politiką ir siekia šiuose teisės aktuose
iškeltų tikslų. Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos tiesiogiai finansuojamos iš
valstybės biudžeto bei kitų valstybinių išteklių ir nemokamai teikiamos pagal visuotinės aprėpties
principą. Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas patvirtino, kad, esant tokiai struktūrai, atitinkamos
organizacijos neveikia kaip įmonės. Todėl, esant tokiai struktūrai, net veikla, kuri pati savaime galėtų
būti ekonominio pobūdžio, bet vykdoma tik siekiant suteikti kitą ne ekonominę paslaugą, yra ne
ekonominio pobūdžio.
2.

Ar finansavimas iš valstybės išteklių ūkio
subjektams (-ui) suteiktų/suteikia išskirtinę
ekonominę naudą, kurios jie/jis negautų
rinkos sąlygomis?

Taip

Ne

Išskirtinė ekonominė nauda. Vertinama, ar finansavimas ūkio subjektui teikiamas palankesnėmis
sąlygomis, nei jis galėtų gauti rinkoje. Pavyzdžiui, negrąžintina subsidija, lengvatinė paskola (su
mažesnėmis nei rinkoje palūkanų normomis ar kitomis lengvatinėmis sąlygomis), suteikiama
neapmokestinama garantija paskolai arba apmokestinama ne rinkos kaina. Išskirtinė nauda ūkio
subjektui gali būti suteikta įvairiais būdais. Nėra skirtumo, kokiais būdais teikiama valstybės pagalba svarbus jos poveikis. Siekiant nustatyti, ar finansavimas yra valstybės pagalba, yra naudojamas
privataus rinkos investuotojo principas. Jei įmonė negautų šių lėšų analogiškomis sąlygomis privataus
kapitalo rinkose, vadinasi, šių lėšų teikimas gali būti valstybės pagalba. Šiuo atveju būtina nustatyti, ar
privatus investuotojas investuotų į šią įmonę tokiomis pat sąlygomis, vertindamas tik potencialią savo
investicijų grąžą ir neatsižvelgdamas į regioninius ar socialinius veiksnius. Jei privatus investuotojas
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neinvestuotų į tokią įmonę, vadinasi, suteiktos lėšos gali būti valstybės pagalba.
Jei numatoma, kad finansavimas bus skiriamas ūkio subjekto sąnaudoms, atsiradusioms dėl viešųjų,
arba visuotinės ekonominės svarbos, paslaugų įsipareigojimų2 valstybei (savivaldybei), padengti,
išskirtinės ekonominės naudos buvimas vertinamas pagal Altmark kriterijus. Ūkio subjektui nėra
suteikiama išskirtinė ekonominė nauda, jeigu:
- veikla atitinka visuotinės ekonominės svarbos paslaugų požymius, jos užduotys ir įpareigojimai
aiškiai apibrėžti;
- viešųjų paslaugos išlaidų kompensavimo kriterijai objektyvūs, skaidrūs ir nustatyti iš anksto;
- kompensacija neviršija grynųjų paslaugos teikimo sąnaudų, įskaitant pagrįstą pelną (t. y.
kompensuojama nepermokant); ir
- viešosios paslaugos įsigyjamos ir kompensacija skiriama įgyvendinant viešojo pirkimo
konkurso procedūrą arba, jei viešasis pirkimas nėra rengiamas, įmonės, kuriai patikėta teikti
visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, išlaidos kompensuojamos pagal įprastos gerai
valdomos įmonės patiriamas išlaidas.
Pasirinkimo pagrindimas
Atsižvelgiant į tai, kad paramos gavėjai nėra ūkio subjektai, t.y. nevykdo ūkinės veiklos (žr. 1 punktą),
laikoma, kad finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektams (-ui) nesuteiktų išskirtinės ekonominės
naudos.
3.

Ar finansavimą numatoma teikti/teikiamas
tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti
ar paslaugoms teikti, arba tam tikriems
pasirinktiems ūkio subjektams (-ui), t. y. ar
finansavimo priemonė yra selektyvaus
pobūdžio?

Taip

Ne

Pasirinktinis finansavimo priemonės taikymas (selektyvumas). Pasirinktinai taikomos finansavimo
priemonės - tai priemonės, kurios yra skirtos atskiro regiono plėtrai (tame regione esantiems ūkio
subjektams), atskiroms veiklos rūšims paremti (finansavimo/naudos gavėjai - atskiro sektoriaus ūkio
subjektai) arba tam tikriems tikslams įgyvendinti (finansavimo gavėjai gali būti mažos ar vidutinės
įmonės, naujos įmonės, tam tikrus projektus įgyvendinantys ūkio subjektai ir pan.). Šis kriterijus
tenkinamas, kai vertinant paraiškas finansuoti projektus, tam tikrų ūkio subjektų paraiškos įvertinamos
geriau ir dėl to gauna finansavimą (skirtingai nuo blogiau įvertintų), o institucijos, spręsdamos dėl
finansavimo skyrimo, naudojasi turima diskrecijos teise.
Pasirinkimo pagrindimas
Priemonė yra selektyvaus pobūdžio, nes finansavimas skiriamas tik konkrečiai tikslinei grupei (kuri yra
įvardinta strateginiame dokumente Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų
plane (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtintame sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, 7 priede „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų
profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ (toliau – Sveikatos netolygumų
mažinimo veiksmų plano 7 priedas). Dokumentų parengimas, sveikatos priežiūros specialistų
kvalifikacijos kėlimas taip pat skirtas minėtame teisės akte įvardytoms konkrečioms tikslinėms
grupėms: visuomenės sveikatos priežiūros specialistams ir kitiems Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos specialistams, dirbantiems veikų sveikatos srityje. Tai reiškia, jog pagal Priemonę galimi
2
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pareiškėjai ir tinkamos finansuoti veiklos apima visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros veiklą
vykdančių ir visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių subjektų projektų
finansavimą siekiant sumažinti pagrindinius rizikos sveikatai veiksnius ir gerinti vaikų sveikatą.
4.

Ar finansavimas gali iškraipyti
konkurenciją ir veikti prekybą tarp ES
šalių?

Taip

Ne

Poveikis konkurencijai ir prekybai tarp ES šalių. Siekiant įvertinti, ar suteiktas finansavimas daro
poveikį konkurencijai ir prekybai tarp ES šalių, būtina nustatyti finansavimo gavėjo teikiamų paslaugų
ar gaminamų prekių rinką, žinoti, ar tokioje rinkoje Europos Sąjungoje vyksta prekyba tarp valstybių
narių. Pats faktas, kad ūkio subjekto konkurencinė padėtis, palyginti su kitais konkuruojančiais ūkio
subjektais, pagerėja jam gavus ekonominės naudos, kurios jis nebūtų gavęs įprastomis verslo
sąlygomis, rodo, kad konkurencija gali būti iškreipta. Jei finansavimas yra teikiamas vietinio pobūdžio
veiklai paremti, šis finansavimas paprastai neveikia prekybos tarp šalių. Tačiau būtina žinoti, kad
finansavimas ūkio subjektui gali veikti prekybą tarp šalių ir tais atvejais, kai konkretus ūkio subjektas
neeksportuoja savo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių. Gali pakakti fakto, jog nagrinėjamomis
paslaugomis ar prekėmis apskritai prekiaujama su ES šalimis.
Pasirinkimo pagrindimas
Parama subjekto veiklai konkurencinėje rinkoje gali iškraipyti konkurenciją ir įtakoti prekybą tarp šalių
narių. Pagal Teismų praktiką, neprivaloma atlikti ekonominės analizės vertinimo atitinkamose rinkose
ar vertinti prekybos srautų tarp valstybių narių, norint įrodyti tokį poveikį. Tokiam poveikiui įrodyti
pakanka paaiškinimo, kaip finansinė parama paveiks konkurenciją rinkoje. Parama gali būti laikoma
veikianti prekybą tarp šalių narių, net jei gavėjas tiesiogiai nedalyvauja tarpvalstybinėje prekyboje,
pavyzdžiui, jei tokia parama apsunkintų kitų šalių narių subjektų patekimą į rinką. Vis dėlto toks
poveikis konkurencijai turi būti ne hipotetinis. Turi būti nustatyta, kodėl priemonė iškraipo arba gali
iškraipyti konkurenciją ir gali turėti įtakos valstybių narių tarpusavio prekybai. Europos Komisija
keliose bylose (pvz., EK sprendimas Nr. SA.37904 (2015/04/29); SA.37432 (2015/04/29); SA.38035
(2015/04/29)) nustatė, kad tam tikra veikla, atsižvelgiant į jų konkrečias aplinkybes, turi grynai vietinį
poveikį ir neįtakoja prekybos tarp šalių narių. Komisija yra nustačiusi, kad jei parama yra skiriama
subjektui, kuris orientuojasi ir teikia paslaugas vietinėje rinkoje, bei tokių paslaugų toje pačioje
teritorijoje neteikia kitų šalių narių kapitalu įsteigti subjektai, laikoma, kad tokia pagalba neįtakoja
prekybos tarp šalių narių.
Lietuvoje tokias paslaugas teikia tiek viešieji, tiek privatūs juridiniai asmenys.
II. Išvados dėl valstybės pagalbos (ne)buvimo
Pažymimas vienas langelis. Pagrįstais atvejais, kai neįmanoma ar netikslinga rengti atskirų projektų
finansavimo aprašų skirtingomis sąlygomis, gali būti pažymėtas ne vienas langelis. Tokiu atveju
pastabose paaiškinama, kokioms sąlygoms esant ir (ar) kuriai daliai veiklų taikomi valstybės pagalbos
/ ne valstybės pagalbos reikalavimai.
Pagal priemonę/projektui nebus/nėra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į nors vieną I dalies
klausimą atsakyta neigiamai. Patikros lapo III dalis „Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas“
nepildoma.
Pagal priemonę/projektą remtinos veiklos nebus laikomos valstybės pagalba, tačiau ja gali tapti
(žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai, tačiau pastabose nurodyta, kad tam
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tikrus aspektus reikia nuolat stebėti dėl rizikos finansavimui tapti valstybės pagalba). Pagrindžiant
pasirinkimą nurodomi tolimesni veiksmai ir priemonės. Patikros lapo III dalis „Teiktinos valstybės
pagalbos rūšies priskyrimas nepildoma.
Pagal priemonę/projektui bus/yra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į visus I dalies klausimus
atsakyta teigiamai).
Pasirinkimo pagrindimas
Numatomos priemonės remiamos veiklos susijusios su metodikų, rekomendacijų, algoritmų, tvarkos
aprašų, mokymo programų ir kt. dokumentų, skirtų vaikų sveikatai stiprinti, išsaugoti, traumų ir
nelaimingų atsitikimų bei išorinių mirties priežasčių lemiamo mirtingumo ir ligų profilaktikai,
sveikatinimo programoms, vaikų psichikos sveikatos gerinimui, parengimu, tobulinimu, išleidimu,
įdiegimu į praktiką ir įgyvendinimu. Taip pat sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos
tobulinimas; informacijos sklaida aktualiais vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos, sveikatos priežiūros,
traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių lemiamo mirtingumo, ligų profilaktikos,
psichikos sveikatos gerinimo temomis. Taip pat bandomųjų projektų įgyvendinimas, siekiant sukurti,
išbandyti ir įdiegti į praktiką naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius: vaikų alerginių
ligų srityje, regioninės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos
sutrikimų, srityse. Vaikų įpročių, romų vaikų skiepijimo apimčių tyrimai ir analizės ir pan.
Numatytomis veiklomis siekiama pagerinti vaikams ir paaugliams sveikatos stiprinimo ir ligų
profilaktikos paslaugų prieinamumą, tinkamumą, priimtinumą ir kokybę bei atitinkamai užkirsti kelią
socialinės atskirties ir skurdo rizikai. Įvertinus tai, kad priemone (projektais) siekiama skatinti vaikų ir
paauglių sveiką gyvenseną, rengiant metodikas, rekomendacijas ir kt. dokumentus, reikalingus vaikų
sveikai gyvensenai ir ligų profilaktikai skatinti, darytina išvada, kad pagal šią priemonę/projektus
numatytomis remti veiklomis nesiekiama išimties tvarka remti atskirų ūkio subjektų, kurių veikla būtų
nukreipta į pajamų generavimą bei pelną, todėl tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos
priemonė (projektai) neatitinka Valstybės pagalbos požymių identifikavimo kriterijų, todėl III dalis
nepildoma.
III.

Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas (jei taikoma, pildoma tik vertinant
priemonę, bet ne projektą)

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą3.
Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama pagal Europos Komisijos sprendimu patvirtintą
valstybės pagalbos schemą / individualią valstybės pagalbą, kurą reikia pradėti derinti su Europos
Komisija.
Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama pagal Europos Komisijos sprendimu patvirtintą
valstybės pagalbos schemą / individualią valstybės pagalbą , kuri jau suderinta su Europos Komisija.
Pagal priemonę bus teikiama de minimis pagalba, remiantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos
reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių

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 108 straipsnius, OL, L 187, p. 1)
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taikymo de minimis pagalbai.
Pasirinkimo pagrindimas
(Pagrįskite savo pasirinkimą. Nurodykite pagalbos teikimo pagrindą: Bendrojo bendrosios išimties
reglamento straipsnį, Europos Komisijos patvirtintas gaires (sistemą), de minimis reglamentą)
LR sveikatos apsaugos ministerijos
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė J. Kulingauskaitė
(vertintojo pareigos, vardas, pavardė)

________________
(parašas)

Patikros peržiūra:
Vertintojo išvadai pritarti
Vertintojo išvadai nepritarti
Pastabos:
_____________________________________________________________________________
____________________________________
(tikrintojo pareigos, vardas, pavardė)

______________
(parašas)
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_________________
(data)

