II priedas

2 šablonas. Be kontroliuojančiojo fondo įgyvendintos finansų inžinerijos priemonės (* pažymėti skirsniai neprivalomi)
Nr.

Reikalaujama informacija/ duomenys

Reikalaujamos informacijos/
duomenų formatas

II.A Finansų inžinerijos priemonę įgyvendinančių subjektų aprašymas ir nustatymas (Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 2 dalies j punkto i ir ii papunkčiai)
II.1

Finansų inžinerijos priemonė (pavadinimas ir registruota
veiklos vieta)

tekstas

Priskiriama Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006
44 straipsnio pirmos pastraipos a, b arba c punktams?

////////////////////////////////////////////////////////

a) įmonėms skirtos finansų inžinerijos priemonės
II.2

b) miesto plėtros fondai
c) fondai ar kitos skatinimo programos, pagal kurias
teikiamos paskolos, garantijos už grąžinamąsias
investicijas, arba panašios priemonės energijos vartojimo
efektyvumui ir atsinaujinančiosios energijos naudojimui
pastatuose, įskaitant jau pastatytuose būstuose, skatinti
Galutiniams paramos gavėjams finansų inžinerijos
priemonės siūlomo finansinio produkto rūšis

akutė ⊙ ⊙ ⊙

II.3.1

Nuosavas kapitalas

pažymėti langelį ❑

II.3.2

Paskola

pažymėti langelį ❑

II.3.3

Garantija

pažymėti langelį ❑

II.3.4

Kitas produktas (palūkanų normos subsidijos, garantinio
mokesčio subsidijos ir lygiavertės priemonės)

pažymėti langelį ❑

II.3

////////////////////////////////////////////////////////

Pastabos

II.B Finansų inžinerijos priemonę įgyvendinančių subjektų aprašymas ir nustatymas (Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 2 dalies j punkto i ir ii papunkčiai)
II.4

II.5

Finansų inžinerijos priemonės valdytojas (pavadinimas,
teisinis statusas ir registruota veiklos vieta)
Finansų inžinerijos priemonės valdytojo atrankos
procedūra
Viešosios sutarties sudarymas pagal taikomus viešųjų
pirkimų teisės aktus
Dotacijos suteikimas (pagal Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1083/2006 44 straipsnio antros pastraipos b punktą)

tekstas
////////////////////////////////////////////////////////

akutė ⊙ ⊙ ⊙

Sutarties sudarymas tiesiogiai su EIB arba EIF

II.7

II.6

Finansų inžinerijos priemonės teisinis statusas

////////////////////////////////////////

Nepriklausomi juridiniai subjektai, reglamentuoti bendro
finansavimo partnerių arba suinteresuotųjų subjektų
susitarimuose
Finansų įstaigos atskiras finansinis padalinys

akutė ⊙ ⊙

Finansavimo susitarimo su vadovaujančiąja institucija
pasirašymo data

metai, mėnuo, diena

III. Struktūrinių fondų paramos ir nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų finansų
inžinerijos priemonei, sumos (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 2 dalies j punkto iii papunktis)
III.1

Finansų inžinerijos priemonei skirtos paramos iš visų veiksmų programų sumos

III.1.1

Veiksmų programa

Tekstas (CCI nr. + pavadinimas)

III.1.2

Prioritetinė kryptis

Tekstas (nr. )

III.1.3

Įnašas į finansų inžinerijos priemonę

%

III.2

Paramos finansų inžinerijos priemonei iš šios
konkrečios veiksmų programų sumos

////////////////////////////////////////

Paramos iš struktūrinių fondų sumos

////////////////////////////////////////////////////////

III.2.1
III.2.1.1*
III.2.1.2
III.2.1.3*
III.2.1.4
III.2.2
III.2.2.1*
III.2.2.2
III.2.2.3*

III.2.2.4

III.3*
III.4

ERPF sumos, įsipareigotos pagal finansavimo susitarimą
(EUR)
Finansų inžinerijos priemonei faktiškai išmokėtos ERPF
sumos (EUR)
ESF sumos, įsipareigotos pagal finansavimo susitarimą
(EUR)
Finansų inžinerijos priemonei faktiškai išmokėtos ESF
sumos (EUR)
Nacionalinio bendrojo finansavimo sumos
Nacionalinio viešojo bendrojo finansavimo paramos
sumos, įsipareigotos pagal finansavimo susitarimą (EUR)
Finansų inžinerijos priemonei faktiškai išmokėtos
nacionalinio viešojo bendrojo finansavimo sumos (EUR)
Nacionalinio privačiojo bendrojo finansavimo paramos
sumos, įsipareigotos pagal finansavimo susitarimą (EUR)
Finansų inžinerijos priemonei faktiškai išmokėtos
nacionalinio privačiojo bendrojo finansavimo sumos
(EUR)
Finansų inžinerijos priemonei ne pagal veiksmų
programą išmokėtos kitos paramos sumos (EUR)
Finansų inžinerijos priemonei sumokėti valdymo
išlaidos ir mokesčiai (pagal Tarybos reglamento (EB)

skaičius (suma)

*

skaičius (suma)
skaičius (suma)

*

skaičius (suma)
////////////////////////////////////////
skaičius (suma)

*

skaičius (suma)
skaičius (suma)

*

skaičius (suma)
skaičius (suma)
skaičius (suma)

*

Nr. 1083/2006 78 straipsnio 6 dalies d punktą) (EUR)

IV. Struktūrinių fondų paramos ir nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų
įgyvendinant finansų inžinerijos priemonę, sumos (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 2
dalies j punkto iv papunktis)
Paramos sumos, išmokėtos galutiniams paramos
gavėjams paskolų forma (finansiniam produktui)

////////////////////////////////////////////////////////

IV.1.1

Produkto pavadinimas

tekstas

IV.1.2*

Galutinių paramos gavėjų skaičius, pagal rūšį:

//////////////////////////////////////////////////////// *

IV.1.2.1*

didžiosios įmonės

skaičius

*

IV.1.2.2*

MVĮ

skaičius

*

iš kurių labai mažos įmonės

skaičius

*

IV.1.2.3*

individualūs asmenys

skaičius

*

IV.1.2.4*

miesto plėtros projektai

skaičius

*

IV.1.2.5*

kita

skaičius

*

IV.1

IV.1.2.2.1*

IV.1.3*
IV.1.4*
IV.1.4.1*
IV.1.5
IV.1.5.1

Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytų paskolų
sutarčių skaičius
Bendra paskolų suma su galutiniais paramos gavėjais
pasirašytose sutartyse (EUR)

skaičius
skaičius (suma)

iš kurių veiksmų programos įnašas

skaičius (suma)

Galutiniams paramos gavėjams visa faktiškai išmokėta
paskolų suma (EUR)

skaičius (suma)

iš kurių struktūrinių fondų paramos sumos (EUR)

skaičius (suma)

*
*
*

Paramos sumos, išmokėtos galutiniams paramos
gavėjams garantijų forma (finansiniam produktui)

////////////////////////////////////////

IV.2.1

Produkto pavadinimas

tekstas

IV.2.2*

Galutinių paramos gavėjų skaičius, pagal rūšį

//////////////////////////////////////////////////////// *

IV.2.2.1*

didžiosios įmonės

skaičius

IV.2.2.2*

MVĮ

skaičius

iš kurių labai mažos įmonės

skaičius

*

IV.2.2.3*

individualūs asmenys

skaičius

*

IV.2.2.4*

miesto plėtros projektai

skaičius

IV.2.2.5*

kita

skaičius

IV.2.3*

Bendra pasirašytoms garantijų sutartims rezervuota
paramos suma

skaičius (suma)

IV.2.4

Bendra paramos suma, rezervuota garantijų sutartims
faktiškai išmokėtoms paskoloms (EUR)

skaičius (suma)

iš kurių struktūrinių fondų paramos sumos (EUR)

skaičius (suma)

IV.2

IV.2.2.2.1*

IV.2.4.1
IV.2.5*
IV.2.6
IV.3
IV.3.1

Faktiškai išmokėtų paskolų suma palyginti su garantijų
sutartimis
Bendra faktiškai išmokėtų paskolų vertė palyginti su
garantijų sutartimis (EUR)
Paramos sumos, išmokėtos galutiniams paramos
gavėjams nuosavybės kapitalo / rizikos kapitalo forma
(finansiniam produktui)
Produkto pavadinimas

skaičius
skaičius (suma)
////////////////////////////////////////
tekstas

*
*

*
*
*

*

Galutinių paramos gavėjų skaičius, pagal rūšį

//////////////////////////////////////////////////////// *

IV.3.2.1*

didžiosios įmonės

skaičius

*

IV.3.2.2*

MVĮ

skaičius

*

iš kurių labai mažos įmonės

skaičius

*

IV.3.2.3*

miesto plėtros projektai

skaičius

*

IV.3.2.4*

kita

skaičius

*

IV.3.3*

Investicijų pagal pasirašytus susitarimus skaičius

skaičius

IV.3.4

Bendra faktiškų investicijų pagal susitarimus suma (EUR)

skaičius (suma)

iš kurių struktūrinių fondų paramos sumos (EUR)

skaičius (suma)

Paramos sumos, išmokėtos galutiniams paramos
gavėjams kitos rūšies finansinio produkto forma
(finansiniam produktui)

////////////////////////////////////////

IV.4.1

Produkto pavadinimas

tekstas

IV.4.2*

Galutinių paramos gavėjų skaičius, pagal rūšį

//////////////////////////////////////////////////////// *

IV.4.2.1*

didžiosios įmonės

skaičius

IV.4.2.2*

MVĮ

skaičius

iš kurių labai mažos įmonės

skaičius

IV.4.2.3*

individualūs asmenys

skaičius

IV.4.2.4*

miesto plėtros projektai

skaičius

IV.3.2*

IV.3.2.2.1*

IV.3.4.1

IV.4

IV.4.2.2.1*

*

*
*
*
*
*

kita

skaičius

Bendra galutiniams paramos gavėjams faktiškai išmokėta
suma (EUR)

skaičius (suma)

IV.4.3.1

iš kurių struktūrinių fondų paramos sumos (EUR)

skaičius (suma)

IV.4.4*

Galutiniams paramos gavėjams faktiškai suteiktų produktų
skaičius

skaičius

Rodikliai

////////////////////////////////////////////////////////

Sukurtų arba išsaugotų darbo vietų skaičius

skaičius

IV.4.2.5*
IV.4.3

IV.5
IV.5.1*

*

*

*

