2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės
Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai
pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3
4 priedas
INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Pareiškėjų vykdomos veiklos ir projekto veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) (taikoma vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos
ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. 3 (toliau – Aprašas) 12 punkto nuostatoms).
Eil.
Pareiškėjo vykdoma veikla ir pajamos
2017 m.
2018 m.
2019
Nr.
m.
Pareiškėjo vykdoma veikla (-os) pagal EVRK 2 red. ir pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų), Eur
(nurodyti veiklos (-ų) pavadinimus ir kodus bei iš jų gautas pajamas kiekvienais nurodytais
1.1.
metais) (visos pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) turi atitikti pareiškėjo patvirtintoje finansinėje
atskaitomybėje (pelno (nuostolių) ataskaitoje) nurodytas pardavimo pajamas)
Pareiškėjo metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, Eur (per pastaruosius dvejus
nepildoma
finansinius metus iki paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pateikimo turi būti ne mažesnės negu 300 000 Eur
1.2.
(trys šimtai tūkstančių eurų), jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur (šimtas
keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža
įmonė ar vidutinė įmonė)
Kiek procentų pareiškėjo bendro pardavimo struktūros sudaro pareiškėjo pajamos iš veiklų
pagal EVRK 2 red., priskirtų B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias
1.3.
ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos
08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai

būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19
skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą), proc. (pajamos iš
šios (-ių) veiklos (-ų) turi sudaryti ne mažiau kaip 51 procentą visų įmonės veiklų kiekvienais
nurodytais metais)
2. Pareiškėjo akcininkai (nurodomi visi įmonės akcininkai, valdantys 10 ir daugiau procentų įmonės akcijų).
Eil.
Akcininkas
Akcijų dalis (procentais)
Nr.
2.1.
2.2.
2.n
3. Pareiškėjo metinės energijos sąnaudos (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 2 priedo 1 punkto nuostatoms).
Eil.
Pareiškėjo energijos sąnaudos Energijos
sąnaudų Energijos sąnaudų kiekis sąlyginiu vienetu – tona naftos ekvivalentu.
Nr.
(vertinami paskutiniai energijos kiekis
natūriniais Pareiškėjo naudojamų energijos rūšių sąnaudos turi būti pateiktos tiek
vartojimo audito nagrinėjami metai vienetais (t, m3, MWh) natūriniais vienetais (t, m3, MWh), tiek ir sąlyginiu vienetu (TNE).
arba metai, kai bus įdiegti
Perskaičiuojant energijos sąnaudų kiekį iš natūrinių į sąlyginį vienetą,
atsinaujinančius energijos išteklius
prašome vadovautis Kuro ir energijos balanso sudarymo metodika,
naudojantys energijos gamybos
patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
pajėgumai (tik tuo atveju jeigu
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymu
pareiškėjas numato technologinių
Nr. DĮ-228 „Dėl Kuro ir energijos balanso sudarymo metodikos
procesų organizavimo pokyčius ir
patvirtinimo“.
atliekant energijos vartojimo auditą
įvertintos būsimos pareiškėjo
energijos sąnaudos).
3.1.
Iš viso:
3.1.1. Energijos rūšis Nr. 1 (įrašyti)
3.1.2. Energijos rūšis Nr. 2 (įrašyti)
3.1.3. Energijos rūšis Nr. 3 (įrašyti)
Energija, gaunama iš planuojamų

įdiegti atsinaujinančius energijos
išteklius naudojančių energijos
gamybos pajėgumų.
3.2.
Iš viso:
3.2.1. Energijos rūšis Nr. 1 (įrašyti)
3.2.2. Energijos rūšis Nr. 2 (įrašyti)
3.2.3. Energijos rūšis Nr. 3 (įrašyti)
Santykis tarp energijos, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos
pajėgumus ir bendro pareiškėjo energijos sąnaudų balanso. Skaičiuojama pagal Aprašo 2 priedo 1 punkte pateiktą
formulę.
4. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui.
Pateikite informaciją apie pareiškėjo gautą per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo ir planuojamą gauti valstybės pagalbą, de minimis
pagalbą ir kitą paramą projektui.
Planuojama gauti
Gautos pagalbos suma
Pagalbos teikėjas
Pagalbos suteikimo
pagalbos suma (ne iš
data
Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų
ministerijos)
4.1. Investicinė pagalba atsinaujinančių
išteklių energijos gamybai skatinti
pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo
tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama
suderinama su vidaus rinka taikant
Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL
2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis
bendrosios
išimties
reglamentas)
41 straipsnį.
4.2. De minimis pagalba, suteikta
tinkamoms
projekto
išlaidoms

kompensuoti.
4.3. Kita įvairių formų valstybės
finansinė parama juridiniams asmenims
(valstybės
suteiktos
garantijos,
garantuotų
paskolų
palūkanų
kompensavimas, kita).
5. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.
5.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų
finansavimo šaltinių (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) (kryžminio finansavimo atveju), Europos socialinio fondo (toliau – ESF),
kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas
Taip
sumas ir kita)
Ne
5.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF (kryžminio finansavimo
atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)
Taip
Ne
5.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF
(kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės
erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas
Taip
sumas ir kita)
Ne
6. Tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo būdas ir pagrindimas.
Eil.
Tinkamų finansuoti išlaidų būdas pagal Bendrojo bendrosios
Nr.
išimties reglamento 41 straipnį

Pasirinkto tinkamų finansuoti išlaidų būdo
pagrindimas (nurodoma, kur, į kokį
nekilnojamąjį turtą ir kokią įrangą numatoma

Projekto
įgyvendinimo
adresas,

diegti; aprašomos galimos alternatyvos ir
pagrindžiamas pasirinktas būdas)

6.1.

6.2.

6 dalies a punktas: jeigu investicijų į atsinaujinančių energijos
išteklių gamybą išlaidų dalį visose investicinėse išlaidose
galima lengvai nustatyti kaip atskirą investiciją, pvz., kaip jau
esamų įrenginių papildomą dalį, ši su atsinaujinančių energijos
išteklių susijusių išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos.
6 dalies b punktas: jeigu investicijų į atsinaujinančių energijos
išteklių gamybą išlaidų dalį galima nustatyti lyginant su
panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis,
kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos, šis abiejų
investicijų išlaidų skirtumas nurodo su atsinaujinančių energijos
išteklių susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas.
Panašios mažiau aplinkai naudingos investicijos suprantamos
kaip investicijos, susijusios su tradicinių išteklių (pvz., iš
iškastinio kuro) energijos gamyba.

Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.
______________________
(vadovo pareigos)

_________________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

____________________________________________________

nekilnojamojo
turto, į kurį
investuojama,
unikalus numeris

