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PROJEKTO ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS
1. Teisinis pagrindas
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikru kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas), 56 straipsnis.
2. Duomenys apie paraišką/projektą
Paraiškos / projekto numeris
Pareiškėjo / projekto vykdytojo
pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projekto partnerio (ių) pavadinimas (i)
3. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties Reglamentui
Nr.
Klausimai
3.1

Bendrieji reikalavimai

3.1.1

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas?

3.1.1.1.
3.1.1.2.

Maža įmonė
Vidutinė įmonė

Rezultatas
Taip Ne

Netaikoma

Pastabos

2

3.1.1.3.
3.1.2.

Didelė įmonė
Kokiai kategorijai priskiriamas partneris?

3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.3.

Maža įmonė
Vidutinė įmonė
Didelė įmonė
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 1
dalį?
Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1
straipsnio 2 dalį?
Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1
straipsnio 3 dalį?
Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1
straipsnio 4 dalį?
Ar valstybės pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmone,
kaip apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 18 punkte?
Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu
pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje
arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje (t. y.
įpareigojimu turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba
būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas
reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą
teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu)?
Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu
pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba
teikiamas paslaugas?
Ar nėra viršijama investicinė valstybės pagalba vietos
infrastruktūroms: 10 mln. EUR arba visos išlaidos, viršijančios
20 mln. EUR tai pačiai infrastruktūrai (kaip apibrėžta
Reglamento 4 straipsnio 1 dalies cc punkte)?
Ar valstybės pagalbos ribos neapeinamos dirbtinai išskaidant
pagalbos schemas arba pagalbos projektus Reglamento 4

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3

straipsnio 2 dalį?
3.1.12.
Ar teikiama valstybės pagalba yra skaidri pagal Reglamento 5
straipsnio nuostatas?
3.1.13.
Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal
Reglamento 6 straipsnio 2 dalį?
3.1.14.
Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal
Reglamento 6 straipsnio 3 dalies b punktą?
3.1.15.
Ar valstybės pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti
išlaidos atitinka Reglamento 7 straipsnio 1 dalį?
3.1.16.
Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Reglamento 8
straipsnio 1, 3 ir 5 dalis?
3.2. Reikalavimai pagalbai vietos infrastruktūroms
3.2.1.
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 56 straipsnio
1 dalį?
3.2.2.
Ar infrastruktūros panaudojimas atitinka Reglamento 56
straipsnio 3 dalį?
3.2.3.
Ar koncesija ar kitas patikėjimas trečiai šaliai eksploatuoti
infrastruktūrą suteikiami pagal Reglamento 56 straipsnio 4 dalį?
3.2.4.
Ar valstybės pagalbos yra prašoma išlaidoms, kurios yra
tinkamos finansuoti pagal Reglamento 56 straipsnio 5 dalį?
3.2.5.
Ar valstybės pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų
ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento
56 straipsnio 6 dalyje?
4.

Ar projektas atitinka valstybės pagalbos taisykles?

_____________________________________
(patikrą atlikusios institucijos atsakingo asmens
pareigų pavadinimas)

____________
(data)

________________________
(vardas ir pavardė, parašas*)

* Jei pildoma popierinė versija
___________________

