LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2016 M. KOVO 7 D. ĮSAKYMO
NR. 4-187 „DĖL 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 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 4-516
Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 89 punktu,
p a k e i č i u 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 aprašą
Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-187 „Dėl
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 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„10.1. priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 remiama veikla – dalinis palūkanų kompensavimas
SVV subjektams:
10.1.1. garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis paskolų ir
finansinės nuomos (lizingo) sandorių dalinis palūkanų kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie
yra gavę finansavimą per bet kurią 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“;
10.1.2. garantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis paskolų ir finansinės nuomos
(lizingo) sandorių tiems SVV subjektams, kurie yra gavę finansavimą iš finansų įstaigos nuosavų
lėšų;
10.1.3. INVEGOS negarantuotų investicinių paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių
dalinis palūkanų kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę finansavimą iš finansų
įstaigos nuosavų lėšų;
10.1.4. garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis paskolų ir
finansinės nuomos (lizingo) sandorių dalinis palūkanų kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie
yra gavę finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų;“.
2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
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„16. Dalinio palūkanų kompensavimo projekto (toliau – projektas) vykdytojai turi atitikti
Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Kai pagal
Priemonę įgyvendinami projektai atitinka Aprašo 10 punkte (Aprašo 1 priedo 1.2 papunktyje
nurodytas bendrasis reikalavimas (laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jeigu projekto
veiklomis siekiama padidinti SVV verslumo lygį arba padidinti MVĮ produktyvumą, arba didinti
energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse, pvz., tuo atveju, kai įsigyjamas nekilnojamasis
ir (ar) registruotinas kilnojamasis turtas galimas naudoti ir namų ūkyje, tai įsigyjamas toks
nekilnojamasis ir (ar) registruotinas kilnojamasis turtas turi būti komercinės paskirties ir (arba)
negyvenamosios)), 12 punkte (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas),
13 punkte (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 15 punkte (Aprašo
1 priedo 1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) ir 17.2 papunktyje (Aprašo 1 priedo
1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) nustatytus reikalavimus, Aprašo 1 priedo 1.1, 2.1,
3.1, 3.2, 3.3, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.3, 7.3, 7.4 ir 7.5 papunkčiuose nurodyti bendrieji reikalavimai
atliekant paraiškų vertinimą atskirai nebevertinami. Atitiktis Aprašo 10, 12, 13 ir 15 punktuose ir 17.2
ir 17.3 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams vertinama projektų tinkamumo finansuoti
vertinimo metu.“
3.
Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Aprašo 10.1.3 papunktyje nurodytu atveju projektas turi turėti finansų įstaigos ar
finansinės nuomos (lizingo) bendrovės suteiktą investicinę paskolą ar sudarytą finansinės nuomos
(lizingo) sandorį. Vertinama pagal finansavimo sutartį, projekto vykdytojo pateiktą investicijų
(verslo) planą ir (ar) kitus dokumentus. Iš finansavimo sutarties lėšų taip pat gali būti apmokamos
netiesioginės išlaidos, tiesiogiai susijusios su turto įsigijimu, t. y. pridėtinės vertės mokestis,
finansuojamo turto importo mokesčiai; finansuojamo turto transportavimo, montavimo, testavimo,
derinimo paslaugos, kai už jas sumokama finansuojamo turto pardavėjui; programinė įranga,
licencijos, kai už jas sumokama finansuojamo turto pardavėjui. Mokėjimo pavedimų finansuojamo
turto pardavėjui atlikimo ir valiutos konvertavimo sąnaudos (kiti mokesčiai, mokėjimai kredito
įstaigai ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovei) negali būti finansuoti iš finansavimo sutarties lėšų.
Įsitikinama pagal pateiktoje finansavimo sutartyje nurodytą suteikiamo finansavimo lėšų
panaudojimo tikslinę paskirtį.“
4.
Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki 2020 m. spalio 31 d., dotacijos sutartis turi
būti pasirašoma iki 2020 m. gruodžio 31 d., o išlaidos apmokamos už ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo
30 d. sumokėtas palūkanas. Paraiškos pateikimo metu finansavimo sutartis negali būti pasibaigusi.
Palūkanos projekto vykdytojams gali būti iš dalies kompensuojamos trumpesnį laikotarpį, nei
nustatyta Aprašo 15 ir 37 punktuose, arba kompensavimas gali būti stabdomas, jei visiškai
panaudojamos Priemonei finansuoti skirtos lėšos. INVEGA gali sustabdyti teikiamų naujų paraiškų
priėmimą ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymą, kai dotacijos sutartyse, pagal kurias palūkanų
kompensavimas dar nėra pasibaigęs, nurodyta bendra didžiausia galima palūkanų kompensacijos
suma pasiekia Priemonės finansavimui skirtų lėšų sumą.“
5.
Pakeičiu 41.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„41.4. palūkanos sumokėtos per laikotarpį, kai finansavimo sutartis nebuvo nutraukta ar
nebuvo pasibaigęs jos galiojimo laikas;“.
6.
Pakeičiu 41.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„41.6. per tris mėnesius po finansavimo sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjui pateikus
tinkamai užpildytą paraišką INVEGAI, kaip tai nustatyta Aprašo VI skyriuje, palūkanos
kompensuojamos nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Nepateikus tinkamai užpildytos
paraiškos INVEGAI per tris mėnesius po finansavimo sutarties pasirašymo dienos, palūkanos
kompensuojamos nuo paraiškos pateikimo dienos, jei ji sutampa su kalendorinio mėnesio pirma
diena, arba nuo kito (kalendorinio) mėnesio pirmos dienos. Paraiškos pateikimo (registravimo
INVEGOJE) data nustatoma pagal paskutinio tinkamai pateikto priedo registravimo INVEGOJE datą
ir turi būti pateikta iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos.“
7.
Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:
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„56. Paraiška atmetama dėl Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte ir Projektų taisyklių III
skyriaus keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatytų priežasčių juose
nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu paraiškoje nurodytu
adresu arba elektroninio pašto adresu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo
priėmimo dienos.“
8.
Papildau 731 punktu:
„731. Projekto vykdytojas įsipareigoja teikti Priemonės įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui
atlikti reikalingą informaciją stebėseną ir poveikio vertinimą atliekančioms institucijoms,
įgyvendinančiajai institucijai.“
9.
Pakeičiu 1 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1. Projekto tikslai ir Laikoma, kad visų projektų tikslai ir
uždaviniai atitinka bent uždaviniai
atitinka
veiksmų
vieną 2014–2020 m. ES programos 3 prioriteto „Smulkiojo
fondų investicijų veiksmų ir
vidutinio
verslo
programos (toliau – konkurencingumo skatinimas“ 3.1.1
veiksmų
programa) konkretų
uždavinį
„Padidinti
prioriteto
konkretų verslumo lygį“ arba 3.3.1 konkretų
uždavinį ir siekiamą uždavinį
„Padidinti
MVĮ
rezultatą.
produktyvumą“, arba 4 prioriteto
„Energijos
efektyvumo
ir
atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“
4.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti
energijos vartojimo intensyvumą
pramonės įmonėse“ ir siekiamą
rezultatą, jei jie atitinka 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio
verslo
konkurencingumo
skatinimas“
ir
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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 (toliau – Aprašas) 1 priedo 1.2,
1.3 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus
bendruosius reikalavimus.“
10. Pakeičiu 1 priedo 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.3. Projektas atitinka Projektas turi atitikti kitus su
kitus
su
projekto projekto
veiklomis
susijusius
veiklomis
susijusius Aprašo 15 ir 21 punktuose bei 17.2
projektų
finansavimo ir 17.3 papunkčiuose nustatytus
sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.
reikalavimus.
Informacijos šaltiniai: paraiška,
finansavimo sutartis, smulkiojo ir
vidutinio verslo subjekto statuso
deklaracija, kurios forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
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2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio
verslo subjekto statuso deklaravimo
tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir
vidutinio verslo subjekto statuso
deklaracijos formos patvirtinimo“,
Lietuvos statistikos departamento
viešai skelbiama informacija
(http://www2.stat.gov.lt:8777/imon
es/sektor.html).
Aprašo
10.1.2
papunktyje
nustatytais
atvejais
projekto
vykdytojo
paskolos
atitiktis
investicinei
paskolai
arba
apyvartinei
paskolai
laikoma
nustatyta atliekant paskolos gavėjo
ir jo imamos paskolos rizikos
įvertinimą
dėl
INVEGOS
individualios garantijos suteikimo.
Aprašo
10.1.3
papunktyje
nustatytais atvejais būtina įsitikinti,
kad projektas atitinka Aprašo
18 punkte nustatytus reikalavimus.
Aprašo
10.1.4
papunktyje
nustatytais atvejais būtina įsitikinti,
kad projekto vykdytojo gautas
finansavimas yra iš valstybės
biudžeto lėšų.
Aprašo 10.3 papunktyje nustatytais
atvejais būtina įsitikinti, kad
projektas atitinka Aprašo 17.3.3 ir
17.4
papunkčiuose
nustatytus
reikalavimus.
Informacijos šaltiniai: finansavimo
sutartis,
INVEGOS
rašytinė
garantija (jei taikoma), energijos
vartojimo audito ataskaita (jei
taikoma), investicijų (verslo) planas
(jei taikoma).“
11. Pakeičiu 3 priedo 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.2. Kvietimo teikti paraišką arba
01“.
patvirtinto sąrašo numeris numeris
12. Pakeičiu 3 priedo 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.3. Projekto pavadinimas
Dalinis palūkanų kompensavimas“.
13. Pakeičiu 3 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5
„2.1. Pareiškėjo pavadinimas

Nurodomas
paraišką
teikiančio
juridinio asmens visas pavadinimas (pagal
juridinio asmens registravimo pažymėjimą).
Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis,
kaip įrašyta juridinio asmens registravimo
pažymėjime (pvz.: UAB „Rangovas“, VŠĮ
„Konsultacinės paslaugos“).
Galimas simbolių skaičius – 140.
Nurodyti privaloma.“
14. Pakeičiu 3 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.2. Juridinio asmens kodas
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
Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje
registruotas juridinis asmuo. Jeigu pareiškėjas
yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, žymėti
nereikia.“
15. Pakeičiu 3 priedo 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.4. Namo numeris
Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto
susirašinėti, namo eilės ir buto numeris (jei
taikoma).
Galimas simbolių skaičius – 10.
Nurodyti privaloma.“
16. Pakeičiu 3 priedo 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.6. Miestas / rajonas
Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto
susirašinėti, miesto ar rajono pavadinimas.
Galimas simbolių skaičius – 100.
Nurodyti privaloma.“
17. Pakeičiu 3 priedo 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.8. Telefono numeris
Nurodomas
paraišką
teikiančio
juridinio asmens telefono numeris. Telefono
numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6)
111 0977.
Galimas simbolių skaičius – 20.
Nurodyti privaloma.“
18. Pakeičiu 3 priedo 2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.11. Pareigos
Nurodomos
paraišką
teikiančios
organizacijos vadovo ar jo vardu paraišką
teikti įgalioto asmens pareigos (pvz., X rajono
savivaldybės administracijos direktorius, Z
socialinių paslaugų centro direktorius ir pan.).
Galimas simbolių skaičius – 150.
Nurodyti privaloma.“
19. Pakeičiu 3 priedo 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Apskritis
Savivaldybė
Seniūnijų grupė (-s)

6
Nurodoma
apskritis,
kuriai
tenka didžioji dalis
projekto lėšų.
Paspaudus
ant
apskrities
įvedimo
lauko,
dešiniajame šone
atsiras
rodyklė.
Paspaudus
ją,
išsiskleis
pasirinkimo
sąrašas. Iš sąrašo
pasirenkamas
apskrities
pavadinimas. Jeigu
sudėtinga nustatyti
apskritį,
kuriai
tenka didžioji dalis
lėšų, ji gali būti
nurodoma
pagal
pareiškėjo veiklos
vykdymo adresą.
Nurodyti
privaloma.

Nurodomas savivaldybės, kurioje
planuojama vykdyti pagrindines projekto
veiklas
(pvz.,
statomas
pastatas,
organizuojamas seminaras ir pan.),
pavadinimas. Turi būti nurodoma tik viena
savivaldybė.
Jeigu projektas įgyvendinamas
keliose savivaldybėse, nurodoma projekto
savivaldybė, kuriai tenka didžiausia lėšų ir
veiklų dalis. Didžiausia dalis skaičiuojama
pagal skiriamų lėšų dydį. Jeigu sudėtinga
nustatyti savivaldybę, kuriai tenka didžioji
dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal
pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.
Pvz., tiesiamas 150 km. kelias per X,
Y ir Z savivaldybes. 80 km. kelio yra
tiesiama per Y savivaldybę, tačiau
brangiausia kelio dalis (pvz., dėl estakadų)
bus tiesiama Z savivaldybėje. Z savivaldybė
–
pagrindinė
savivaldybė,
kurioje
įgyvendinamas projektas.
Pvz., organizuojama 15 seminarų X,
Y ir Z savivaldybėse. 10 seminarų
organizuojama
X
savivaldybėje,
2
seminarai – Y savivaldybėje ir 3 – Z
savivaldybėje. Didžiausia projekto lėšų
dalis buvo skirta Y savivaldybėje
organizuojamiems
seminarams.
Daugiausia seminarų (10) suorganizuota X
savivaldybėje, tačiau jie kainavo mažiau nei
2 seminarai, suorganizuoti Y savivaldybėje,
todėl didžiausia projekto lėšų dalis buvo
skirta Y savivaldybėje organizuojamiems
seminarams. Y savivaldybė – pagrindinė
savivaldybė,
kurioje
įgyvendinamas
projektas.

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 seniūnijos (ų), kurioje (-iose) planuoja
vykdyti pagrindines projekto
veiklas, grupę, o jeigu tokios (ių) seniūnijos (-ų) pasirinkimų
sąraše
nėra,
iš
sąrašo
pasirenkama reikšmė „Kita
seniūnija“.
Nurodyti privaloma, jeigu
pasirenkama viena iš nurodytų
savivaldybių.“

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
jai
priklausančios
savivaldybės, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
20. Pakeičiu 3 priedo 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų
Visos savivaldybės
Šis punktas žymimas, jei didžioji projekto
lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos
Respublikos
savivaldybėms
arba
jeigu
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Nurodytos savivaldybės

įgyvendinant projektą sukurti produktai nėra
skirti konkrečiai tikslinei grupei ir jais galės
naudotis visi Lietuvos gyventojai (pvz., nutiestas
strateginis kelias, suorganizuotas plataus masto
seminaras, pritraukęs dalyvių iš visų regionų).
Pažymėjus „Visos savivaldybės“, savivaldybių
sąraše negalima pažymėti konkrečių savivaldybių
– pažymėjus bent vieną, rodomas klaidos
pranešimas.
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
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
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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
Vilniaus miesto
Vilniaus rajono
Visagino miesto
Zarasų rajono“.
21. Pakeičiu 3 priedo 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.3. Projekto įgyvendinimo vieta
4.3 papunktis nežymimas, jei projektas
įgyvendinamas tik Lietuvos Respublikoje.
 Projektas ar jo dalis įgyvendinami
kitoje ES valstybėje narėje (ne Lietuvos
Respublikoje).
Šis punktas žymimas, jeigu projekto
veikla (-os) ar jų dalis planuojama (-os)
įgyvendinant ne Lietuvos Respublikoje, o kitoje
ES valstybėje.
 Projektas ar jo dalis įgyvendinami už
ES teritorijos ribų
Šis punktas žymimas, jeigu projekto
veikla (-os) ar jų dalis planuojama (-os)
įgyvendinant ne Lietuvos Respublikoje, o kitoje
(-ose) valstybėje (-ėse) (ne ES).“
22. Pakeičiu 3 priedo 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)
Paskolų ir finansinės nuomos (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“; ir (arba)
Garantuotų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) individualiomis
garantijomis paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių bei negarantuotų investicinių paskolų
ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių dalinis palūkanų kompensavimas toms MVĮ, kurios yra
gavusios finansavimą iš finansų įstaigos nuosavų, valstybės biudžeto lėšų; ir (arba)
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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 konkretų
uždavinį „Padidinti MVĮ produktyvumą“ ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę
finansinę priemonę; ir (arba)
Investicinių paskolų finansinės nuomos (lizingo) sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms
(technologiniams sprendimams), padedančioms didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą,
diegti, dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms.“
23. Pakeičiu 3 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:
Projekto veiklų pradžia – finansavimo
„16. NUMATOMA PROJEKTO
sutarties pasirašymo data. Kai yra teikiama
daugiau nei 1 finansavimo sutartis, nurodoma
VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO
anksčiausiai pasirašytos finansavimo sutarties
PRADŽIA
data.
Galimas simbolių skaičius – 10. Nurodyti
privaloma.“
24. Pakeičiu 3 priedo 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. NUMATOMA PROJEKTO
VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO
PABAIGA

(Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga
– 36 mėnesiai nuo projekto veiklų pradžios.
Energijos vartojimo efektyvumą skatinančioms
pramonės įmonėms – 60 mėnesių nuo projekto
veiklų pradžios (Aprašo 10.3 papunktyje
nustatytu atveju).
Jeigu finansavimo sutarties laikotarpis
yra trumpesnis nei maksimalus galimas
palūkanų kompensavimo laikotarpis, tuomet
projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga laikoma
finansavimo sutarties pabaigos data. Kai yra
teikiama daugiau nei 1 finansavimo sutartis,
nurodoma vėliausia veiklų įgyvendinimo
pabaiga.)“.
25. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedo 18 punktą.
26. Pakeičiu 3 priedo 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. KITI KLAUSIMAI
(Įgyvendinančioji institucija taip pat turi teisę paraiškos formoje sukurti iki dešimties
papildomų klausimų (kartu su pildymo instrukcija).
Eil.
Nr.
19.1.

19.2.

Klausimo pavadinimas

Atsakymas į klausimą

Finansavimo sutarties data (kai yra
Atsakymui pagrįsti leidžiamas
teikiama daugiau nei 1 finansavimo simbolių skaičius – 100. Nurodyti
sutartis, nurodomos visų finansavimo privaloma.
sutarčių datos, pvz.: 2014-01-01, 2014-0110)
Finansavimo sutarties numeris (kai yra
teikiama daugiau nei 1 finansavimo
sutartis, nurodomi visų finansavimo
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19.3.

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.

sutarčių numeriai, pvz.: PASK-2016-01,
PASK-2016-03)
Finansų įstaigos pavadinimas (kai yra
teikiama daugiau nei 1 finansavimo
sutartis, nurodomi visų finansų įstaigų
pavadinimai)
Įmonės ekonominės veiklos kodas
Įmonės draudėjo kodas (kodą suteikia
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – SODRA)
Informacija apie gautą kitą ES paramą
projektui (jeigu TAIP, tuomet nurodyti apie
gautą ar planuojamą gauti ES ar kitą
paramą projektui, kuriam įgyvendinti
imamas šis finansavimas. Kitu atveju
nurodyti NE)
Finansų įstaigos darbuotojo kontaktiniai
duomenys (PRIVALOMA NURODYTI:
finansavimo sutartį išdavusios finansų
įstaigos darbuotojo vardas, pavardė, el.
paštas, tel. numeris)

19.8.
19.9.
19.10.
27. Pakeičiu 3 priedo 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Partnerio deklaracija

Ne

2.

Informacija apie iš ES struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų gaunamas pajamas
Informacija apie iš ES struktūrinių
fondų lėšų bendrai
finansuojamiems projektams
suteiktą valstybės pagalbą
(išskyrus de minimis pagalbą)
Informacija apie aplinkosauginius
reikalavimus
Klausimynas apie pirkimo ir
(arba) importo pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM)
tinkamumą finansuoti iš ES
struktūrinių fondų ir (arba)
Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšų

Ne

3.

4.
5.

Ne

Ne
Ne

Lapų skaičius“.
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6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Projekto biudžeto paskirstymas
pagal pareiškėjus ir partnerius
Investicijų projektas

Ne

Didelės apimties projekto
paraiškos priedai
Dotacijos sutartis

Ne

„Vienos įmonės“ deklaracija
(pagal Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos rekomenduojamą
formą)
Smulkiojo ir vidutinio verslo
subjekto statuso deklaracija
Finansavimo sutarties pareiškėjo
arba kredito įstaigos darbuotojo
patvirtinta kopija (-os) (toliau –
patvirtinta kopija)
Pažyma
apie
paraiškėjo
atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta
finansų įstaigos darbuotojo
Įmonės registravimo pažymėjimo
patvirtinta kopija ar kito
atitinkamo dokumento patvirtinta
kopija
Įmonės
vadovo
ir
(arba)
verslininko įgaliojimas, suteiktas
įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką
pasirašo ne vadovas
Investicinis projektas (verslo
planas) ir jo dokumentacija
(sąmatos, komerciniai pasiūlymai
ir pan.) (taikoma tik Aprašo
10.1.3 ir 10.3 papunkčiuose
nustatytais atvejais)
Investicijų
(darbų,
prekių,
paslaugų) įsigijimo sutarčių ar
kitų
atitinkamų
dokumentų
patvirtintos kopijos (taikoma tik
Aprašo
10.1.3
ir
10.3
papunkčiuose
nustatytais
atvejais)
Investicijų
(darbų,
prekių,
paslaugų) perdavimo ir priėmimo
aktų arba atidavimo eksploatuoti
aktų patvirtintos kopijos (taikoma
tik Aprašo 10.1.3 ir 10.3
papunkčiuose
nustatytais
atvejais)
Įrenginio,
įrangos,
gaminio
techninio paso, registracijos
liudijimo ar kito
gamintoją,

Taip

Ne

Taip

Taip
Taip

Taip
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

pagaminimo datą ir ar įrenginio
unikalų numerį patvirtinančio
dokumento patvirtintos kopijos
(taikoma tik Aprašo 10.1.3 ir 10.3
papunkčiuose
nustatytais
atvejais)
Išlaidas (finansuotas investicijas)
patvirtinančių dokumentų (PVM
sąskaitos faktūros, sąskaitos
faktūros ir kt.) patvirtintos
kopijos (taikoma tik Aprašo
10.1.3 ir 10.3 papunkčiuose
nustatytais atvejais)
Finansavimo sutarties pakeitimo
patvirtinta kopija arba finansų
įstaigos pažyma apie galutinę
finansavimo sumą ir jos grąžinimo
grafiką, jei suma mažesnė, nei
buvo
nurodyta
finansavimo
sutartyje (taikoma tik Aprašo
10.1.3 ir 10.3 papunkčiuose
nustatytais atvejais)
Išlaidų (finansuotų investicijų)
apmokėjimą
patvirtinančių
dokumentų patvirtintos kopijos
(taikoma tik Aprašo 10.1.3 ir 10.3
papunkčiuose
nustatytais
atvejais)
Banko išrašų patvirtintos kopijos
(taikoma tik Aprašo 10.1.3 ir 10.3
papunkčiuose
nustatytais
atvejais)
Energijos
vartojimo
audito
ataskaita (taikoma tik Aprašo 10.3
papunktyje nustatytu atveju)
Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI) išduota
pažyma (taikoma, jei pareiškėjas
yra sudaręs sutartį su VMI dėl
mokėjimų atidėjimo. Pažyma
negali būti senesnė nei 5 dienos
paraiškos pateikimo dieną).
SODROS
išduota
pažyma
(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
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projekto sutarties arba sprendimo
patvirtintos kopijos (taikoma, jei
finansavimo sutarties lėšos skirtos
ES struktūrinių fondų arba
Lietuvos valstybės institucijų
remiamam projektui ar jo daliai
finansuoti)
28.
Kiti dokumentai
28. Papildau 5 priedą 2.8 papunkčiu:
„2.8. Projekto vykdytojas įsipareigoja teikti Priemonės įgyvendinimo stebėsenai ir
vertinimui atlikti reikalingą informaciją stebėseną ir poveikio vertinimą atliekančioms institucijoms,
įgyvendinančiajai institucijai.“.

Ūkio ministras

Parengė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos
paramos koordinavimo departamento
Finansinių priemonių skyriaus
vyriausioji specialistė
Viktorija Paplauskaitė

Evaldas Gustas

