FORMAI PRITARTA
2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų administravimo
darbo grupės, sudarytos Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2013 m.
liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl
darbo grupės sudarymo“, 2017 m.
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(Projekto tinkamumo finansuoti iš Europos investicijų banko paskolos lėšų patikros lapo forma)
__________________________________________
(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas ir padalinys)

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI IŠ EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO
PASKOLOS LĖŠŲ PATIKROS LAPAS
___________ Nr. ________
(data)

I. DUOMENYS APIE IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NUMATOMĄ
BENDRAI FINANSUOTI (BENDRAI FINANSUOJAMĄ) PROJEKTĄ (TOLIAU –
PROJEKTAS)
Projekto pavadinimas
Projekto kodas
II. DUOMENYS APIE PROJEKTO TINKAMUMĄ FINANSUOTI IŠ EUROPOS
INVESTICIJŲ BANKO (TOLIAU – EIB) PASKOLOS LĖŠŲ
1.
Ar projekto finansavimo šaltiniui (-iams) finansuoti yra (gali būti) numatomos
EIB paskolos lėšos?

1.1

1.2

Projekto (-ų) finansavimo šaltinis
Valstybės biudžeto lėšos (įskaitant, kai
projekto vykdytojo ir (arba) partnerio lėšų
šaltinis yra valstybės biudžeto lėšos) yra
padengiamos iš EIB paskolos lėšų
Numatomas pareiškėjo ir (arba) partnerio
nuosavų lėšų finansavimo šaltinis yra EIB
paskolos lėšos (perskolinimas)

Taip

Komentarai

Jei paraiškos teikimo metu
informacijos apie tai nėra – punktas
nežymimas, Jei projekto vykdytojas dėl
perskolinimo kreipėsi vėliau – punktas
žymimas pervertinimo metu.

Pastaba. Projekto finansavimo šaltiniui (-iams) finansuoti yra (gali būti) numatomos EIB
paskolos lėšos, jeigu lentelės 1.1 ir (arba) 1.2 punktuose pažymėta žyma „Taip“.
1 išvada. Projekto finansavimo šaltiniui (-iams) finansuoti yra (gali būti) numatomos EIB
paskolos lėšos:
TAIP;
NE.

2
Projektas, kurio finansavimo šaltiniui (-iams) finansuoti nėra (negali būti) numatomos
EIB paskolos lėšos, toliau nevertinamas.
2. Ar projektas atitinka iš EIB paskolos lėšų tinkamą (-as) finansuoti investicijų sritį
(-is)?

Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Iš EIB paskolos lėšų tinkama finansuoti
investicijų sritis
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir
inovacijų skatinimas
Informacinių ir ryšio technologijų (IRT)
prieinamumo ir naudojimo didinimas bei
kokybės gerinimas
Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV)
konkurencingumo skatinimas
Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką
išskiriančių technologijų ekonomikos visuose
sektoriuose rėmimas
Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos
prevencijos ir administravimo skatinimas
Aplinkos išsaugojimas bei apsauga ir išteklių
veiksmingumo skatinimas
Tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų
vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros
dalyse šalinimas
Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo
rėmimas
Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su
skurdu bei diskriminacija
Investicijos į švietimą, gebėjimus ir
mokymąsi visą gyvenimą
Institucinių
pajėgumų
stiprinimas
ir
veiksmingas viešasis administravimas
Techninė parama užtikrinti efektyvų Veiksmų
programos įgyvendinimą ir valdymo ir
kontrolės sistemos administravimą
Techninė parama, skirta informuoti apie
Veiksmų programą ir jai vertinti

Taip

Komentarai

2 išvada. Projektas atitinka iš EIB paskolos lėšų tinkamą (-as) finansuoti investicijų sritį (is):
TAIP;
NE.
Pastaba. Projektas laikomas atitinkančiu iš EIB paskolos lėšų tinkamą (-as) finansuoti
investicijų sritį (-is), jei atitinka nors vieną 2 lentelėje nustatytą investicijų sritį (žyma „Taip“).
Projektas, kuris neatitinka iš EIB paskolos lėšų tinkamos (-ų) finansuoti investicijų srities
(-ių), toliau nevertinamas.
3. Ar projektas susijęs su iš EIB paskolos lėšų netinkama finansuoti investicijų
sritimi?
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Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Iš EIB paskolos ų
netinkama finansuoti investicijų sritis
Projektas susijęs
su ginklų, amunicijos,
karinės ar policijos įrangos ar infrastruktūros,
kitos įrangos ar infrastruktūros, ribojančios
žmogaus asmens teises ir laisves, gamyba
(kūrimu), naudojimu, prekyba ar disponavimu
kitais būdais
Projektas susijęs su azartinių lošimų ar
susijusios
įrangos
gamyba
(kūrimu),
naudojimu, prekyba ar disponavimu kitais
būdais
Projektas susijęs su tabako produktų gamyba,
apdorojimu ar platinimu
Projektas
yra etiškai ar morališkai
prieštaringas (pvz., žmonių klonavimo
tyrimai, prekyba žmonėmis, su politiniu ar
religiniu turiniu)
Projekte (-uose) numatytas neigiamo poveikio
aplinkai perkėlimas iš vienos vietos į kitą
Projekto metu bus atliekami bandymai su
gyvūnais nesilaikant Europos Tarybos
konvencijos
dėl
stuburinių
gyvūnų,
naudojamų bandymų ar kitais mokslo tikslais,
apsaugos
Projektu bus finansuojamos veiklos, kurias
draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir
kiti teisės aktai

Ne

Komentarai

3 išvada. Projektas susijęs su iš EIB paskolos lėšų netinkama finansuoti investicijų sritimi:
TAIP;
NE.
Pastaba. Projektas laikomas nesusijusiu su iš EIB paskolos lėšų netinkama finansuoti
investicijų sritimi, jei visi 3 lentelės teiginiai pažymėti žyma „Ne“.
Projektas, kuris susijęs su iš EIB paskolos lėšų netinkama finansuoti investicijų sritimi,
toliau nevertinamas.
4. Ar projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti iš EIB paskolos lėšų?
Pastaba. Tam tikros projekto išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES fondų ir (ar)
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, yra netinkamos finansuoti iš EIB paskolos lėšų.
4.1. Iš EIB paskolos lėšų netinkamos finansuoti išlaidų kategorijos, kurios yra
tinkamos finansuoti iš ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų:
Eil.
Nr.
1.

2.

Iš EIB paskolos lėšų netinkamų finansuoti
išlaidų kategorija
Žemės įsigijimas
(atitinka iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų, biudžeto 1 išlaidų kategoriją „Žemė“.
Nekilnojamojo turto įsigijimas

Projekto išlaidų suma pagal šią
išlaidų kategoriją, Eur

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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(atitinka iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų, biudžeto 2 išlaidų kategoriją
„Nekilnojamasis turtas“).
Nesukurto nematerialiojo turto įsigijimas:
telekomo licencijų mokesčiai, naudingųjų išteklių
tyrinėjimo licencijos, teisės į naudingąsias
iškasenas ir kitos licencijos, kvotos politiniu
pagrindu, patentai ir prekių ženklai
(atitinka iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų, biudžeto 4 išlaidų kategorijos „Įranga,
įrenginiai ir kitas turtas“ tinkamų finansuoti
išlaidų kategoriją „Patentų, autorinių ir
gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų
išlaidos“.
Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės
mokestis (PVM), kurio negalima įtraukti į
PVM atskaitą
Naudoto turto įsigijimas
(atitinka iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų biudžeto 3-7 išlaidų kategorijose
įtrauktas atitinkamas tinkamas finansuoti
išlaidas).
Palūkanos, patirtos vykstant statyboms
(atitinka iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų biudžeto 3 išlaidų kategorijoje „Statyba,
rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“
įtrauktas atitinkamas tinkamas finansuoti
išlaidas).
Eksploatavimo ir kitos veiklos sąnaudos
(atitinka iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų biudžeto 3-7 išlaidų kategorijose
įtrauktas atitinkamas tinkamas finansuoti
išlaidas).
Vien tik finansiniai sandoriai, kurie tiesiogiai
nesusiję su naujomis fizinėmis investicijomis
(atitinka iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų biudžeto 7 išlaidų kategorijos
"Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal
fiksuotąją normą" įtrauktas atitinkamas tinkamas
finansuoti išlaidas).
Iš viso iš EIB paskolos lėšų netinkamų finansuoti
išlaidų

4.2. Iš EIB paskolos lėšų netinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos palyginimas su
iš ES fondų lėšų finansuojama projekto išlaidų suma:
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

Išlaidos
Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma
Iš ES fondų lėšų finansuojama projekto
išlaidų suma
Iš EIB paskolos lėšų netinkamų
finansuoti projekto išlaidų suma

Suma, Eur

Komentarai

Projektas
tinkamas
finansuoti iš EIB paskolos
lėšų, jei suma 2 eilutėje lygi
sumai 3 eilutėje arba didesnė
už šią sumą
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4.

Iš EIB paskolos lėšų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų suma

Valstybės biudžeto lėšų (1.1
p.) ir (arba) numatomų EIB
paskolos (perskolinimo) lėšų
(1.2 p.) suma

4 išvada. Iš EIB paskolos lėšų netinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija iš ES fondų
lėšų finansuojamų projekto išlaidų sumos:
TAIP;
NE.
Pastaba. Projektas yra laikomas tinkamu finansuoti iš EIB paskolos lėšų, jeigu iš EIB
paskolos lėšų netinkamų finansuoti projekto išlaidų suma neviršija iš ES fondų lėšų finansuojamų
projekto išlaidų sumos.
Projektas, kurio iš EIB paskolos lėšų netinkamų finansuoti projekto išlaidų suma viršija iš
ES fondų lėšų finansuojamų išlaidų sumą, toliau nevertinamas.
5. Ar reikia atlikti projekto poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūras ir
ar projekto įgyvendinimas susijęs su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis
(toliau – „Natura 2000“ teritorijos) pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (toliau – PAV įstatymas) ir Planų ar programų ir planuojamos
ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 (toliau - Reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas)?
□ 5.1. Netaikoma. Kai projektas tenkina 5.1.1 ir 5.1.2 punktuose pateiktas sąlygas. Jei
pažymimas šis punktas, toliau pildoma 6 punkte pateikiama išvada.
5.1.1 Planuojama ūkinė veikla nepatenka į PAV įstatymo reguliavimo ar taikymo sritį,
todėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikti nereikia.
5.1.2 Projektas ir jo įgyvendinama veikla nesusiję su „Natura 2000“ teritorijomis.
□ 5.2. Taikoma. Projektui taikomos PAV ir (arba) „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo
nustatymo procedūros.
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6. Jei 5 punkte pažymima „Taikoma“, toliau pažymėti vieną iš pateiktų atsakymų:
□ 6.1. Reikia atlikti atranką dėl projekto PAV ir PAV neturi reikšmingos įtakos
„Natura 2000“ teritorijoms. *
Reikalingi pateikti dokumentai
Pateikta Netaikoma
6.1.1. Atsakingos institucijos atrankos išvada, kad PAV atlikti neprivaloma.
□
□
6.1.2. Atsakingos už saugomas teritorijas institucijos pateikta planuojamos
ūkinės veiklos (arba planų ar programų) įgyvendinimo poveikio „Natura
□
□
2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada, kurios forma patvirtinta
Reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, kad planuojama ūkinė veikla
nereikšminga „Natura 2000“ teritorijoms.
6.1.3. Pateikiama pasirašyta už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną
atsakingos institucijos deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos
□
□
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-505
„Dėl už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos
deklaracijos formos patvirtinimo ir pasirašymo“ (jei planuojama ūkinė
veikla susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis).
(Jeigu deklaracija pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra išduodama,
projekto vykdytojas dėl rašto, kuriuo patvirtinama, jog projektas neturi
reikšmingos įtakos „Natura 2000“ teritorijoms, išdavimo turi kreiptis į
Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos pateikdamas
reikalingus dokumentus ir informaciją apie projektą.)
* vertinant šią dalį, rekomenduojama vadovautis Paraiškos finansuoti projektą formos priedo
„Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus“ (toliau – Paraiškos priedas)
4.2, 4.3 ir 4.4 punktuose esančia informacija.
□ 6.2. Atliktas projekto PAV ir jis neturi reikšmingos įtakos „Natura 2000“
teritorijoms.**
Reikalingi pateikti dokumentai
Pateikta Netaikoma
6.2.1. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos.
□
□
6.2.2. Pateikiama netechninė PAV ataskaitos santrauka.
□
□
6.2.3. Atsakingos už saugomas teritorijas institucijos pateikta planuojamos
ūkinės veiklos (arba planų ar programų) įgyvendinimo poveikio „Natura
□
□
2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada, kurios forma patvirtinta
Reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu , kad planuojama ūkinė veikla
nereikšminga „Natura 2000“ teritorijoms.
6.2.4. Pateikiama pasirašyta už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną
atsakingos institucijos deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos
□
□
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-505
„Dėl už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos
deklaracijos
formos
patvirtinimo
ir
pasirašymo“
(Jeigu deklaracija pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra išduodama,
projekto vykdytojas dėl rašto, kuriuo patvirtinama, jog projektas neturi
reikšmingos įtakos „Natura 2000“ teritorijoms, išdavimo turi kreiptis į
Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos pateikdamas
reikalingus
dokumentus
ir
informaciją
apie
projektą.)
** vertinant šią dalį, rekomenduojama vadovautis Paraiškos priedo 4.1 ir 4.4 punktuose esančia
informacija.
□ 6.3. Atliktas projekto PAV ir jis turi reikšmingą įtaką „Natura 2000“
teritorijoms.***
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Reikalingi pateikti dokumentai
Pateikta Netaikoma
6.3.1. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos.
□
□
6.3.2. Pateikiama netechninė PAV ataskaitos santrauka.
□
□
6.3.3. Atsakingos už saugomas teritorijas institucijos pateikta planuojamos
ūkinės veiklos (arba planų ar programų) įgyvendinimo poveikio „Natura
2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada, kurios forma patvirtinta
□
□
Reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu“, kad planuojama ūkinė veikla daro
reikšmingą įtaką „Natura 2000“ teritorijai.
6.3.4. Europos Komisijai pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos
dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEB) 6
straipsnio 4 dalį teikiamos informacijos forma, pateikta Kompensacinių
priemonių bendram „Natura 2000“ tinklo vientisumui išsaugoti taikymo,
informacijos apie patvirtintas kompensacines priemones teikimo Europos
Komisijai ir kreipimosi į Europos Komisiją dėl jos nuomonės tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
□
□
lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-959, 1 priede.
(Projekto vykdytojas dėl šio dokumento išdavimo turi kreiptis į Valstybinę
saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos pateikdamas
reikalingus dokumentus ir informaciją apie projektą. Jeigu dėl projekto (arba
plano ar programos) reikia gauti išankstinę Europos Komisijos nuomonę,
kartu su minėta forma turi būti pateikiamas Europos Komisijos sprendimas.)
*** vertinant šią dalį, rekomenduojama vadovautis Paraiškos priedo 4.1 ir 4.4 punktuose esančia
informacija.
6. išvada. Projektas atitinka aplinkosauginius reikalavimus:
TAIP;
NE.
Projektas atitinka aplinkosauginius reikalavimus, kai projektas tenkina vieną iš šių sąlygų:
1. Projektui netaikomos PAV ir „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo procedūros.
Patikros lape pažymėtas 5.1 punktas.
2. Projektui taikomos PAV ir (arba) „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo procedūros.
Patikros lape pažymėtas 5.2 punktas ir viena iš 6 punkte nurodytų žymų bei pateikti visi reikalingi
dokumentai.
7. Galutinė išvada. Projektas tinkamas finansuoti iš EIB paskolos lėšų:
TAIP;
NE.

Komentarai:

Įgyvendinančiosios institucijos atstovas (-ai), atlikęs (-ę) projekto (-ų) tinkamumo
finansuoti EIB paskolos lėšomis vertinimą:
(pareigų pavadinimas)
___________________
(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

