Rekomendacijų dėl turto, įsigyto ar sukurto
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų,
įkeitimo ar kitokio suvaržymo
1 priedas

PAREIŠKĖJO ARBA PROJEKTO VYKDYTOJO) PRAŠYMAS DUOTI SUTIKIMĄ
ĮKEISTI AR KITU BŪDU SUVARŽYTI DAIKTINES TEISES Į TURTĄ

__________________________
(pareiškėjo (projekto vykdytojo) pavadinimas ir kodas)

___________ Nr. ________
(data)

Aš, ______________________________________________________________________,
(pareiškėjo (projekto vykdytojo) vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis) _____________________________________________________
(pareiškėjo (projekto vykdytojo) pavadinimas)

(toliau – pareiškėjas (projekto vykdytojas)) prašau ___________________________________
(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)

_____________________________________________________________
Įgyvendinančioji institucija)

(toliau

duoti sutikimą (toliau – Sutikimas) įkeisti / kitokiu būdu suvaržyti _______________________
(ką reikia, pabraukti)

(nurodyti kitą suvaržymo būdą)

daiktines teises (toliau – Suvaržymas) į toliau nurodytą turtą, kuriam įsigyti ar sukurti
skiriamos / skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos (toliau – Turtas):
Veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonės ir iš
Europos Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto
(toliau – projektas) pavadinimas
Projekto numeris
Turto pavadinimas
Turto unikalus numeris
(jei turi)
Turto įsigijimo vertė
(litais)
Turto likutinė vertė
(litais)
Turto rinkos vertė litais (jei
žinoma)
Turto atžvilgiu taikomi
suvaržymai
(įkeitimas, areštas, nuoma ir

–

pan.)
Kiti reikšmingi duomenys apie
Turtą

Turto Suvaržymui turi būti papildomai išduoti toliau nurodytų asmenų sutikimai:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(pateikiama informacija apie trečiųjų asmenų Sutikimus, kurie turi būti išduoti pagal teisės aktus arba pareiškėjo (ar)
projekto vykdytojo sutartinius ar kitus dokumentus, ir teisinį pagrindą, kuriuo jie turi būti išduoti).

Pateikiu duomenis apie pareiškėjo ar projekto vykdytojo nuosavybės ar patikėjimo teise turimą kitą
jam priklausantį turtą (toliau – Kitas turtas):
Nr.

Turto
pavadinimas

Turto
unikalusis
numeris
(jei turi)

Turto
įsigijimo
vertė
(litais)

Turto
likutinė
vertė
(litais)

Turto
rinkos vertė
litais (jei
žinoma)

Turto
atžvilgiu
taikomi
suvaržymai
(įkeitimas,
areštas,
nuoma ir
pan.)

Kiti reikšmingi
duomenys apie
turtą (įskaitant
galimybę
užtikrinti juo
įsipareigojimus
kredito
įstaigai)

1.
2.
3.
4.
Pastabos:
1. Pateikiama informacija apie pareiškėjo ar projekto vykdytojo ilgalaikį materialųjį turtą, o Įgyvendinančiosios
institucijos atskiru prašymu – ir apie kitą pareiškėjo (projekto vykdytojo) turtą (pvz., nematerialųjį turtą, trumpalaikį
materialųjį turtą).
2. Kai prašoma išduoti Sutikimą paskolai (kreditui) iš kredito įstaigos nuosavam įnašui įgyvendinamam projektui
finansuoti (Rekomendacijų 17.1 p.), gali būti nurodomos tik tas pareiškėjo arba projekto vykdytojo turtas, kuris gali būti
įkeistas teisės aktų nustatyta tvarka, kurio įkeitimas ar kitoks daiktinių teisių suvaržymas į jį yra galimas ir priimtinas
kredito įstaigai.

Paaiškinu, kad pareiškėjo ar projekto vykdytojo įsipareigojimų kredito įstaigai vykdymas negali
būti užtikrintas Kito turto Suvaržymu dėl toliau nurodytų priežasčių:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(pildoma tik tais atvejais, kai Kito turto Suvaržymas negalimas ar nepriimtinas, nurodant paaiškinimą, kodėl negalima
ar nepriimtina įsipareigojimų kredito įstaigai užtikrinti Kito turto suvaržymu, pvz. Kito turto nėra, visas Kitas turtas jau
yra įkeistas ir kredito įstaigai nepriimtinas antrinis įkeitimas, kt.)

Turto Suvaržymas reikalingas __________________________________________________
(paaiškinimas, kokiais tikslais siekiama tokį Turtą įkeisti ar kitu būdu suvaržyti daiktines teises į jį, kodėl tokio Turto
įkeitimas ar kitoks suvaržymas būtinas projektui įgyvendinti (pareiškėjo ar projekto vykdytojo projekto veiklos
tęstinumui ir (arba) tolesnei veiklos plėtrai, susijusiai su projektu))

Turto Suvaržymas bus atliekamas ______________________________________________
(kredito įstaigos pavadinimas)

naudai užtikrinant nurodytos kredito įstaigos, suteikiančios paskolą (kreditą)
________________________________________________________________Lt sumai
(paskolos (kredito) suma litais (skaičiais ir žodžiais))
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Patvirtinu, kad pareiškėjas ar projekto vykdytojas per pastaruosius 5 metus yra / nėra (pasirinkti
tinkamą variantą) padaręs pažeidimų vykdydamas projektą, dėl kurio prašoma išduoti Sutikimą, ir
(ar) anksčiau vykdytuose ar kituose vykdomuose projektuose, finansuojamuose ne iš Europos
Sąjungos fondų, ir pareiškėjo ar projekto vykdytojo atžvilgiu yra / nėra (pasirinkti tinkamą
variantą) inicijuota pažeidimo tyrimo procedūrų.
(žemiau nurodoma informacija apie pareiškėjo padarytus pažeidimus ir jo atžvilgiu inicijuotas pažeidimo tyrimo
procedūras projektuose, kurie nėra finansuojami iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo ir
Sanglaudos fondo)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Patvirtinu, kad projekto vykdytojas, vykdydamas projektą, dėl kurio prašo Sutikimo, tinkamai atliko
savo įsipareigojimus pagal atitinkamą Sutartį iki Sutikimo išdavimo, išskyrus
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(nurodoma informacija apie projekto vykdytojo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei tokių yra, ir jie
nenurodyti aukščiau.)

Patvirtinu, kad nėra aplinkybių, numatytų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos
pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, priede, kurioms esant
finansinė parama negali būti skiriama pareiškėjui.
Patvirtinu, kad pareiškėjui ar projekto vykdytojui nėra iškelta restruktūrizavimo ir (ar) bankroto
byla, nėra pateikta pareiškimų teismui dėl restruktūrizavimo ir (ar) bankroto iškėlimo, nėra gauta ir
(ar) pateikta siūlymų, taip pat priimta nutarimų vykdyti pareiškėjo ar projekto vykdytojo bankroto
procedūras ne teismo tvarka, taip pat iš pareiškėjui ar projekto vykdytojui priklausančio turto nėra
pradėtas išieškojimas, išskyrus ________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(nurodoma informacija apie pradėtas ar inicijuotas bankroto, restruktūrizavimo bylas, taip pat apie pradėtas išieškojimo
iš turto procedūras)

Pildoma, jei pareiškėjas ar projekto vykdytojas vykdo veiklą trumpiau nei 2 (dvejus) metus:

Pateikiu informaciją apie pareiškėjo ar projekto vykdytojo steigėjo (-ų) ar dalyvio (-ių) galimybes
suteikti paskolą (kreditą) pareiškėjui ar projekto vykdytojui, įkeisti ar kitu būdu suvaržyti daiktines
teises į savo turtą, taip pat užtikrinti aukščiau nurodytos paskolos (kredito) grąžinimą kitais kredito
įstaigai priimtinais būdais (banko garantija, laidavimo draudimu ir pan.) ministerijos ir (arba) kitos
valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus
ūkio sektorius (toliau – ministerijai ir (arba) kitai valstybės institucijai), naudai:
(paaiškinimas dėl galimybės pareiškėjo (projekto vykdytojo) steigėjui (-ams) ar dalyviui (-iams) užtikrinti paskolos
(kredito) grąžinimą kredito įstaigai)

Patvirtinu, kad pareiškėjo ar projekto vykdytojo steigėjas (-ai) ar dalyvis (-iai) neturi kitų čia
nenurodytų galimybių suteikti visą paskolą (kreditą) pareiškėjui ar projekto vykdytojui arba įkeisti
ar kitu būdu suvaržyti daiktines teises į savo turtą vietoj Turto Suvaržymo dėl toliau nurodytų
priežasčių:
(paaiškinimas, kodėl pareiškėjo ar projekto vykdytojo steigėjas (-ai) ar dalyvis (-iai) negali suteikti paskolos (kredito)
pareiškėjui ar projekto vykdytojui arba įkeisti ar kitu būdu suvaržyti daiktines teises į savo turtą užtikrinant kredito
įstaigos paskolą (kreditą) vietoj Turto Suvaržymo)
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Patvirtinu, kad:
1. Visa šiame prašyme pateikta informacija ir kiti duomenys ir dokumentai, susiję su prašymu,
įskaitant jo priedus, yra išsamūs, teisingi ir tikslūs prašymo pateikimo ir nagrinėjimo metu;
2. Prašymo nagrinėjimo ir Sutikimo išdavimo metu atsiradus bet kokiems pareiškėjo ar
projekto vykdytojo finansinės būklės, Turto teisinio statuso ar būklės, šiame prašyme ir šioje
deklaracijoje pateiktos informacijos ar kitų aplinkybių pasikeitimams, galintiems turėti
įtakos Sutikimui išduoti, pareiškėjas ar projekto vykdytojas nedelsdamas informuos
Įgyvendinančiąją instituciją;
3. Nėra kitų aplinkybių, dėl kurių Sutikimas negalėtų būti išduotas pareiškėjui (projekto
vykdytojui);
4. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas pasirašys Rekomendacijose nurodytą susitarimą dėl Turto
ar jo dalies įkeitimo ar kitokio daiktinių teisių į jį suvaržymo sąlygų;
5. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas prisiima visišką atsakomybę už pateiktos ir teiktinos
informacijos ir kitų duomenų ir dokumentų išsamumą, teisingumą ir tikslumą ir kitų
veiksmų, susijusių su Sutikimo išdavimu ir Turto įkeitimu, tinkamą atlikimą;
6. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas sutinka, kad duomenys ir dokumentai, susiję su Sutikimo
išdavimu pareiškėjui ar projekto vykdytojui, gali būti renkami; nurodyti duomenys ir
dokumentai, taip pat pareiškėjo ar projekto vykdytojo Įgyvendinančiajai institucijai pateikti
duomenys ir dokumentai gali būti tikrinami, teikiami tretiesiems asmenims (pvz., kredito
įstaigoms) ir gaunami iš jų, kiek tai susiję su Prašymo nagrinėjimu ir (ar) Sutikimo
išdavimu, ir atliekami kiti veiksmai aukščiau nurodytais tikslais.
Komentarai ir pastabos:

Priedų sąrašas: (išvardyti pagal Rekomendacijas ir jų Priedą Nr.2).

(pareiškėjo (projekto vykdytojo)
atstovo pareigų pavadinimas)

(parašas)
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(vardas ir pavardė)

