2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės
galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
5 priedas

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ PROJEKTUI
1. BENDRAI FINANSUOJAMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PROJEKTO DUOMENYS
Projekto pavadinimas
Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metų skaičius
Projekto pradžios metai
Diskonto norma, %

Nurodomas projekto pavadinimas
Nurodomas projekto investicijų ataskaitinis
laikotarpis metais
Nurodomi planuojami pirmieji projekto investicijų
atlikimo metai
Nurodoma diskonto norma

2. GALIMA VALSTYBĖS PAGALBA
Nr.

Pavadinimas

1.1.

Tinkamos finansuoti papildomos investicijų į įrangą
išlaidos, Eur (iš 1.2. atimama 1.3.)
Šioje eilutėje, vadovaujantis Aprašo 29.1.1 papunkčiu,
iš investicinio projekto įrašoma biudžeto eilutės A.4.
pavadinimas, reikšmė ir jos diskontuota vertė (t. y.
išlaidos naujiems biokuro kogeneracijos įrenginiams)

(GDV)

(realiai)

1. Investicinė pagalba naujiems biokuro kogeneracijos įrenginiams

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

0

0

0

0

Šioje eilutėje įrašoma priešingos padėties scenarijaus
(t. y. to paties galingumo įprasto (-ų) elektros
energijos gamybos įrenginio (-ių) (pvz.: naujo dujinio
elektros generatoriaus) ar to paties galingumo įprasto
0
(-ų) šilumos gamybos įrenginio
(-ių) (pvz.: naujo dujinio vandens šildymo katilo)
investicijų išlaidos**, ir jų diskontuotos vertės
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis
pagal Aprašo 40 punktą iš viso, Eur (kai pagalba
0
teikiama didelėms įmonėms: 1.1.*60/100)
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis
pagal Aprašo 40 punktą iš viso, Eur (kai pagalba
0
teikiama vidutinėms įmonėms: 1.1.*70/100)
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis
pagal Aprašo 40 punktą iš viso, Eur (kai pagalba
0
teikiama mažoms įmonėms: 1.1.*80/100)
2. Investicinė pagalba atnaujinamiems biokuro kogeneracijos įrenginiams
Tinkamos finansuoti papildomos investicijų į įrangą
0
išlaidos, Eur
Šioje eilutėje, vadovaujantis Aprašo 29.1.2. papunkčiu
iš investicinio projekto įrašoma biudžeto eilutės A.4.
pavadinimas, reikšmė ir jos diskontuota vertė (t.y.
0
išlaidos esamiems kogeneracijos įrenginiams tobulinti)
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis
pagal Aprašo 40 punktą iš viso, Eur (kai pagalba
teikiama didelėms įmonėms: 2.2.*60/100)
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis
pagal Aprašo 40 punktą iš viso, Eur (kai pagalba
teikiama vidutinėms įmonėms: 2.2.*70/100)
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis
pagal Aprašo 40 punktą iš viso, Eur (kai pagalba
teikiama mažoms įmonėms: 2.2.*80/100)
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0

Pateikiama užpildyta pirmoji „1. Investicinė pagalba naujiems biokuro kogeneracijos įrenginiams“ arba antroji
„2. Investicinė pagalba atnaujinamiems biokuro kogeneracijos įrenginiams“ lentelės dalys.
Duomenys įrašomi vadovaujantis instrukcija jiems skirtuose laukuose, kurie nuspalvinti žaliai. Geltonai
nuspalvintuose
** - Išlaidos turi būti pagrįstos. Pagrindžiančiais dokumentais laikytini tokie dokumentai, kaip grindžiant projekto
biudžetą, kaip tai numatyta Aprašo 44 punkte.

