Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų
parodose, verslo misijose, mugėse ir šių
produktų pristatymuose užsienio valstybėse
finansavimo taisyklių
3 priedas
(Finansavimo paraiškos pagalbos gavėjams forma dėl dalyvavimo žemės ūkio ir maisto
produktų mugėse ir šių produktų pristatymuose užsienio valstybėse)
____________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai
FINANSAVIMO PARAIŠKA PAGALBOS GAVĖJAMS DĖL
DALYVAVIMO ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ MUGĖSE IR ŠIŲ PRODUKTŲ
PRISTATYMUOSE UŽSIENIO VALSTYBĖSE
____________ Nr. _______
(data)
___________________
(vieta)
1. Pagalbos gavėjo duomenys
Pagalbos gavėjas (vardas, pavardė arba įmonės
pavadinimas)
Teisinė forma (pildo juridiniai asmenys)
Įmonės kodas / asmens kodas
EVRK red.2*
Adresas:
gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė
Tel. Nr.
El. p. adresas
Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.
Finansininko vardas, pavardė, tel. Nr.
Banko pavadinimas
Banko kodas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu
□ Taip
□ Ne
Rekvizitai

2. Informacija apie priemonę arba veiklą, kuriai prašoma pagalbos
Priemonės arba veiklos (nurodyti EVRK red. 2 kodą), kuriai
prašoma pagalbos, aprašymas
*Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl
ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“
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Planuojama priemonės arba veiklos, kuriai prašoma pagalbos,
201_____________________
įgyvendinimo pradžia
____________d.
Planuojama priemonės arba veiklos, kuriai prašoma pagalbos,
201_____________________
įgyvendinimo pabaiga
____________d.
Planuojama priemonės arba veiklos, kuriai prašoma pagalbos,
įgyvendinimo vieta
Prašomos pagalbos rūšis

□Tiesioginė dotacija

Preliminari prašomos pagalbos suma Eur
Nurodyti, kuo svarbi rinka, kurioje vyks priemonė arba veikla, kuriai
prašoma pagalbos
Atsižvelgiant į taisyklių 5 punktą, suformuluoti, kokių tikslų sieksite
Kokį poveikį dalyvavimas mugėje, produktų pristatyme padarys
žemės ūkiui, maisto pramonei ir pan.
Pagalbos gavėjo pristatomos produkcijos aprašymas
3. Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų mugėse ir šių produktų pristatymuose tinkamos
finansuoti išlaidos

Eil.
Nr.

1.
2.

3.
4.

Bendra tinkamų
Išlaidų pavadinimas
finansuoti
Prašoma lėšų
Išlaidų skaičiavimai pagal išlaidų
(nurodyti pagal
išlaidų suma su suma su PVM /
pavadinimą
taisyklių 11 punkte
PVM / be
be PVM, Eur
nurodytas tinkamas
PVM, Eur
(reikiamą
finansuoti išlaidas)
(reikiamą
pabraukti)
pabraukti)
Dalyvio registracijos
(nurodykite dalyvio registracijos
mokesčiai
mokesčio dydį)
Mugės ploto nuomos
(nurodykite ploto dydį (tuščio arba
su standartinės įrangos paketu 1 kv.
m. stendo kainą)
Patalpų nuomos
(nurodykite patalpų dydį ir nuomos
produktų pristatymams
kainą)
Renginio vietos
(nurodykite, jei paraiškos teikimo
įrengimo, išlaikymo ir
metu yra žinomas poreikis
aptarnavimo
(sumontavimo,
išmontavimo, būtinos
įrangos bei baldų
nuomos,
apipavidalinimo,
eksploatavimo,
pervežimo ir pan.)
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5. Pagalbos gavėjo vieno
darbuotojo
komandiruotė

(nurodykite kelionės maršrutą ir
kelionės į abi puses kainą,
apgyvendinimo viešbutyje kainą
parai ir parų skaičių)
(nurodykite eksponatų
transportavimo maršrutą, kokiu
būdu bus transportuojami
eksponatai ir kiti renginio
reikmenys)

6. Eksponatų ir renginio
reikmenų
transportavimo išlaidos

Iš viso
4. Informacija apie gautą pagalbą per paskutinius trejus metus
Eil.
nr
1.
2.
3...

Pagalbos suma, šaltinis

Renginys, kuriame
dalyvauti skirta pagalba

5. Papildoma informacija
Pažymėti tinkamą:

□

Informaciją, kuri reikalinga siekiant įvertinti mano

atitiktį reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2
dalyje, reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2
dalyje, reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje
Mano
prašoma
pagalba,
pateiktai „vienos įmonės“ apibrėžčiai;
vadovaujantis
Dalyvavimo
Jei vykdau veiklą keliuose sektoriuose, – informaciją,
žemės ūkio ir maisto produktų
parodose, verslo misijose, reikalingą siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeistos pagalbos
mugėse ir šių produktų teikimo sąlygos, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr.
pristatymuose
užsienio 1407/2013 1 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje,
valstybėse
finansavimo reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir
taisyklėmis,
yra laikoma 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba reglamento (ES) Nr.
nereikšminga (de minimis) 717/2014 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 5 straipsnio 1 ir 2
pagalba, todėl papildomai dalyse;
pateikiu:
Veiklą vykdau tik viename sektoriuje.

□

□

□ Jei esu reorganizuojamas arba buvau reorganizuotas, –
informaciją, reikalingą siekiant užtikrinti, kad nebūtų
pažeistos pagalbos teikimo sąlygos, kaip nurodyta
reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalyse,
reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalyse
arba reglamento (ES) Nr. 717/2014 3 straipsnio 8 ir 9
dalyse.
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□

Nesu reorganizuojamas ir nebuvau reorganizuotas per

einamuosius ir 2 ankstesnius mokestinius metus.
6. Galutinio pagalbos gavėjo deklaracija
Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu:
1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.
2. Vykdysiu taisyklių sąlygas tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų.
3. Prašoma lėšų suma yra mažiausia priemonei įgyvendinti reikalinga suma.
4. Neturiu skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, mokestinės nepriemokos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus
mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių,
delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl
šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).
5. Įsipareigoju ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal taisykles skyrimo
pagalbos gavėjams dienos saugoti visą su paraiška ir vykdoma priemone susijusią medžiagą ir
dokumentus.
6. Neturiu iškeltos bylos dėl bankroto, nesu likviduojamas.
7. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant
šią deklaraciją).
8. Nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažįstamos tinkamomis
finansuoti išlaidomis.
9. Bendradarbiausiu su priemonės įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis: laiku teiksiu visą
prašomą informaciją, sudarysiu sąlygas tikrinti priemonės vykdymą vietoje, susipažinti su
dokumentais, susijusiais su priemonės įgyvendinimu, leisiu asmenims, vykdantiems kontrolės ir
tikrinimo funkcijas, atlikti dokumentų patikrinimus, patikras vietoje.
10. Teiksiu papildomą informaciją ir dokumentus, susijusius su priemonės įgyvendinimu,
taisyklių, Ministerijos ar Agentūros nustatytais terminais.
11. Agentūros reikalavimu (raštu, pranešimu) grąžinti neteisėtai ar nepagrįstai išmokėtą lėšų
avansą (jo dalį) ar lėšas (jų dalį) ir (arba) permokėtą lėšų avansą ar permokėtas lėšas.
12. Nesu gavęs ir nesieksiu pagalbos iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos programų toms
pačioms išlaidoms, numatytoms paraiškoje pagal taisykles, finansuoti.
13. Sutinku, kad informacija apie numatomas gauti ir (arba) skirtas (gautas) lėšas bus viešinama
visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms
siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus.
14. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso pagalbos gavėjui ir aš, toliau pasirašęs, prisiimu
visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį.
15. Įsipareigoju įgyvendinti priemonę ir taisyklėse nustatytais terminais pateikti Agentūrai
mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus.
16. Nesu gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios
pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba esu
sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose
nustatyta tvarka.

...................

.................................................

.................................................
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(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

