2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102
priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2
3 priedas
PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS
I. Priemonės teisinis pagrindas
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (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 - Reglamentas), I skyrius, III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 46 straipsnis „Investicinė pagalba
didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui“
II. Duomenys apie paraišką/projektą
Paraiškos/projekto numeris
Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas
Projekto pavadinimas

III. Projekto patikra dėl atitikties Reglamento I skyriaus bendriesiems ir Reglamento III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 46 straipsnio
„Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui“ reikalavimams
Nr.
Rezultatas
Taip
Ne
Klausimai
Pastabos ir komentarai

1.

2.

Ar pagalba nėra teikiama su eksportu susijusiai
veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y.
pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais
kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba su
kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su
eksporto veikla? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies c
punktas)
Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių
naudojimas,
vietoj
importuojamų
prekių?
(Reglamento 1 straipsnio 2 dalies d punktas)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ar pagalba nėra teikiama žuvininkystės ir
akvakultūros sektoriui, kuriam taikomas 2013 m.
gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos
ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo
iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr.
1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas
Tarybos reglamentas (EB)
Nr.
104/2000?
(Reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punktas)
Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio
produktų i gamybos sektoriujeii? (Reglamento 1
straipsnio 3 dalies b punktas)
Ar pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų
perdirbimo iii ir prekybos jais sektoriuje, kai pagalbos
suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos
gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai
pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį arba kai
pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa
perduota pirminės produkcijos gamintojams?
(Reglamento 1 straipsnio 3 dalies c punktas)
Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių
kasyklų uždarymui palengvinti, kuriai taikomas
Tarybos sprendimas Nr. 2010/787? (Reglamento 1
straipsnio 3 dalies d punktas)
Tuo atveju jei pareiškėjas veikia ir 3, 4 ir 5 punkte
nurodytuose sektoriuose ir sektoriuose, kurie įtraukti
į šio Reglamento taikymo sritį, ar teikiant pagalbą
bus užtikrinta tinkamomis priemonėmis, kaip antai
atskiriant veiklos sritis ar išlaidas, kad nebūtų
suteikta pagalba į Reglamento taikymo sritį
neįtrauktuose sektoriuose? (Reglamento 1 straipsnio
3 dalies paskutinė pastraipa)
Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas
vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal

9.
9.1
9.2
9.3
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Komisijos sprendimą, kuriuo tos pačios valstybės
narės suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir
nesuderinama su vidaus rinka? (Reglamento 1
straipsnio 4 dalies a punktas)
Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas?
(Reglamento 1 priedas)
□ Labai mažos ar mažos įmonės
□ Vidutinės įmonės
□ Didelės įmonės
Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai
įmonei?iv (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies c
punktas)
Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu
pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje
valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje
valstybėje narėje? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies a
punktas)
Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu
pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes
arba teikiamas paslaugas? (Reglamento 1 straipsnio 5
dalies b punktas)
Ar pagalbos teikimas nėra susietas su ribojimu
pagalbos gavėjui galimybių naudoti mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus
kitose valstybėse narėse? (Reglamento 1 straipsnio 5
dalies c punktas)
Ar nėra viršijama investicinė pagalba centralizuoto
šilumos ir vėsumos tiekimo tinklui: 20 mln. eurų
vienos įmonės vienam investiciniam projektui?
(Reglamento 4 straipsnio 1 dalies w punktas)
Ar teikiama pagalba yra skaidri, atitinkanti
Reglamento 5 straipsnio reikalavimus?
Ar yra pagrįstas pagalbos skatinamasis poveikis,
atitinkantis Reglamento 6 straipsnio reikalavimus?

17.
18.

19.

20.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų, nustatytų
Reglamento 8 straipsnyje?
Ar nustatyta pagalbos suma neviršija tinkamų
finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno
skirtumo, kaip nurodyta Reglamento III skyriaus 7
skirsnio 46 straipsnio 6 dalyje?
Ar teikiama investicinė pagalba didelio energinio
efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos
tiekimui, t. y. centralizuoto šildymo ir vėsinimo
sistemai, atitinkančiai 2012 m. spalio 25 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl
energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies
keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei
kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir
2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1), 2
straipsnio 41 ir 42 dalyse pateiktą efektyvaus
centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemos
apibrėžtį, kaip nurodyta Reglamento 2 straipsnio 124
punkte.
Ar teikiama/suteikta valstybės pagalba tenkina visas
Reglamento I skyriuje nustatytas sąlygas ir
Reglamento III skyriaus 7 skirsnio 46 straipsnyje
nustatytus reikalavimus?

______________________________________
(Vertintojas)

____________
(Parašas)

____________
(Data)

Patikros peržiūra:
□ Vertintojo išvadai pritarti
□ Vertintojo išvadai nepritarti
Pastabos:_______________________________________________________________________
______________________________________

____________

____________

(Skyriaus vedėjas)

(Parašas)

(Data)

žemės ūkio produktas – Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
1379/2013 I priede išvardytus žvejybos ir akvakultūros produktus.
ii
pirminė žemės ūkio produktų gamyba – Sutarties I priede išvardytų dirvožemio ir gyvulininkystės produktų gamyba nesiimant tolesnių veiksmų, kuriais
keičiamas tokių produktų pobūdis
iii
žemės ūkio produktų perdirbimas – bet kokia operacija su žemės ūkio produktu, kurią atlikus taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, išskyrus ūkyje
vykdomą veiklą, susijusią su pasiruošimu pirmą kartą parduoti gyvūninį arba augalinį produktą
i

iv

sunkumus patiriančios įmonės apibrėžtis nustatyta Reglamento I skyriaus 2 straipsnio 18 punkte.

