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
2017 m. gegužės 29 d. Nr. 4-323
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“, 88 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. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 4.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.6. Finansinės nuomos (lizingo) gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (toliau – SVV) ar
pramonės įmonė, sudariusi su finansinės nuomos (lizingo) bendrove finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl
išsimokėtinai finansuojamo turto įsigijimo finansinės nuomos (lizingo) būdu ar finansinės nuomos (lizingo)
bendrovei pateikusi prašymą sudaryti finansinės nuomos (lizingo) sutartį.
2. Papildau 4.71 papunkčiu:
„4.7.1 Verslininkas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatyme.“
3. Pakeičiu 4.14 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.14. Paskolos gavėjas – SVV arba pramonės įmonė, paėmusi iš finansų įstaigos paskolą ar finansų
įstaigai pateikusi prašymą gauti paskolą.“
4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Priemonės tikslas – didinti SVV verslumo lygį, MVĮ produktyvumą ir energijos vartojimo
efektyvumą pramonės įmonėse ir taip palengvinti finansų įstaigoms paskolas grąžinančių ar finansinės
nuomos (lizingo) sutartyse nustatytus įsipareigojimus vykdančių verslo subjektų patiriamą finansinę naštą.“
5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra SVV ir pramonės įmonės. Partneriai pagal Aprašą
negalimi.“
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6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Pagal Aprašą pareiškėjas – tai SVV subjektas arba pramonės įmonė, pateikusi paraišką
INVEGAI dėl dalinio palūkanų kompensavimo, su kuria pasirašyta dotacijos sutartis (toliau – projekto
vykdytojas).“
7. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) yra SVV arba pramonės įmonė, kuri ne anksčiau kaip nuo
2015 m. spalio 1 d. su finansų įstaiga pasirašys (pasirašė) finansavimo sutartį, atitinka Aprašo
17.3 papunktyje nustatytus reikalavimus ir nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. mokės
(mokėjo) palūkanas.“
8. Pakeičiu 17.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.2. pareiškėjas yra SVV subjektas, MVĮ arba pramonės įmonė:“.
9. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Pagal Aprašo 10.1 papunktyje numatytas remiamas veiklas palūkanos gali būti iš dalies
kompensuojamos ir tokiu atveju, jei paskola ar finansinės nuomos (lizingo) sandorio finansavimas skirtas
pareiškėjo ar projekto vykdytojo lėšomis apmokėtoms investicijoms ar apyvartiniam kapitalui refinansuoti
(ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius nuo sąskaitos faktūros išrašymo ir apmokėjimo dienos iki
finansavimo sutarties pasirašymo dienos), ir pagal Aprašo 10.2–10.3 papunkčiuose numatytas remiamas
veiklas palūkanos gali būti iš dalies kompensuojamos ir tokiu atveju, jei paskola ar finansinės nuomos
(lizingo) sandorio finansavimas skirtas pareiškėjo ar projekto vykdytojo lėšomis apmokėtoms investicijoms
(ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius nuo sąskaitos faktūros išrašymo ir apmokėjimo dienos iki
finansavimo sutarties pasirašymo dienos) refinansuoti. Refinansavimas nėra galimas, kai finansavimo
sutarties lėšomis yra dengiami kiti pareiškėjo kreditoriniai įsipareigojimai.“
10. Pakeičiu 37.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„37.1. pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-809:
37.1.1. SVV subjektams, gavusiems garantuotą ar negarantuotą INVEGOS individualia garantija
paskolą pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę, kompensuojama iki
50 procentų per 36 mėnesius sumokėtų palūkanų nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos;
37.1.2. SVV subjektams, gavusiems INVEGOS garantuotą paskolą iš finansų įstaigos nuosavų lėšų
arba valstybės biudžeto lėšų arba pagal portfelinių garantijų priemonę, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų
lėšų, portfeline garantija garantuotą paskolą ar finansinės nuomos (lizingo) sandorį, arba INVEGOS
individualia garantija negarantuotą investicinę paskolą ar finansinės nuomos (lizingo) sandorį iš finansų
įstaigos nuosavų lėšų, arba INVEGOS individualia garantija negarantuotą paskolą ar finansinės nuomos
(lizingo) sandorį iš valstybės biudžeto lėšų:
37.1.2.1. kai Juridinių asmenų registre nurodyta projekto vykdytojo registracijos vieta dotacijos
sutarties pasirašymo ir sprendimo dėl finansavimo priėmimo metu yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų
savivaldybių teritorijoje ir projekto vykdytojas veikia ne ilgiau nei 5 metus nuo įregistravimo Juridinių
asmenų registre, kompensuojama iki 80 procentų per 36 mėnesius sumokėtų palūkanų, kai projekto
vykdytojas veikia ilgiau nei 5 metus nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre, kompensuojama iki 50
procentų per 36 mėnesius sumokėtų palūkanų nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos;
37.1.2.2. kai Juridinių asmenų registre nurodyta projekto vykdytojo registravimo vieta dotacijos
sutarties pasirašymo ir sprendimo dėl finansavimo priėmimo yra kitų savivaldybių, o ne Vilniaus, Kauno ar
Klaipėdos miestų savivaldybių teritorijoje, kompensuojama iki 95 procentų per 36 mėnesius sumokėtų
palūkanų nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos;“.
11. Pakeičiu 41.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„41.6. per tris mėnesius po finansavimo sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjui pateikus paraišką
INVEGAI, palūkanos kompensuojamos nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Kai faktinis
finansavimo sutarties lėšų panaudojimas užsitęsia ilgiau nei 3 mėnesius nuo finansavimo sutarties
pasirašymo dienos (pvz., pastato statyba, rekonstrukcija, įrenginių gaminimas ir pristatymas iš kitų valstybių
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ir pan.), pareiškėjui pateikus prašymą atidėti projekto vertinimą (nurodoma priežastis ir pagrindžiančių
dokumentų pateikimo data), palūkanų kompensavimas skaičiuojamas nuo finansavimo sutarties pasirašymo
dienos. Nepateikus paraiškos INVEGAI per tris mėnesius nuo 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 data yra paraiškos
registravimo INVEGOJE data.“
12. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:
„44. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su priedais teikia ją INVEGAI. Paraiška ir jos priedai
turi būti užpildyti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) jos
priedai nebus vertinami. Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
44.1. atsiųsti registruotu paštu;
44.2. įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;
44.3. pristatyti pašto kurjerio;
44.4. elektroniniu paštu dpk2@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai,
pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;
44.5. esant techninių galimybių, tiesiogiai interaktyviai („on-line“ režimu).“
13. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:
„46. Elektroniniu paštu (išskyrus Aprašo 44.4 ir 44.5 papunkčiuose nurodytus atvejus) atsiųsta ar
kitu nei Aprašo 45 punkte nurodytu adresu pristatyta paraiška ir jos priedai nepriimami.“
14. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:
„52. Paraiškos vertinimo metu INVEGA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir
(arba) dokumentus Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai trūkstamą
informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse
sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus elektroniniu paštu arba raštu per
INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 dienos.“
15. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:
„54. Paraiškos yra vertinamos ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai užpildytos
paraiškos ir visų joje nurodytų tinkamai užpildytų priedų gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos.
Netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nėra vertinami. Pareiškėjas per 15 dienų nuo
paraiškos gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos apie tai yra informuojamas paraiškoje nurodytu
elektroniniu paštu – nurodomos koreguotinos paraiškos vietos ir (ar) jos priedai. Pakoreguotą ir tinkamai
užpildytą paraišką ir (ar) jos priedus pareiškėjas teikia pakartotinai per INVEGOS pranešime nurodytą
terminą arba pateikia trūkstamą informaciją Aprašo 52 punkte nustatyta tvarka.“
16. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:
„56. Paraiška atmetama dėl Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte ir Projektų taisyklių III skyriaus
keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatytų priežasčių juose nustatyta tvarka.
Siekiant informuoti apie paraiškos atmetimą, pareiškėjui išsiunčiamas sprendimas dėl paraiškos atmetimo,
pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu per 3 darbo dienas
nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.“
17. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:
„58. Kiekvieną kartą baigusi paraiškų vertinimą, INVEGA su atrinktais pareiškėjais sudaro
dotacijos sutartis (užpildytas pareiškėjų pagal Aprašo 5 priede pateiktą formą ir pateiktas kartus su paraiška)
per 5 dienas nuo teigiamo paraiškos įvertinimo pagal Aprašo 1 priedą ir išsiunčia jas projekto vykdytojui
paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu, kvalifikuotu elektroniniu parašu INVEGOS pasirašytą
dotacijos sutarties egzempliorių kartu su sprendimu (-ais) dėl finansavimo skyrimo ir dotacijos sutarties
pasirašymo:
58.1. kai yra gautas pareiškėjo pasirašytas popierinis dotacijos sutarties egzempliorius, sudarant
dotacijos sutartį apsikeičiama sutarties egzemplioriais – projekto vykdytojo pasirašyta dotacijos sutartis lieka
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INVEGAI, o projekto vykdytojui išsiunčiamas INVEGOS kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas
dotacijos sutarties egzempliorius;
58.2. kai yra gauta pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta sutartis, dotacijos sutartis
sudaroma vienu egzemplioriumi – INVEGA kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo ir projekto vykdytojui
išsiunčia abiejų šalių pasirašytą dotacijos sutartį.“
18. Pakeičiu 2 priedo 3.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.8. Ar pagalba yra (bus) naudojama
krovinių vežimo keliais transporto
priemonėms įsigyti, kai įmonė
(pareiškėjas
ir
(arba)
projekto
vykdytojas) vykdo krovinių vežimo
keliais veiklą samdos pagrindais arba
už atlygį?“

□

□

□

19. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
20. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Energetikos ministras, pavaduojantis ūkio ministrą

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2017-03-20 raštu Nr. ((24.37-02)-5K-1703998)-6K-1702163

Žygimantas Vaičiūnas
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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
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 Jungtinė priemonė
priemonės
numeris
ir kompensavimas“
pavadinimas
1.2. Kvietimo teikti paraišką 01
arba
patvirtinto
sąrašo
numeris
1.3. Projekto pavadinimas

Nr.

J03-IVG-T

Dalinis palūkanų kompensavimas.

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Pareiškėjo rekvizitai:

„Dalinis

palūkanų
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2.1. Pareiškėjo pavadinimas/
vardas ir pavardė

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio
asmens filialo, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) visas
pavadinimas (nurodytas Juridinių asmenų registre). Pildoma
didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių
asmenų registre (pvz., UAB „Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės
paslaugos“).
Arba nurodomi paraišką teikiančio ūkinę ir (arba) ekonominę
veiklą vykdančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) vardas
ir pavardė. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip
įrašyta galiojančiame asmens tapatybę patvirtinančiame
dokumente.

2.2. Pareiškėjo kodas

Galimas simbolių skaičius – 140.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių
asmenų registre.
Lietuvos juridinių asmenų nurodomas 7 arba 9 simbolių
kodas. Užsienio juridinių asmenų nurodomas nuo 5 iki 15
simbolių kodas.
Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodoma jo gimimo data
be tarpų formatu YYYYMMDD, simbolių skaičius – 8.
 Pareiškėjas yra fizinis asmuo
 Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo /
užsienio pilietis
Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas
juridinis asmuo arba užsienio pilietis. Jeigu pareiškėjas yra
Lietuvoje registruotas juridinis asmuo ar Lietuvos Respublikos
pilietis, žymėti nereikia.

Adresas:
2.3. Gatvė

2.4. Namo numeris

2.5. Pašto kodas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, gatvės
pavadinimas.
Galimas simbolių skaičius – 100.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, namo eilės
ir buto numeris (jei taikoma).
Galimas simbolių skaičius – 10.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, pašto kodas
(pvz., 02134).
Galimas simbolių skaičius – 10.
Nurodyti privaloma.

7

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, miesto ar
rajono pavadinimas.
Galimas simbolių skaičius – 100.
Nurodyti privaloma.
(Netaikoma)
2.7. Šalis
Nurodomas paraišką teikiančio asmens telefono numeris.
2.8. Telefono numeris
Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111
0977.
Galimas simbolių skaičius – 20.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas paraišką teikiančio asmens elektroninio pašto
2.9. El. pašto adresas
adresas (pvz., info@fondas.lt ar pan.).
Galimas simbolių skaičius – 50.
Nurodyti privaloma.
Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo:
Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba
2.10. Vardas, pavardė
pareiškėjo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė. Jeigu
paraišką teikia fizinis asmuo, kuris neturi atstovo, veikiančio
pagal notaro patvirtintą įgaliojimą, nurodomas pareiškėjo
vardas ir pavardė.
Galimas simbolių skaičius – 70.
Nurodyti privaloma.
Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba
2.11. Pareigos
pareiškėjo vardu įgalioto asmens pareigos (pvz., X rajono
savivaldybės administracijos direktorius; Z socialinių
paslaugų centro direktorius ir pan.). Jeigu paraišką teikia
fizinis asmuo, kuris neturi atstovo, veikiančio pagal notaro
patvirtintą įgaliojimą, nurodoma „Projekto vykdytojas“.
Galimas simbolių skaičius – 150.
Nurodyti privaloma.
Už paraišką atsakingas asmuo:
Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė.
2.12. Vardas, 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.
2.13. Pareigos
Galimas simbolių skaičius – 150.
Nurodyti privaloma.
2.6. Miestas/rajonas
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2.14. Telefono numeris

2.15. El. pašto adresas

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens telefono numeris.
Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111
0977.
Galimas simbolių skaičius – 20.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vienas elektroninio
pašto adresas.
Galimas simbolių skaičius – 50.
Nurodyti privaloma.

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS) (Netaikoma)
4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA
4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Apskritis
Savivaldybė
Seniūnijų grupė (-s)
Nurodoma apskritis, Nurodomas
savivaldybės,
kurioje Jei skiltyje „Savivaldybė“
kuriai tenka didžioji planuojama
vykdyti
pagrindines pasirenkama viena iš šių
dalis projekto lėšų.
projekto veiklas (pvz., statomas savivaldybių: Jonavos r. sav.,
pastatas, organizuojamas seminaras ir Kauno r. sav., Marijampolės
Paspaudus
ant pan.),
pavadinimas.
Turi
būti sav., Mažeikių r. sav., Plungės
apskrities
įvedimo nurodoma tik viena savivaldybė.
r. sav., Šilutės r. sav.,
lauko,
dešiniajame Jeigu projektas įgyvendinamas keliose Tauragės r. sav., Telšių r.
šone atsiras rodyklė. savivaldybėse, nurodoma projekto sav., Utenos r. sav. arba
Paspaudus
ją, savivaldybė, kuriai tenka didžiausia Vilniaus r. sav., tuomet skiltyje
išsiskleis pasirinkimo lėšų ir veiklų dalis. Didžiausia dalis „Seniūnija“
pareiškėjas
sąrašas. Iš sąrašo skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį. pažymi seniūnijos (-ų), kurioje
pasirenkamas
Jeigu sudėtinga nustatyti savivaldybę, (-iose)
planuoja
vykdyti
apskrities
kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali pagrindines projekto veiklas,
pavadinimas. Jeigu būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos grupę, o jeigu tokios (-ių)
sudėtinga
nustatyti vykdymo adresą.
seniūnijos (-ų) pasirinkimų
apskritį, kuriai tenka
sąraše nėra, iš sąrašo
didžioji dalis lėšų, ji Pvz., tiesiamas 150 km kelias per X, Y pasirenkama reikšmė „Kita
gali būti nurodoma ir Z savivaldybes. 80 km kelio yra seniūnija“.
pagal
pareiškėjo tiesiama per Y savivaldybę, tačiau Nurodyti privaloma, jeigu
veiklos
vykdymo brangiausia kelio dalis (pvz., dėl pasirenkama viena iš nurodytų
adresą.
estakadų) bus tiesiama Z savivaldybėje. savivaldybių.
Z
savivaldybė
–
pagrindinė
Nurodyti privaloma.
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
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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.
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.
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 įgyvendinant projektą
sukurti produktai nėra skirti konkrečiai tikslinei
grupei ir jais galės pasinaudoti visi Lietuvos
gyventojai (pvz., nutiestas strateginis kelias,
suorganizuotas
plataus
masto
seminaras,
pritraukęs dalyvius iš visų regionų). Pažymėjus
„Visos savivaldybės“, skiltyje „Nurodytos
savivaldybės“ nėra nurodoma nė viena konkreti
savivaldybė.
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
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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
Šakių rajono
Šalčininkų rajono
Šiaulių miesto
Šiaulių rajono
Šilalės rajono
Šilutės rajono
Širvintų rajono
Švenčionių rajono
Tauragės rajono
Telšių rajono
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Trakų rajono
Ukmergės rajono
Utenos rajono
Varėnos rajono
Vilkaviškio rajono
Vilniaus miesto
Vilniaus rajono
Visagino miesto
Zarasų rajono
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).

5. PROJEKTO APRAŠYMAS
5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas
Įgyvendinant šią priemonę tikimasi palengvinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau –
SVV), 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 labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – 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
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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.
5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)
Paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių dalinis palūkanų kompensavimas tiems SVV,
kurie yra gavę 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)
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.
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. Rizikos pavadinimas
Rizikos detalizavimas
Nr.
1.
(Netaikoma)
(Netaikoma)
(...)
(...)
(...)

Priemonės rizikai valdyti
(Netaikoma)
(...)

5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos
(Netaikoma)
6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS (Netaikoma)
7. PROJEKTO BIUDŽETAS (Netaikoma)
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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)
16. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ
ĮGYVENDINIMO PRADŽIA

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

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.).

18. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO KREDITO ĮSTAIGOJE ATIDARYTĄ
SĄSKAITĄ (Netaikoma)
19. KITI KLAUSIMAI
(Įgyvendinančioji institucija taip pat turi teisę paraiškos formoje sukurti iki dešimties
papildomų klausimų (kartu su pildymo instrukcija).
Eil. Nr. Klausimo pavadinimas

Atsakymas į klausimą
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Finansavimo sutarties data (kai yra teikiama Atsakymui pagrįsti leidžiamas simbolių
daugiau nei 1 finansavimo sutartis, skaičius – 100. Nurodyti privaloma.
nurodomos visų finansavimo sutarčių datos,
pvz.: 2014-01-01, 2014-01-10)
Finansavimo sutarties numeris (kai yra
teikiama daugiau nei 1 finansavimo sutartis,
nurodomi
visų
finansavimo
sutarčių
numeriai, pvz.: PASK-2016-01, PASK-201603)
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)
Individualios veiklos pažymos ar verslo
liudijimo numeris (taikoma tik fiziniams
asmenims vykdantiems ūkinę ir (arba)
ekonominę veiklą)

19.9.
19.10.
20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Partnerio deklaracija

Ne

2.

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

Lapų skaičius
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

Informacija apie iš ES struktūrinių Ne
fondų lėšų bendrai finansuojamiems
projektams
suteiktą
valstybės
pagalbą (išskyrus de minimis
pagalbą)
Informacija apie projektui taikomus Ne
aplinkosauginius reikalavimus
Klausimynas apie pirkimo ir (arba) Ne
importo pridėtinės vertės mokesčio
(toliau
–
PVM)
tinkamumą
finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir
(arba)
Lietuvos
Respublikos
biudžeto lėšų
Projekto biudžeto paskirstymas Ne
pagal pareiškėjus ir partnerius
Investicijų projektas
Ne
Didelės apimties projekto paraiškos Ne
priedai
Dotacijos sutartis
Taip
„Vienos įmonės“ deklaracija (pagal Taip
Lietuvos
Respublikos
ūkio
ministerijos
rekomenduojamą
formą)
Smulkiojo ir vidutinio verslo Taip
subjekto statuso deklaracija
Finansavimo sutarties pareiškėjo Taip
arba kredito įstaigos darbuotojo
patvirtinta kopija (-os) (toliau –
patvirtinta kopija)
Pažyma
apie
pareiškėjo Taip
atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta
finansų įstaigos darbuotojo (gali
būti kitokios formos lygiavertis
dokumentas su tokiu pačiu turiniu
(pvz. atsiskaitomosios sąskaitos
sutarties kopija).
Įmonės
vadovo
ir
(arba)
verslininko įgaliojimas, suteiktas
įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką
pasirašo ne vadovas
Investicinis
projektas
(verslo
planas) ir jo dokumentacija
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(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,
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)
Atsiskaitomosios sąskaitos išrašų
patvirtintos kopijos (taikoma tik
Aprašo
10.1.3
ir
10.3
papunkčiuose nustatytais atvejais)
Energijos vartojimo audito ataskaita
(taikoma
tik
Aprašo
10.3
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papunktyje nustatytu atveju)
23.

24.

25.

26.

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 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)
Kiti dokumentai

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 mažiausia 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.
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, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, taikymo.
6. Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas esu (yra) įvykdęs (įvykdžiusi) su mokesčių ir
socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės
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aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, 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. Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar
buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo
apskaitos dokumentus, neturiu (-i) 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 Europos
Sąjungos 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 atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje
arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.
9. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti
ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.
10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo,
nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra
likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne
teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba
mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.
11. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui 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 atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra
pateikęs 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; šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai
pareiškėjas yra fizinis asmuo).
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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
neekonominei partnerio veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26,
29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems
juridiniams asmenims arba užsienio piliečiams).
14. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui 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 arba mano atstovaujamo pareiškėjo, kaip ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą
vykdančių fizinių asmenų, ar mano, kaip pareiškėjo 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 specialiųjų
tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys
audituotų ar tikrintų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su
projekto įgyvendinimu. Sutinku, kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą
reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti prašytų ir gautų visą reikalingą
informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės,
užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir
kreditingumo bazių.
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 ir Valstybės biudžeto
apskaitos ir mokėjimų sistemoje.
22. Sutinku, kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo pateiktą
paraišką (vardas, pavardė arba 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
projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą
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sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų
skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt ir viešinimo tikslais www.invega.lt.
23. Sutinku, kad įgyvendinančioji institucija gautų ir tvarkytų mano asmens kodą paraiškos
vertinimo metu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu, apskaitos ir audito tikslais bei patvirtinu, kad
man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatyme (taikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo).
24. Palūkanų kompensavimo iš kitų nei šioje paraiškoje nurodytų finansavimo šaltinių nėra
skirta, taip pat neplanuojama kreiptis į kitas institucijas dėl papildomo palūkanų kompensavimo.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. Man žinoma, kad pareiškėjas fizinis asmuo projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir
kompensacijos išmokėjimo metu privalo vykdyti veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba
turėti išduotą galiojantį verslo liudijimą, patvirtinantį, kad ūkinė ir (arba) ekonominė veikla
vykdoma.
29. 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.
30. 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.
31. Sutinku, kad visa informacija apie paraiškos vertinimą, atmetimą, dotacijos sutarties
sudarymą, o taip pat visa kita informacija, susijusi su projekto įgyvendinimu būtų siunčiama
elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje.
32. Sutinku, kad įgyvendinančioji institucija archyvuotų pasirašytą Dotacijos sutartį, o esant
mano prašymui, pateiktų Dotacijos sutarties kopiją.
______________________________________
(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________

____________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)
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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
5 priedas

DOTACIJOS SUTARTIS
__________ Nr. _____________
(data)
(numeris)
Uždaroji
akcinė
bendrovė
„INVESTICIJŲ
IR
VERSLO
GARANTIJOS“
(toliau – įgyvendinančioji institucija), atstovaujama Sutarties 8.1 papunktyje nurodyto asmens, veikiančio pagal
(nurodyti atstovavimo pagrindą), ir __________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
(toliau – projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) Sutarties 8.2 papunktyje nurodyto asmens, veikiančio
pagal įstatus arba kitą Sutarties 8.2 papunktyje nurodytą atstovavimo pagrindą, toliau – Šalys, o kiekviena
atskirai – Šalis, sudaro šią dotacijos sutartį (toliau – Sutartis).
1.
Sutarties dalykas
1.1.
Sutartyje yra nustatoma iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto dalinio palūkanų kompensavimo (toliau – projektas), finansuojamo pagal jungtinę
priemonę Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – Priemonė), finansavimo tvarka ir sąlygos.
2.
Sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai
2.1.
Projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą įsipareigoja pasiekti 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 apraše Nr. 1, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 20 ... m. ________ d. įsakymu Nr. _____
„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“ (toliau – Aprašas), nurodytą projekto
tikslą, uždavinius ir rezultatus.
2.2.
Projektas finansuojamas vadovaujantis Apraše, Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės), taip pat vėlesniuose
jų pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

2.3.
Šalys susitaria, kad, Sutarties keitimai ir Sutarties nutraukimas bei sprendimai dėl
nustatytų pažeidimų, lėšų grąžinimo, papildomo finansavimo skyrimo, išlaidų pripažinimo
netinkamomis finansuoti, pradėtos Sutarties nutraukimo procedūros yra siunčiami projekto vykdytojo
paraiškoje nurodytu el. pašto adresu, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Visa kita su projekto
įgyvendinimu susijusi informacija projekto vykdytojui siunčiama paraiškoje nurodytu elektroniniu
paštu arba, esant techninių galimybių, tiesiogiai interaktyviai („on-line“ režimu).
2.4.
Projekto vykdytojas sutinka:
2.4.1. tais atvejais, jei keičiant ar pildant Aprašą po paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai
institucijai ir Sutarties sudarymo bus patvirtinta naujų ir (arba) nustatyta papildomų reikalavimų,
sąlygų, dalinio palūkanų kompensavimo dydžių ar nauja palūkanų kompensavimo tvarka, jų laikytis;
2.4.2. kad informacija apie projektą (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, numatomo suteikti
finansavimo ir suteikto finansavimo dydis) būtų paskelbta viešai įgyvendinančiosios institucijos
interneto svetainėje www.invega.lt ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;
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2.4.3. kad paraiškoje ir paraiškos prieduose pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi
įgyvendinančiosios institucijos vidaus informacinėje sistemoje ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų posistemyje;
2.4.4. besąlygiškai grąžinti nepagrįstai gautą 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.
Grąžinimas vykdomas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose 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“ (toliau – Finansinės paramos
grąžinimo taisyklės), nustatyta tvarka.
2.5.
Projekto vykdytojas turi informuoti įgyvendinančiąją instituciją raštu, jei projekto vykdymo
metu jis (verslininkas) arba jo (juridinio asmens) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios
bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai) arba kitas (-i)
asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo ir (arba) projekto vykdytojo apskaitos
dokumentus, įgijo ar turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą arba dėl pareiškėjo ir (arba) projekto vykdytojo
(juridinio asmens) per paskutinius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar
vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą,
sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar
sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais
apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą
vertimąsi ūkine, ekonomine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar
paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą,
kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros
elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos
duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų
apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar
turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento
suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą
kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams
(šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
(arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų.
2.6.
Projekto vykdytojas turi informuoti įgyvendinančiąją instituciją raštu, jei projekto vykdytojui,
kuris kaip darbdavys leido dirbti asmenims nelegaliai, pradėtas taikyti apribojimas 5 ateinančius metus nuo
nelegalaus įdarbinimo nustatymo dienos skirti jam (pareiškėjui ir (arba) projekto vykdytojui) ES finansinę
paramą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą.

2.7.
Įgyvendinančioji institucija vienašališkai gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:
2.7.1. kai nevykdomos ar pažeidžiamos tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai, nurodyti Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka, ar nustatoma, kad projekto vykdytojas
neįvykdė ar pažeidė Sutartį;
2.7.2. kai projekto vykdytojas yra restruktūrizuojamas, bankrutuojantis ar likviduojamas;
2.7.3. kai projekto vykdytojas prašo nekompensuoti palūkanų;
2.7.4. kai nustatomas pažeidimas dėl ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų
reikalavimų ir sąlygų laikymosi;
2.7.5. kai buvo nustatyta kad pagal Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytas
valstybės pagalbos teikimo taisykles atitinkama pagalba negali būti teikiama;
2.7.6. kai nustatoma, kad paraiškoje pateikti patvirtinimai ar pateikti duomenys yra
neteisingi ir per įgyvendinančiosios institucijos nurodytą terminą atitinkami trūkumai nėra pašalinami;
2.7.7. jei bus visiškai panaudotos lėšos, skirtos daliniam palūkanų kompensavimui pagal
Priemonę.
2.8. Projekto vykdytojas įsipareigoja teikti Priemonės įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui
atlikti reikalingą informaciją stebėseną ir poveikio vertinimą atliekančioms institucijoms,
įgyvendinančiajai institucijai.
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3.
Projektui skirtos finansavimo lėšos
3.1.
Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma Sutarties galiojimo laikotarpiu (toliau –
tinkamos finansuoti išlaidos) bus apskaičiuojama remiantis finansavimo sutartyje nurodytais duomenimis apie
palūkanų normą, taikomą finansavimo sutartyje pasirašymo dieną (bet ne daugiau nei numatyta didžiausia
palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma), paskolos grąžinimą pagal
finansavimo grąžinimo grafiką ir Apraše nustatytais palūkanų kompensavimo dydžiais ir tvarka. Didžiausia
galima palūkanų kompensacijos suma yra palūkanų (mokėtinų pagal finansavimo grąžinimo grafiką, esant
palūkanų normai, nuo kurios skaičiuojama maksimali dalinės palūkanų kompensacijos suma) sumos ir
kompensavimo dydžio sandauga. Skaičiuojama tik Aprašo II skyriaus atitinkamuose punktuose nurodyto
laikotarpio palūkanų kompensacijos suma.
3.2.
Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma ir kitos projekto finansavimo sąlygos
nurodomos sprendime (-uose) dėl finansavimo skyrimo ir sutarties pasirašymo.
4.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga
4.1.
Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos
pradžios iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4.2.
Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos ir
apmokėtos nuo Sutarties pasirašymo dienos pradžios iki Sutarties galiojimo pabaigos.
5.
Mokėjimai
5.1.
Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu.
5.2.
Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai neteikia projekto tinkamų finansuoti išlaidų
patvirtinimo dokumentų, nes projekto įvykdymo dokumentus įgyvendinančiajai institucijai pateikia trečioji šalis
(kredito įstaiga ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovė, pasirašiusi su įgyvendinančiąja institucija sutartį dėl
bendradarbiavimo įgyvendinančiajai institucijai vykdant dalinį palūkanų kompensavimą).
6.
Kitos sąlygos
6.1. Projekto vykdytojas neprivalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų.
6.2. Jei lėšos projektui finansuoti pripažintos nesuderinamomis su ES bendrąja rinka, projekto
vykdytojas besąlygiškai įsipareigoja šias lėšas grąžinti kartu su palūkanomis, kurias nustato Europos Komisija,
kai teikiama neteisėta pagalba. Pripažintos nesuderinamomis su ES bendrąja rinka lėšos grąžinamos Finansinės
paramos grąžinimo taisyklėse nurodyta tvarka.
6.3. Projekto vykdytojas patvirtina sutinkantis, kad įgyvendinančioji institucija, atlikdama Projektų
taisyklėse ir kituose veiksmų programos administravimą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas,
tvarkytų Sutartyje ir kituose projekto vykdytojo pateiktuose dokumentuose esančius asmens duomenis, taip pat
gautų informaciją apie projekto vykdytoją iš valstybės ir užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių ir kitų
juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.
6.4. Projekto vykdytojas patvirtina esantis informuotas, kad informacija apie jį, kaip pareiškėją, trumpas
projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma bus skelbiami svetainėje
www.esinvesticijos.lt. Projekto vykdytojas patvirtina (jei jis yra verslininkas), kad yra informuotas, jog turi teisę
bet kada kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją, siekdamas susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, taip
pat reikalauti, kad neteisingi, neišsamūs, netikslūs jo asmens duomenys būtų ištaisyti.
6.5. Projekto vykdytojas įsipareigoja (jei jis yra verslininkas) sudaryti sąlygas įgyvendinančiajai
institucijai Projektų taisyklių ir kitų projekto vykdymo ir patikros sąlygas reguliuojančių teisės aktų nustatyta
tvarka atlikti projekto patikrą vietoje, įskaitant tuos atvejus, kai projekto įgyvendinimo vieta yra projekto
vykdytojo gyvenamoji vieta.
7.
Baigiamosios nuostatos
7.1.
Šalių pasirašyta Sutartis įsigalioja nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl finansavimo
skyrimo nurodytos datos ir galioja tol, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis
nutraukiama.
7.2.
Kiekvieną kartą baigusi paraiškų vertinimą, įgyvendinančioji institucija su atrinktais pareiškėjais
sudaro Sutartis:
7.2.1. kai yra gautas pareiškėjo pasirašytas popierinis dotacijos sutarties egzempliorius, sudarant
dotacijos sutartį apsikeičiama sutarties egzemplioriais – projekto vykdytojo pasirašyta dotacijos sutartis lieka
INVEGAI, o projekto vykdytojui išsiunčiamas įgyvendinančiosios institucijos kvalifikuotu elektroniniu parašu
pasirašytas Sutarties egzempliorius;
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7.2.2. kai yra gauta pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta sutartis, Sutartis sudaroma
vienu egzemplioriumi – įgyvendinančioji institucija kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo ir projekto vykdytojui
išsiunčia abiejų šalių pasirašytą Sutartį.
7.3.
Projekto vykdytojo pateikta paraiška su priedais, taip pat sprendimas dėl finansavimo skyrimo
ir sutarties pasirašymo yra laikomi sudėtine šios Sutarties dalimi.
7.4.
Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl
jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.5.
Šalys privalo viena kitą informuoti apie tai, kad pasikeitė jų adresas, elektroninio pašto adresas
ar kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje nustatyta tvarka. Šio reikalavimo
neįvykdžiusi Šalis negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal naujausius jai
žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.
7.6.
Įgyvendinančiosios institucijos adresas ir rekvizitai:
Uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO
GARANTIJOS“
Juridinio asmens
110084026
kodas
Adresas
LT-09308 Vilnius, Konstitucijos pr. 7
Telefonas
+370 5 210 7510
El. paštas
dpk2@invega.lt“
7.7.

Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai:
Nurodyti paraišką pateikusio juridinio asmens pavadinimą arba
Projekto vykdytojo
fizinio asmens, vykdančio ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą, vardą ir
pavadinimas
pavardę
Projekto vykdytojo
Nurodyti juridinio asmens kodą pagal Juridinių asmenų registro
kodas
duomenis. Jeigu pareiškėjas yra verslininkas, nurodyti jo gimimo datą
Adresas
PASTABA: nurodyti buveinės adresą, privaloma nurodyti ir
pašto kodą
Adresas
korespondencijai
Telefonas
El. paštas

PASTABA: nurodyti adresą korespondencijai. Jei jis skiriasi nuo
buveinės adreso, privaloma nurodyti ir pašto kodą
Nurodytas paraiškoje
8. Šalių atstovai ir parašai

8.1. Įgyvendinančiosios institucijos atstovas:

8.2. Projekto vykdytojo atstovas:

_________________________
(pareigos)

_____________________________
(pareigos)

________________________________
(vardas ir pavardė)

_____________________________
(vardas ir pavardė)

________________________________
(parašas)

____________________________
(parašas)
______________________________
(atstovavimo pagrindas: įgaliojimas,
prokūra, kt.)
PASTABA: kai Sutartį pasirašo ne
projekto vykdytojas ar projekto vykdytojo
vadovas, prie kiekvieno sutarties egzemplioriaus
turi būti pridedamas atstovo teisę pasirašyti Sutartį
patvirtinantis dokumentas ar šio dokumento
patvirtinta kopija.

