2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo
ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr.
J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
2 priedas
PROJEKTŲ ATITIKTIES DE MINIMIS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS
1. Priemonės teisinis pagrindas
2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo
de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013)
2. Duomenys apie paraišką/projektą
Paraiškos/projekto numeris
Pareiškėjo/projekto vykdytojo
pavadinimas
Projekto pavadinimas
3. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties Komisijos reglamentui (ES) Nr. 1407/2013
Nr.
Rezultatas
Klausimai
Taip Ne
Netaikoma
3.1.

3.2.
3.3.

Ar pareiškėjas/projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir
akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d.
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro
žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL
2000 L 17, p. 22)?
Ar pareiškėjas/projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio
produktų gamybos veiklą?
Ar pareiškėjas/projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų
perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas
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3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių
rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?
Ar pareiškėjas/projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų
perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to,
ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?
Ar pareiškėjas/projekto vykdytojas vykdo su eksportu susijusią
veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla
tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo
kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis,
susijusiomis su eksporto veikla)?
Ar pareiškėjui/projekto vykdytojui teikiama pagalba priklauso
nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?
Jei pareiškėjas/projekto vykdytojas vykdo veiklą šio priedo 3.13.4 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau tuo pačiu bent
viename sektoriuje, kuriam taikomas Komisijos reglamentas
(ES) Nr. 1407/2013, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar
užtikrinama, kad tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant
veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas, nebūtų
teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 1407/2013? (jei taikoma)
Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais
transporto priemonėms įsigyti?
Ar bendra vienai įmonei suteikta de minimis pagalbos suma
kiekvienoje valstybėje narėje viršija (ar konkrečiu atveju viršys
suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (du šimtus tūkstančių
eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

(Tikrinti Suteiktos valstybės pagalbos
ir nereikšmingos (de minimis)
pagalbos registre, kurio nuostatai
patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d.
nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos
valstybės pagalbos ir nereikšmingos
(de minimis) pagalbos registro
nuostatų patvirtinimo“)
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3.10. Jei įmonė (pareiškėjas/projekto vykdytojas) vykdo krovinių
vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat
kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių
eurų) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo
keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) ir
kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo
keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)
3.11. Jeigu pagalba išmokėta dalimis, ar jos vertė diskontuota
suteikimo metu? (Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3
straipsnio 6 dalis)
3.12. Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar
apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba
įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta
į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš
susijungiančių įmonių? (jei taikoma)
3.13. Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki
suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri
ja pasinaudojo?
3.14. Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas
apskaičiuotas tinkamai? (Komisijos reglamento (ES) Nr.
1407/2013 4 straipsnis)
3.15. Ar teikiama de minimis pagalba yra skaidri (kaip tai nustatyta
Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnyje)?

3.16. Ar de minimis pagalba sumuojama pagal Komisijos reglamento
(ES) Nr. 1407/2013 reikalavimus (Komisijos reglamento (ES)
Nr. 1407/2013 5 straipsnis)?
3.17. Ar teikiama de minimis pagalba atitinka Komisijos reglamento
(ES) Nr. 1407/2013 galiojimo laikotarpį?

4. Finansavimo atitikties Komisijos reglamentui (ES) Nr. 1407/2013 vertinimas
4.1.
Ar teikiamas finansavimas atitinka Komisijos reglamentą (ES)
Nr. 1407/2013?

(Nurodyti Komisijos reglamento (ES)
Nr. 1407/2013 4 straipsnio dalį,
pagal kurią, teikiama de minimis
pagalba laikoma skaidria)
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_____________________________________
(vertintojas)

____________
(parašas)

____________
(data)

Patikros peržiūra:
□ Vertintojo išvadai pritarti
□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

______________________________________
(skyriaus vadovas)

____________
(parašas)

____________
(data)

_______________________________

