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-804 „Auditas pramonei
LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
Nr. 2
4 priedas
INFORMACIJA APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ, KITUS FINANSAVIMO
ŠALTINIUS IR DUOMENYS, REIKALINGI PROJEKTO ATITIKČIAI PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Projektui gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba.
Planuojama
Gautos
gauti pagalbos pagalbos suma
suma (ne iš

Pagalbos
teikėjas

Pagalbos
suteikimo data

Lietuvos
Respublikos ūkio
ministerijos)

1.1.
Pagalba
darant
materialiąsias investicijas
1.2.
Pagalba
darant
nematerialiąsias
investicijas
1.3. De minimis pagalba
1.4. Kita įvairių formų
valstybės
finansinė
parama
juridiniams
asmenims
(valstybės
suteiktos
garantijos,
garantuotų
paskolų
palūkanų
kompensavimas, kita)
2. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai:
2.1. Ar buvo pateikta paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) dėl paramos šiam projektui arba jo daliai
iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių
(Europos regioninio plėtros fondo (toliau – ERPF), Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos
finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės
paramos ar panašiai)?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų
Taip
numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)
Ne
2.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar
bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, 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,
Taip
datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)
Ne
2.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos
Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, 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, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų
Taip
numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)
Ne
3. Pareiškėjo vykdoma veikla ir metinės pajamos.
Eil.
Nr.
3.1.

3.2.

3.3.

Pareiškėjo duomenys

Reikšmė

Pareiškėjo vykdomos veiklos kodas pagal
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2
red.), patvirtintą Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226
„Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“ (jei pareiškėjas vykdo keletą veiklų,
nurodyti visų įmonės vykdomų veiklų kodus)
Metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės
produkcijos
2015 m., Eur
Metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės
produkcijos
2016 m., Eur

4. Pareiškėjo metinės energijos sąnaudos.
Eil. Nr.

Pareiškėjo įmonės
sąnaudos 2016 m.

energijos Energijos
sąnaudų Energijos
sąnaudų
kiekis
natūriniais kiekis
sąlyginiu
vienetais
(t,
m3, vienetu – tona naftos
MWh)
ekvivalentu.
Pareiškėjo naudojamų
energijos
rūšių
sąnaudos turi būti
pateiktos
tiek
natūriniais vienetais (t,
m3, MWh), tiek ir
sąlyginiu
vienetu
(TNE). Perskaičiuojant
energijos
sąnaudų
kiekį iš natūrinių į
sąlyginį
vienetą,
prašom
vadovautis
Kuro ir energijos

balanso
sudarymo
metodika, patvirtinta
Statistikos
departamento
prie
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
generalinio
direktoriaus 2004 m.
lapkričio 24 d. įsakymu
Nr. DĮ-228 „Dėl Kuro
ir energijos balanso
sudarymo metodikos
patvirtinimo“.
4.1.
4.2.
4.3.
Iš viso:

Energijos rūšis Nr. 1 (įrašyti)
Energijos rūšis Nr. 2 (įrašyti)
Energijos rūšis Nr. 4 (įrašyti)

5. Kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.
______________________
(vadovo pareigos)

_________________
(parašas)
______________________

___________________________
(vardas ir pavardė)

