2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ priemonės
Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės
LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2
5 priedas
INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Pareiškėjų vykdomos veiklos ir projekto veiklos, priskiriamos Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.), ir pareiškėjo
Lietuvoje pagamintos produkcijos pardavimai (naudojama vertinant projekto atitiktį 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir
vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos
galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas) 17.3 papunktyje
nurodytam specialiajam projektų atrankos kriterijui).
1.1. Pareiškėjo vykdoma veikla (-os) pagal 1 veikla
EVRK 2 red. (paskutinių finansinių metų
duomenys) (jeigu vykdomos kelios 2 veikla
veiklos, reikia nurodyti pasidalijimą
procentais pagal paskutinių finansinių 3 veikla
metų metines pardavimo pajamas).
...

Procentas
Procentas
Procentas
...

1.2. Kiek procentų pareiškėjo bendroje
pardavimų struktūroje sudaro paties
pareiškėjo
pagamintos
produkcijos
(suteiktų paslaugų) pardavimai?
2. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui pagal pareiškėją.
Planuojama
gauti
pagalbos
suma (ne iš
Lietuvos
Respublikos
ūkio
ministerijos)
2.1. Kita pagalba
projektui finansuoti
2.2. Numatoma gauti
de minimis pagalba
projektui įgyvendinti
(nurodyti išlaidas,
kurioms numatoma

Gautos
pagalbos
suma

Pagalbos
teikėjas

Informacija apie
pagalbos
suteikimą,
teikimo pagrindą

Pagalbos
suteikimo
data

gauti de minimis
pagalbą)
2.3. Kita įvairių formų
valstybės finansinė
parama juridiniams
asmenims (valstybės
suteiktos garantijos,
mikrokreditai,
garantuotų paskolų
palūkanų
kompensavimas, kita)
3. Pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksportas (naudojama
nustatant Aprašo 2 priedo 1 ir 2 punktuose nurodytų prioritetinių kriterijų reikšmes).
Eksporto
vertė
per
paskutinius
12 mėnesių
iki paraiškos
pateikimo
momento,
Eur (P)

Eksporto
vertė
projekto
įgyvendinimo
metais, Eur
(N)

Eksporto vertė
pirmaisiais
finansiniais
metais po
projekto
įgyvendinimo,
Eur (N+1)

Eksporto vertė
antraisiais
finansiniais
metais po
projekto
įgyvendinimo,
Eur (N+2)

Eksporto vertė
trečiaisiais
finansiniais
metais po
projekto
įgyvendinimo,
Eur (N+3)

3.1. Pareiškėjo
paties
pagamintos
lietuviškos
kilmės
produkcijos
eksportas
3.2. Šalys, į
kurias
eksportuojama
3.3. Eksporto
duomenų ir
prognozių
pagrindimas

4. Tarptautinės parodos, į kurias planuojama vykti projekto įgyvendinimo metu
(naudojama vertinant projekto atitiktį Aprašo 17.1 papunktyje nurodytam specialiajam
projektų atrankos kriterijui).
Eil.
Nr.
4.1.
4.2.

Parodos pavadinimas

Valstybė, kurioje vyks
paroda

Parodos data

,...

______________________
(vadovo pareigos)

_________________
(parašas)
_______________

___________________________
(vardas ir pavardė)

