2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
2 priedas
PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS
PRIEMONĖ NR. 05.4.1-CPVA-R-302 „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“
I. Priemonės teisinis pagrindas
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 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014), I skyrius, III skyriaus 11 skirsnio „Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui“
53 straipsnio 1, 2, 3 (a), 4, 6 ir 8 dalys.
II. Duomenys apie paraišką/projektą
Paraiškos/projekto numeris
Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projekto partnerio(-ių) pavadinimas(-i)
III. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties visų tam tikros kategorijos pagalbos sąlygų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 651/2014
Nr.
Klausimai
Rezultatas
Bendrieji reikalavimai
1.
Ar pagalba nėra priskirtina su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose □ Taip □ Ne
šalyse arba valstybėse narėse, t.y. pagalbai tiesiogiai susijusiai su
eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba
kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla?
2.
Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių naudojimas, vietoje □ Taip □ Ne
importuojamų prekių?

Pastabos:

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

Ar pagalba nėra teikiama veiklai žuvininkystės ir akvakultūros
sektoriuje, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1379/20131, išskyrus pagalbą mokymui, pagalbą
mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą,
pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, inovacijų
pagalbą MVĮ, pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems
asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams?
Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio produktų gamybos
sektoriuje, išskyrus papildomų išlaidų, kitų nei transporto išlaidos,
atokiausiuose regionuose2 kompensavimą, kaip nustatyta Reglamento
(ES) Nr. 651/2014 15 straipsnio 2 dalies b punkte, MVĮ teikiamą
pagalbą konsultavimui, rizikos finansų pagalbą, pagalbą moksliniams
tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą
aplinkos apsaugai, pagalbą mokymui bei pagalbą nepalankias sąlygas
darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams?
Ar pagalba nėra teikiama veiklai žemės ūkio produktų perdirbimo ir
prekybos jais sektoriuje, kai pagalbos suma nustatoma pagal iš
pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai
pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį, arba kai pagalba priklauso
nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės produkcijos
gamintojams?
Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių kasyklų
uždarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos sprendimas Nr.
2010/7873?
Ar pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 suteikta pagalba nėra/nebus
naudojama veiklai į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 taikymo sritį
neįtrauktuose sektoriuose?
Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas
sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame
pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka?

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir
(EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000.
2
Atokiausi regionai apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 12 punkte.
3
2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti.
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9.

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas? (Pastabose nurodyti
pagrindimą)(pildoma, jei taikoma)

9.1.

Pareiškėjo pavadinimas
□ Labai mažos ar mažos įmonės

9.2.

Netaikoma biudžetinėms įstaigoms, nes laikoma, kad jos negali

susidurti su bent viena iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2
straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių

Įrašyti :
□ Taip

□ Ne

□ Vidutinės įmonės

□ Taip

□ Ne

9.3.

□ Didelės įmonės

□ Taip

□ Ne

10.

Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriantiems4 ūkio subjektams?

□ Taip

□ Ne

4

Sunkumus patiriantis ūkio subjektas apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

Laikoma, kad biudžetinės įstaigos negali susidurti su bent
viena iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18
punkte nurodytų aplinkybių, nes:
1. biudžetinėms įstaigoms netaikomas Lietuvos
Respublikos bankroto įstatymas, todėl joms negali
būti pradėtos nemokumo procedūros;
2. pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymą:
 biudžetinės įstaigos įgyvendina valstybės ar
savivaldybės funkcijas ir yra išlaikomos iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų
asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio
draudimo fondo, Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės
pinigų fondų lėšų (2 str. 1 d.) .
 jeigu biudžetinės įstaigos prievolėms lėšų
nepakanka, prievolės padengiamos
biudžetinės įstaigos savininko lėšomis
neviršijant biudžetinės įstaigos teisės aktų
nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir
disponuojamo turto vertės (2 str. 2 d.)
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biudžetinė įstaiga gali turėti tik tokias
civilines teises ir pareigas, kurios
neprieštarauja jos nuostatams ir veiklos
tikslams (3 str. 1 d.);
 iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo, Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų
valstybės pinigų fondų išlaikomos
biudžetinės įstaigos savininkė yra valstybė (4
str. 1 d.);
 iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo, Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų
valstybės pinigų fondų išlaikomos
biudžetinės įstaigos gali būti tik
reorganizuojamos/likviduojamos turint
Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimą
(14 str.; 15 str.) arba Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse nustatytais juridinių
asmenų likvidavimo pagrindais.
3. Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymą biudžetinėms įstaigoms skirtos biudžeto
lėšos gali būti naudojamos tik jų programoms
vykdyti, o biudžetinių įstaigų programų sąmatos
negali viršyti šioms programoms numatytų sumų (5
str. 1 d.).
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus paaiškinimus, pagal šį
Aprašą teikiant valstybės pagalbą biudžetinėms įstaigoms,
laikoma, kad jos negali būti ūkio subjektais, patiriančiais
sunkumus, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014
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2 straipsnio 18 punkte, todėl papildomas vertinimas
konkrečios biudžetinės įstaigos atveju nėra atliekamas,
pasirenkamas atsakymas „Taip“.
Ar pagalbos suteikimas5 nėra susietas su įpareigojimu pagalbos
gavėjui turėti būstinę Lietuvos Respublikoje arba būti iš esmės
įsisteigusiu Lietuvos Respublikoje? (įpareigojimu turėti būstinę
atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje
valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar
įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo
metu)
12.
Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos
gavėjui naudoti Lietuvos Respublikoje pagamintas prekes arba
teikiamas paslaugas?
13.
Ar teikiant pagalbą nėra ribojamos pagalbos gavėjų galimybės
naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų
rezultatus kitose valstybėse narėse?
14.
Ar nėra viršijama investicinė pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui:
100 mln. Eur vienam projektui?
15.
Ar nėra apeinamos pranešimo ribos, nustatytos ir nurodytos
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalyje z punkte,
dirbtinai išskaidant pagalbos projektus?
16.
Ar teikiama pagalba yra skaidri pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014
5 straipsnio reikalavimus?
17.
Ar pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio reikalavimus?
18.
Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Reglamento (ES) Nr.
651/2014 8 straipsnio nuostatas?
Reikalavimai pagalbai kultūrai ir paveldo išsaugojimui
19.
Ar teikiama pagalba Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 2
dalyje nurodytiems kultūros tikslams ir kultūrinei veiklai?
(Pastabose nurodyti konkretų kultūros tikslą ar veiklą)
20.
Ar teikiama pagalba nėra priskiriama veiklos pagalbos kategorijai?
11.

5

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

pagalbos suteikimo data – data, kai pagalbos gavėjui pagal Lietuvos Respublikos teisinį režimą suteikiama juridinė teisė gauti pagalbą.
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21.
22.
23.

24.

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

Ar teikiama/suteikta valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. □ Taip
651/2014 I skyriuje, III skyriaus 11 skirsnio „Pagalba kultūrai ir
paveldo išsaugojimui“ 53 straipsnio 1, 2, 3 (a), 4, 6 ir 8 dalyse
nustatytus reikalavimus?

□ Ne

Ar pagalba yra teikiama objektui, kurio bent 80 % arba laiko, arba
vietos pajėgumo per metus yra naudojama kultūros tikslams?
Ar projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4
dalyje nustatytus tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimus?
Ar nustatyta pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir
investicijos veiklos pelno skirtumo, o jeigu viršija, ar investicijos
veiklos pelnas bus išskaičiuotas taikant lėšų susigrąžinimo
mechanizmą?
Ar pagalba pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį nėra
teikiama spaudai ir žurnalams, spausdintiems ar elektroniniams?

IV. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

25.

______________________________________
(Vertintojas)

____________
(Parašas)

Pastabos:

____________
(Data)

Patikros peržiūra:
□ Vertintojo išvadai pritarti
□ Vertintojo išvadai nepritarti
Pastabos:_______________________________________________________________________

______________________________________
(Vertintojo tiesioginis vadovas)

____________
(Parašas)

____________
(Data)

