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
3 priedas
(Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma)

PARAIŠKA
FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ
______________
(data, vieta)
1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ
1.1. Veiksmų programos priemonės numeris ir Jungtinė priemonė Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“
pavadinimas
1.2. Kvietimo teikti paraišką numeris

1.3. Projekto pavadinimas

1

Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų, pavadinimas.

2

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Pareiškėjo rekvizitai:
2.1. Pareiškėjo pavadinimas

2.2. Juridinio asmens kodas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens visas pavadinimas (pagal juridinio asmens
registravimo pažymėjimą arba lygiavertį dokumentą). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis
raidėmis, kaip įrašyta juridinio asmens registravimo pažymėjime (pvz., UAB „Rangovas“).
Galimas simbolių skaičius – 140.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas juridinio asmens kodas pagal galiojantį juridinio asmens registravimo pažymėjimą.
Galimas simbolių skaičius – nuo 5 iki 15. Įvedus mažiau nei 5 simbolius, rodomas klaidos
pranešimas.
 Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo
Jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, žymėti nereikia.

Adresas:
2.3. Gatvė

2.4. Namo numeris
2.5. Pašto kodas

2.6. Miestas / rajonas

2.7. Šalis

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, gatvės pavadinimas.
Galimas simbolių skaičius – 100.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, namo ir buto numeris (jei yra).
Galimas simbolių skaičius – 10.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, pašto kodas (pvz., 02134).
Galimas simbolių skaičius – 10.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, miesto pavadinimas. Jei pareiškėjas yra
užsienyje registruotas juridinis asmuo, nurodoma ir šalis.
Galimas simbolių skaičius – 50.
Nurodyti privaloma.
(Netaikoma)
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2.8. Telefono numeris

2.9. El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens telefono numeris.
Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 123 4567, (8 6) 123 4567.
Jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, telefono numeris nurodomas taip:
+350 111111111.
Galimas simbolių skaičius – 20.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas (pvz., info@fondas.lt
ar pan.).
Galimas simbolių skaičius – 50.
Nurodyti privaloma.

Projekto vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo:
2.10. Vardas, pavardė

2.11. Pareigos

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu įgalioto asmens vardas ir
pavardė.
Galimas simbolių skaičius – 70.
Nurodyti privaloma.
Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu paraišką teikti įgalioto asmens
pareigos (pvz., UAB „Rangovas“ direktorius ir pan.).
Galimas simbolių skaičius – 150.
Nurodyti privaloma.

Už paraišką atsakingas asmuo:
2.12. Vardas, pavardė

2.13. Pareigos

2.14. Telefono numeris

Nurodoma už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali
būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į
klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.
Galimas simbolių skaičius – 70.
Nurodyti privaloma.
Nurodomos už paraišką atsakingo asmens pareigos.
Galimas simbolių skaičius – 150.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas už paraišką atsakingo asmens telefono numeris.
Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 123 4567, (8 6) 123 4567.
Jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, telefono numeris nurodomas taip:
+350 111111111.
Galimas simbolių skaičius – 20.
Nurodyti privaloma.
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Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vienas elektroninio pašto adresas.
Galimas simbolių skaičius – 50.
Nurodyti privaloma.

2.15. El. pašto adresas

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS) (Netaikoma)
4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA
4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Savivaldybė

Apskritis

Seniūnijų grupė (-s)

Nurodoma apskritis, kuriai tenka Nurodomas savivaldybės, kurioje planuojama vykdyti
didžioji dalis projekto lėšų.
pagrindines projekto veiklas, pavadinimas. Turi būti nurodoma
tik viena savivaldybė.
Paspaudus ant apskrities įvedimo
lauko, dešiniajame šone atsiras Jeigu projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse,
rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis nurodoma projekto savivaldybė, kuriai tenka didžiausia lėšų ir
pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo veiklų dalis. Didžiausia dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų
pasirenkamas
apskrities dydį. Jeigu sudėtinga nustatyti savivaldybę, kuriai tenka
pavadinimas.
didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo
veiklos vykdymo adresą.
Nurodyti privaloma.
Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone
atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš
sąrašo pasirenkamas savivaldybės pavadinimas.
Parinkus arba pakeitus apskritį ir nenurodžius
priklausančios savivaldybės, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.

4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų

jai

Jei skiltyje „Savivaldybė“ pasirenkama viena iš
šių savivaldybių: Jonavos r. sav., Kauno r. sav.,
Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., Plungės r.
sav., Šilutės r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r.
sav., Utenos r. sav. arba Vilniaus r. sav., tuomet
skiltyje „Seniūnija“ pareiškėjas pažymi nurodytų
seniūnijų grupę, kurioje (-iose) planuoja vykdyti
pagrindines projekto veiklas, o jeigu tokios (-ių)
seniūnijos (-ų) pasirinkimų sąraše nėra, iš
sąrašo pasirenkama reikšmė „Kita seniūnija“.
Nurodyti privaloma.
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Visos savivaldybės

Šis punktas žymimas, jei didžioji projekto lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos
Respublikos savivaldybėms arba jeigu projekto sukurti produktai nėra skirti
konkrečiai tikslinei grupei ir jais galės naudotis visi Lietuvos gyventojai. Kitu atveju
nurodomos (žemiau) tos konkrečios savivaldybės, kurioms tenka didžiausia projekto
lėšų dalis.
Pažymėjus „Visos savivaldybės“, savivaldybių sąraše negalima žymėti konkrečių
savivaldybių – pažymėjus bent vieną, rodomas klaidos pranešimas.
Nepažymėjus „Visos savivaldybės“, savivaldybių sąraše turi būti pasirenkama viena
arba kelios savivaldybės, kurioms tenka dalis projekto lėšų (pažymima ir ta
savivaldybė, kuri pažymėta paraiškos 4.1 papunktyje).

Nurodytos savivaldybės

Šiame lauke pažymima pasirinkta savivaldybė. Galima pasirinkti daugiau nei vieną
savivaldybę:
Akmenės rajono
Alytaus miesto
Alytaus rajono
Anykščių rajono
Birštono
Biržų rajono
Druskininkų
Elektrėnų
Ignalinos rajono
Jonavos rajono
Joniškio rajono
Jurbarko rajono
Kaišiadorių rajono
Kalvarijos
Kauno miesto
Kauno rajono
Kazlų Rūdos
Kėdainių rajono
Kelmės rajono
Klaipėdos miesto
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Klaipėdos rajono
Kretingos rajono
Kupiškio rajono
Lazdijų rajono
Marijampolės
Mažeikių rajono
Molėtų rajono
Neringos miesto
Pagėgių
Pakruojo rajono
Palangos miesto
Panevėžio miesto
Panevėžio rajono
Pasvalio rajono
Plungės rajono
Prienų rajono
Radviliškio rajono
Raseinių rajono
Rietavo
Rokiškio rajono
Skuodo rajono
Šakių rajono
Šalčininkų rajono
Šiaulių miesto
Šiaulių rajono
Šilalės rajono
Šilutės rajono
Širvintų rajono
Švenčionių rajono
Tauragės rajono
Telšių rajono
Trakų rajono
Ukmergės rajono
Utenos rajono
Varėnos rajono
Vilkaviškio rajono
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Vilniaus miesto
Vilniaus rajono
Visagino miesto
Zarasų rajono

4.3. Projekto įgyvendinimo vieta

(Netaikoma)

5. PROJEKTO APRAŠYMAS
5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas
Įgyvendinant šią priemonę tikimasi palengvinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ), grąžinančių finansų įstaigoms paskolas ar
vykdančių lizingo sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti naujų verslų kūrimąsi, panaudojant dalinį paskolų ir lizingo
sandorių palūkanų kompensavimą, iš dalies derinant jį su priemone – „Verslumas FP“; ir (arba)
Numatoma remti svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijų diegimą MVĮ, panaudojant dalinį paskolų palūkanų
kompensavimą, derinant jį su Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojama skoline finansine priemone. Finansavimas bus
teikiamas skatinti įmonių investicijas į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą,
įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir
efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą; ir (arba)
Numatoma remti Lietuvos pramonės įmones, siekiančias didinti energijos vartojimo efektyvumą ir norinčias investuoti į įrangą bei tinkamų
technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, panaudojant dalinį paskolų ir lizingo sandorių palūkanų kompensavimą. Planuojama, kad
priemonė palengvins pramonės įmonių, grąžinančių finansų įstaigoms paskolas ar vykdančios lizingo sutarties nustatytus įsipareigojimus, finansinę
naštą, taip didinant pramonės įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo intensyvumą.
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5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)
Paskolų ir lizingo sandorių dalinis palūkanų kompensavimas toms MVĮ, kurios yra gavusios finansavimą per bet kurią skolinę veiksmų programos 3
prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1 investicinio prioriteto „Verslumo, ypač sudarant palankesnes sąlygas
pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių, įskaitant verslo inkubatorius, steigimo skatinimas“ 3.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti
verslumo lygį“ finansinę priemonę Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“. Siekiama pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių, taip netiesiogiai
skatinant naujų verslų kūrimąsi, jų plėtrą ir konkurencingumą rinkoje.
Garantuotų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) individualiomis garantijomis paskolų ir lizingo sandorių bei negarantuotų
investicinių paskolų ir lizingo sandorių dalinis palūkanų kompensavimas toms MVĮ, kurios yra gavusios finansavimą iš finansų įstaigos nuosavų,
valstybės biudžeto lėšų. Siekiama pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių, taip skatinant jų plėtrą ir konkurencingumą rinkoje; ir (arba)
Dalinis palūkanų kompensavimas MVĮ. Garantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis ir INVEGOS negarantuotų paskolų palūkanų dalinis
kompensavimas toms MVĮ, kurios yra gavusios finansavimą pagal veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas“ 3.3 investicinio prioriteto „MVĮ gebėjimų augti regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose ir inovacijų diegimo procesuose rėmimas“
3.3.1 konkretaus uždavinį „Padidinti MVĮ produktyvumą“ ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę; ir (arba)
Investicinių paskolų ir lizingo sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių energijos
vartojimo efektyvumą, diegti, dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms. Siekiama palengvinti pramonės įmonių, grąžinančių finansų
įstaigoms paskolas ar vykdančios lizingo sutarties nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą, kompensuojant sumokėtas palūkanas, taip didinant
pramonės įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo intensyvumą.
5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas.
Partnerių pasirinkimo pagrįstumas
(Netaikoma)

5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas
(Netaikoma)
Eil.
Nr.

Rizikos pavadinimas

Rizikos detalizavimas

Priemonės rizikai valdyti
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1.

(Netaikoma)

(...)

(Netaikoma)
(...)

(Netaikoma)
(...)

(...)

5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos
(Netaikoma)

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS (NETAIKOMA)
7. PROJEKTO BIUDŽETAS (NETAIKOMA)
8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS (NETAIKOMA)
9 . INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO (NETAIKOMA)
10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS (NETAIKOMA)
11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI (NETAIKOMA)
12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS (NETAIKOMA)
13. STEBĖSENOS RODIKLIAI (NETAIKOMA)
14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS (NETAIKOMA)
15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ (NETAIKOMA)

Įrašoma paraiškos pateikimo data, pvz.: 2014-01-01. Galimas simbolių
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16. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ
ĮGYVENDINIMO PRADŽIA

skaičius – 10. Nurodyti privaloma.
Projekto veiklų pradžia – finansavimo sutarties pasirašymo data. Kuomet yra
teikiama daugiau nei 1 finansavimo sutartis, nurodoma anksčiausiai
pasirašytos finansavimo sutarties data.

Nurodoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga
17. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ
ĮGYVENDINIMO PABAIGA

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 36 mėnesiai nuo projekto veiklų
pradžios (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. J03IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 1 (toliau - Aprašas) 10.1 ir 10.2 papunkčiuose numatytais
atvejais), arba 60 mėnesių nuo projekto veiklų pradžios (Aprašo 10,3
papunktyje numatytu atveju) Kuomet yra teikiama daugiau nei 1
finansavimo sutartis, nurodoma vėliausia veiklų įgyvendinimo pabaiga.

18. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO KREDITO ĮSTAIGOJE ATIDARYTĄ SĄSKAITĄ
18.1. Kredito įstaigos pavadinimas

Įrašomas kredito įstaigos pavadinimas. Galimas simbolių skaičius – 50. Nurodyti privaloma.

18.2. Sąskaitos numeris

Nurodomas pareiškėjo sąskaitos, turimos nurodytoje kredito įstaigoje, numeris. Į nurodytą pareiškėjo sąskaitą,
jeigu būtų skiriamas finansavimas, būtų pervedamos lėšos projektui įgyvendinti. Galimas simbolių skaičius – 20.
Nurodyti privaloma.

19. KITI KLAUSIMAI
(Įgyvendinančioji institucija taip pat turi teisę paraiškos formoje sukurti iki dešimties papildomų klausimų (kartu su pildymo instrukcija).
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Atsakymas į klausimą

Eil.
Nr.

Klausimo pavadinimas

19.1.

Finansavimo sutarties data (kai yra teikiama daugiau nei 1 Atsakymui pagrįsti leidžiamas simbolių skaičius – 100. Nurodyti
finansavimo sutartis, nurodomos visų finansavimo sutarčių privaloma.
datos, pvz.: 2014-01-01, 2014-01-10)

19.2.

Finansavimo sutarties numeris (kai yra teikiama daugiau nei 1
finansavimo sutartis, nurodomi visų finansavimo sutarčių
numeriai, pvz.: PASK-2016-01, PASK-2016-03)

19.3.

Finansų įstaigos pavadinimas (kai yra teikiama daugiau nei 1
finansavimo sutartis, nurodomi visų finansų įstaigų
pavadinimai)

19.4.

Įmonės ekonominės veiklos kodas

19.5.

Įmonės draudėjo kodas

19.6.

Informacija apie finansavimo gavėjo jau gautą ar planuojamą
gauti ES ar kitą paramą projektui (investicijoms, veiklai ir t.
t.), kuriam įgyvendinti imamas šis finansavimas

19.7.

Finansavimo sutartį išdavusio finansų įstaigos darbuotojo
kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, el. paštas, tel.
numeris)

19.8.
19.9.
19.10.

12

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS
(Pareiškėjas lentelėje įrašo pagal projekto finansavimo sąlygas nurodytus pateikti paraiškos priedus.)
Eil.
Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

1.

Partnerio deklaracija

Ne

2.

Informacija apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai Ne
finansuojamų projektų gaunamas pajamas

3.

Informacija apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai Ne
finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą
(išskyrus „de minimis“ pagalbą)

4.

Informacija apie aplinkosauginius reikalavimus

5.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės Ne
mokesčio (PVM) tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių
fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų

6.

Projekto biudžeto
partnerius

7.

Investicijų projektas

Ne

8.

Didelės apimties projekto paraiškos priedai

Ne

paskirstymas pagal

pareiškėjus

Ne

ir Ne

Lapų skaičius
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9.

Dotacijos sutartis

10.

11

„Vienos įmonės“ deklaracija pagal Ūkio ministerijos Taip
parengtą
ir
interneto
svetainėse
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imonesdeklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir
http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai
paskelbtą rekomenduojamą forma pagal 2013 m. gruodžio
18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl
Sutarties dėl ES veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de
minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Komisijos
reglamentas (ES) Nr. 1407/2013)
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

12.

Finansavimo sutarties kopija (-os)

Taip

13.

Pažyma apie paraiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą

Taip

14.

Įmonės registravimo pažymėjimo kopija ar kito atitinkamo
dokumento kopija
Įmonės vadovo / verslininko įgaliojimas, suteiktas
įgaliotam asmeniui (taikoma, jeigu paraišką pasirašo ne
vadovas)
Investicinis projektas (verslo planas) ir jo dokumentacija
(sąmatos, komerciniai pasiūlymai ir pan.) (taikoma tik
Aprašo 10.1.2 (INVEGOS negarantuotų investicinių
paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių numatytu
atveju) ir 10.3 papunkčiuose numatytais atvejais)
Investicijų (darbų/prekių/paslaugų) įsigijimo sutarčių ar
kitų atitinkamų dokumentų kopijos (taikoma tik Aprašo
10.1.2 (INVEGOS negarantuotų investicinių paskolų ir
finansinės nuomos (lizingo) sandorių numatytu atveju) ir
10.3 papunkčiuose numatytais atvejais)

Taip

15.

16.

17.

Taip

Taip

Taip

Taip
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Investicijų (darbų/prekių/paslaugų) perdavimo ir priėmimo
aktų kopijos arba įvedimo į eksploataciją aktų kopijos
(taikoma tik Aprašo 10.1.2 (INVEGOS negarantuotų
investicinių paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių
numatytu atveju) ir 10.3 papunkčiuose numatytais atvejais)
Įrenginio, įrangos, gaminio techninis paso, registracijos
liudijimo ar kito dokumento patvirtinančio, gamintoją,
pagaminimo datą ir ar įrenginio unikalų numerį kopijos
(taikoma tik Aprašo 10.1.2 (INVEGOS negarantuotų
investicinių paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių
numatytu atveju) ir 10.3 papunkčiuose numatytais atvejais)
Išlaidas
(finansuotas
investicijas)
patvirtinančių
dokumentų (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros ir
kt.) kopijos (taikoma tik Aprašo 10.1.2 (INVEGOS
negarantuotų investicinių paskolų ir finansinės nuomos
(lizingo) sandorių numatytu atveju) ir 10.3 papunkčiuose
numatytais atvejais)
Finansavimo sutarties pakeitimo kopija arba kredito įstaigos
ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovės pažyma apie
galutinę (investicijoms panaudotą) finansavimo sumą ir jos
grąžinimo grafiką, jei suma mažesnė, nei buvo nurodyta
finansavimo sutartyje (taikoma tik Aprašo 10.1.2
(INVEGOS negarantuotų investicinių paskolų ir finansinės
nuomos (lizingo) sandorių numatytu atveju) ir 10.3
papunkčiuose numatytais atvejais)
Išlaidų (finansuotų investicijų) apmokėjimą patvirtinančių
dokumentų kopijos (taikoma tik Aprašo 10.1.2 (INVEGOS
negarantuotų investicinių paskolų ir finansinės nuomos
(lizingo) sandorių numatytu atveju) ir 10.3 papunkčiuose
numatytais atvejais)
Banko išrašai (taikoma tik Aprašo 10.1.2 (INVEGOS
negarantuotų investicinių paskolų ir finansinės nuomos
(lizingo) sandorių numatytu atveju) ir 10.3 papunkčiuose
numatytais atvejais)
Energijos vartojimo audito pažyma (taikoma tik Aprašo
10.3 papunktyje numatytu atveju)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

15
25.

26.

27.

28.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – VMI) išduota pažyma, kad
paraiškos pateikimo dieną skola VMI nedidėja, einamosios
ir atidėtos VMI įmokos yra mokamos laiku (taikoma, jei
pareiškėjas yra sudaręs sutartį su VMI dėl mokėjimų
atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos
paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną).
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – SODRA) išduota pažyma kad
paraiškos pateikimo dieną skola Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžetui nedidėja, einamosios ir atidėtos
įmokos yra mokamos laiku (taikoma, jei pareiškėjas yra
sudaręs sutartį su SODRA dėl mokėjimų atidėjimo. Pažyma
negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).
ES struktūrinių fondų arba Lietuvos valstybės ar
savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutarties
arba sprendimo kopijos (taikoma, jei finansavimo sutarties
lėšos skirtos ES struktūrinių fondų arba Lietuvos valstybės
ar savivaldybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai
finansuoti)
Kiti dokumentai

Taip

Taip

Taip

Taip

21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Patvirtinu, kad:
1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.
2. Prašomas finansavimas yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.
3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant
projektų finansavimo sąlygų aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.
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4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšų.
5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES
atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų
nuostatų taikymo.
6. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas yra įvykdžiusi (-ęs) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu
susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, pagal atitinkamos
užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių
biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba
socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
7. Mano atstovaujamo ūkio subjekto vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio
asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos
dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų
grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti ES finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos
ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų,
2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma).
8. Mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kuri (-is) yra perkėlusi (-ęs) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma
arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.
9. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl
trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.
10. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis
tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji (jis) nėra likviduojama (-as), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti
ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).
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11. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl
lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–
2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).
12. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikusi (-ęs) metinių
finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių
asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam
asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).
13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos
finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu,
kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti partnerio ne ekonominei veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams
asmenims).
14. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo
asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų
priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.
15. Mano, kaip valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais
interesais.
16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo)
laikymasis.
17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų
atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.
18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui
įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.
19. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos
Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir
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įgyvendinančiosios institucijos įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su
projekto įgyvendinimu, pareikalavus pateikti šioms institucijoms su projekto įgyvendinimu susijusią informaciją.
20. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).
21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir
priežiūros sistemoje.
22. Sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas,
projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai,
priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą dotacijos sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų sumą,
informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt ir viešinimo tikslais įgyvendinančiosios institucijos interneto svetainėje.
23. Palūkanų kompensavimo iš kitų nei šioje paraiškoje nurodytų finansavimo šaltinių nėra skirta, taip pat neplanuojama kreiptis į kitas institucijas
dėl papildomo palūkanų kompensavimo.
24. Mums žinoma, kad dalinis palūkanų kompensavimas yra de minimis pagalba paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, kurios teikimui
taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013.
25. Sutinku, kad informaciją apie paskolą ar finansinę nuomą (lizingą), sumokėtas palūkanas, palūkanų kompensavimą ir kitą su paskola ar finansine
nuoma (lizingu), palūkanų mokėjimu ar daliniu palūkanų kompensavimu susijusią informaciją kredito įstaiga ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovė
pateiktų įgyvendinančiajai institucijai, Lietuvos Respublikos ir ES atsakingoms institucijoms ir jų įgaliotiems asmenims.
26. Sutinku, kad informacija apie paskolą ar finansinę nuomą (lizingą), sumokėtas palūkanas, palūkanų mokėjimu ar daliniu palūkanų
kompensavimu susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims ir naudojami tyrimo ir (arba) apklausos tikslais.
27. Besąlygiškai įsipareigoju grąžinti nepagrįstai gautą projekto išlaidų kompensaciją ar jos dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos
informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų priežasčių pagal įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pareikalavimą per
nurodytą terminą.
28. Patvirtinu, kad projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų
programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos
Konfederacijos ir kita) ir kitų veiksmų programų priemonių, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.
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_____________________________
(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

