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Bendrasis reikalavimas/
specialusis projektt atrankos kriterijus (toliau
specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir
paaikinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus
detalizavimas
(jei taikoma)

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus
vertinimas
Komentarai
Taip I Ne/
Netaikomal Taip su
iIyga
investicijq
veiksmq programos (toliau
fondq
2014—2020
metq
Europos
pile
bent
vieno
projektu
prisidedama
finansuoti
Sajungos
1. Planuojaniu
viena
pagal projektq finansavimo sIygq
veiksmi programa) prioriteto konkretaus udavinio gyvendinimo, rezultato pasiekimo ir gyvendinama bent
apra numatoma finansuoti veikia
1.1. Projekto tikslai ir udaviniai atitinka bent vien Projekto tikslai ir udaviniai turi atitikti veiksrnq
veiksrnq prograrnos prioriteto konkretq udavinj ir programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir
siekiain rezultat4.
atsinaujinaniq itekIi4 energijos garnybos ir
naudojimo skatinimas” 4.3.1. konkretq udavin1
,,Surnainti energijos suvartojirn vieojoje
infrastruktüroje I r daugiabuiuose narnuose” ir
siekiarn rezuItat.

,,

—

2014—2020 met4 Europos Sajungos fond4 investicij4 veiksmq
programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanèi4
itek1i4 energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” 04.3.1-VIPAT- 113 priemonés ,,Valstybei nuosavybs teise prik1ausaniq pastatq
atnaujinimas (II)” projektq finansavimo s1ygq aprao Nr. 1
1 priedas

yrni!na Patiks/inia” tais alvejais, kai i lentelE tikslina,na p0 to, kai paraika grqinamapakartotinia,n vertinunul.)

PIRMINE

su partneriu(-iais)

Paraikos kodas
Pareikéjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projekt planuojama gyvendinti:

PROJEKTO

1

—

InformacUos §altinis: Paraika ir (arba)
investicij projektas.
Projektas turi atitikti kitus su projekto veikiomis
susijusius Aprao 16.2-16.3, 18, 19, 20, 28
punktuose nustatytus reikalavimus.

—

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m.
spalio 30 d. Europos Vadov4 Tarybos ivadomis
Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sajungos
Baltij os jUros regiono strategij os, atnauj intos
Europos Komisij os 2012 m. kovo 23 d. komunikatu
Nr. COM (2012) 128 (toliau ES BJRS), tikslo
gyvendinimo pagal bent vien ES BJRS veiksrnq
plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m.
rugsèjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(20 15)177,
numatyt politinç srit, horizontaluji veiksrn4 ar
jgyvendinimo pavyzd.
Informac/os altinis:
inves1icyprojektas.

Paraika

ir

(arba)

InformacUos §altinis: investicijy projekias.
Projektas turi prisidéti prie ES BJRS tikslo
gyvendinimo, kaip tai nustatyta Aprao 17
punkte.

InformacUos §altinis: Parais7ca ir (arba)
inveslicjjy projekias.
2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumenti nuostatas.
2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo
Proj ektas turi atitikti nacionalinius strateginio
dokumentq nuostatas.
planavimo dokumentus, nurodytus Aprao 16.1
papunktyje.

1.3. Proj ektas atitinka kitus su projekto veikiomis
susijusius projektq finansavirno sajygq aprae
nustatytus reikalavimus.

1 .2. Projekto tikslai, udaviniai ir veikios atitinka
bent vien i projektq finansavimo sIygq aprae
nurodytq veiklq.

Inforrnacjjos a1tinis: Paraika ir (arba)
inveslicijy projekias.
Projekto tikslai, udaviniai ir veikios turi atitikti
veik1, nurodyt4 20 14—2020 metq Europos
Sajungos fondq investicij4 veiksmq prograrnos 4
prioriteto
,,Energijos
efektyvumo
ir
atsinaujinaniq itekIiq energijos gamybos ir
naudojirno skatinirnas” priernonés 04.3.1-VIPAT- 113 priemonés ,,Valstybei nuosavybés teise
priklausanéiq pastatq atnauj inirnas (11)” projektq
finansavirno sIygq aprao Nr.1 (toliau Apraas)
11 punkte.
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-

-

,,

,,

—

—

3.2. IIaikyta nuosekli vidiné projekto logika, t. y.
InformacUos §altinis: Paraika
projekto rezultatai yra projekto veiklq padarinys,
investicUzi projektas.
projekto veikios sudaro prielaidas gyvendinti
projekto udavinius, o pastarieji pasiekti nustatyt
projekto tiksI.
3.3. Projekto udaviniai yra specifiniai (parodo
Informacijos sa1tinis: Paraika
projekto esmç ir charakteristikas), imatuojarni
investicUiaprojektas.
(kiekybikai ireikti ir matuojami) ir vykdorni,
aiki veikig pradios ir pabaigos data.
4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterq ir vyrq lygybés ir
suderinamas su Europos Sajungos (toliau ES) konkurencijos politikos nuostatomis.
4.1. Projekte néra numatyti veiksrnai, kurie turétq
neigiam4 poveikj darnaus vystymosi principo
jgyvendinimui:
4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybé ir
garntos itekIiai, kratovaizdio ir biologinés
InformacUos saltinis. Paraika ir
frairovés apsauga, klirnato kaita, aplinkos apsauga
paraR*a pateikti dokumentai.
ir kt.).
(Vertinant, ar /gyvendinantprojektq bus
aisth’elgiaina I aplinkos apsaugos reikalavimus,
tikrinama:
ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos ükinës veikios poveikio aplinkai
vertinimo /staty,nu, bãiinas poveikio aplinkai
vertinimas;
-jei bãtinas poveikio aplinkai vertininias, arjis yra
atliktas;
arplanuojama ãkinE veikia (arbaplany ar
prograrny jgyvendinimas) susUusi (-çs) su
/steigtomis arpotencialiomis Natura 2000”
terilorUomis ar artitna tokiy teritorUy aplinka;
jei taip, ar atliktas Nalura 2000” terilorUg
(arba)

(‘arba)

kartu su

nediskriminavimo) principus, projekto gyvendinimas yra

ir

ir

3. Projektu siekiama aikitj ir realiij kiekybiniq udavinit.
3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektq
Projektas turi siekti stebêsenos rodikli4, nurodytq
finansavimo s1ygq aprae nustatyto veiksrnii
Aprao 24 punkte.
programos ir (arba) ministerijos priemoniq
gyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto InformacUos altinis: Paraika ir (arba)
ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.
investicUziprojekias.
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4.3. Projekte néra numatoma apribojimq, kurie
turétq neigiam4 poveik rnoterq ir vyrq lygybes ir
nediskriminavimo del lyties, rasés, tautybes, kalbos,
kilrnès, socialinés padéties, tikéjimo, sitikiniim. ar
paiUrq, arniaus, negalios, lytines orientacijos,
etninés priklausornybes, rel igijos principq
gyvendinimui.
4.4. PasiUlyti konkretUs veiksrnai, kurie rodo, kad
projektu prisidedama prie rnoterq ir vyrq lygybes
principo gyvendinimo ir (arba) skatinamas
nediskrirninavirno del lyties, rasés, tautybés, kalbos,
kilmés, socialinés padeties, tikéjimo, jsitikinirng ar

4.2. Pasiulyti konkretüs veiksmai (pademonstruotas
iniciatyvus poiãris), kurie rodo, kad projektu
skatinamas darnaus vystymosi principo
gyvendinimas.

,,

reikmingumo nustatymas, vadovaujantis Plarn( ar
programq ir plan uojamos ükinês veikios
jgyvendinirno poveikio jsteigtoins ar potencialioins
,,Natura 2000” teritoruoms reikmingumo
nustalymo tvarkos apra.o, paMrtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ininistro 2006 in. geguEs 22
d. Isakyinu Nr. D1-255 DEl p/any arprograiny ir
planuojainos ñkinEs veikios jgyvendiniino poveikio
/steigtoins ar potencialions
,,Natura 2000” teritorUoms reik.niingurno
nustatyrno tvarkos aprao palvirtinimo”,
nuostatomis.)
4,1.2. socialineje srityje (uirntumas, skurdas ir
socialiné atskirtis, visuornenés sveikata, vietirnas ir
mokslas, kultUros saviturno isaugojirnas,
tausojantis vartojimas).
4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindiniq ükio
akg ir regiong vystyrnas).
4.1.4. teritorijq vystymo srityje (aplinkosaugini4,
social inig ir ekonornin ig skirtumq rnainirnas).
4.1.5. informacinés ir inii visuornenês srityje.
Parai.ka
ir

(arba)

ir

(arba)

InformacUos §altinis:
inves1icy projektas.

Paraika

ir

(arba)

(Jei taikoma) Projektas turi siülyti konkreéius
veiksmus, nurodytus io Aprao 29 punkte.

InformacUos altinis: Parai.ka
investicy projekias.
InformacUos §altinis: Parai.ka.

Projektas turi siulyti konkreëius veiksmus,
nurodytus Aprao 31 punkte irjo papunkëiuose.

Informacjjos s’altinis: Parai.s7ca ir (arba)
investicj/yprojektas.
Informacjjos Aaltinis: Paraika ir (arba)
investicij projekias.
Netaikoma.

InformacUos altinis:
investicUy projekias.

4

414714’. esinvestici/os. it).

,,

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos
politikos nuostatomis:
4.5.1. teikiarnas finansavirnas nevirija nustatytl4 de
minimis pagalbos ribq ir atitinka reikalavimus,
taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei
projektui teikiama de minimis pagalba. Fildomas
projekry atitikties de ininitnis pagalbos Iaisykléms
patikros lapas);
4.5.2. projektas finansuojarnas pagal suderint4
vaistybés pagalbos schern4 ar Europos Komisijos
sprendirn arba pagal Bendraji bendrosios iimties
reg1ament, laikantis ten nustatytq reikalavimq
(taikoma, jei projektasfinansuojamas pagal
Bendrcgnj bendrosios Lirnties reglamentq (OL 2014,
L 187, p.]). Pildornas projekty aiitikties vaistybEs
pagalbos taisyklErns palikros lapas,);
4.5.3. proj ekto finansavimas nereikia neteisétos
vaistybes pagalbos ar de minimis pagalbos
suteikimo (Pildoinas patikros lapas del vaistybCs
pagalbos ir de minimis “pagalbos buvimo ar
nebuvimo, kurioforma skelbiama svetainje

paiurq, amiaus, negalios, lytinés orientacijos,
etninés priklausomybés, religijos principo
gyvendinimas.

parai.ka
ir

(arba)

InformacUos .altinis:
investicjjy projektas.

parai.ka

ir

(arba)

4.5.3. Proj ekto finansavimas turi nereikti
neteisétos vaistybes pagalbos ar de minirnis
pagalbos suteikimo, kadangi io Aprao 32 ir 35
punktuose yra nustatyta, kad pagal Apra
vaistybés pagalba ir (ar) de minimis pagalba
negali büti teikiarna, iuose punktuose nustatytais
atvejais.

InforniacUos §altinis:
investicUti projekias.

4.5.2. (Jei taikoma) Projektas atitinka bendraj
reikaIavirn, jei jis atitinka Aprae ir Bendrajame
bendrosios iimties reglamente, nustatytus
reikalavimus. Vertinant atitikt iarn vertinirno
aspektui, pildomas Aprao 2 priedas.

InformacUos §altinis: paraika ir Suteiktos
valslybEs pagalbos ir nereikrningos (de minimis)
pagalbos registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos VyriausybCs 2005 m. sausio 19 d.
nutarimu Nr. 35.

4.5.1. (Jei
taikonia)
Proj ektui
teikiamas
finansavimas turi neviryti nustatytq de minimis
pagalbos ribq ir atitinkti reikalavimus, nustatytus
de minimis reglamente. Vertinant atitiktj iarn
vertinimo aspektui taip pat pildomas Aprao 3
priedas.
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projekt ir atitinka jam (jiems) keliamus

5.4. Pareikéjui ir partneriui(-iams) néra apribojirni.
gauti finansavim:
5.4.1. pareikejui ir partneriui(-iams), kurie yra
juridiniai asmenys, néra ike1ta byla del bankroto
arba restruktürizavimo, néra pradetas ikiteisminis
tyrimas del Ukinés ir (arba) ekonominés veikios
arbajis (jie) nera likviduojamas(-i), néra priirntas
kreditoriq susirinkimo nutarimas bankroto
proceduras vykdyti ne teismo tvarka i nuostata
netaikoma biudetinërns jslaigoms,) arba pareikej ui
ir partneriui(-iams), kurie yra fiziniai asmenys, néra
ikelta byla del bankroto, néra pradetas ikiteisminis
tyrimas del Ukinés ir (arba) ekonominés veikios;
5.4.2. paraikos pateikimo dien4 pareikejas ir
partneris(-iai) neturi su mokesCiq ir socialinio
draudimo jmokq mokejimu susijusiq skolq pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus arba pagal kitos
valstybés teisés aktus, jei pareikejas ir partneris(iai) yra usienyje registruotas juridinis asmuo
(asmenys) ar fizinis(-iai) asmuo (asmenys) yra
usienio pilietis(-Ciai) arba kiekvienu atveju
skola nevirija 50 eurg (tikrinama ne véliau

5.3. Pareikêjas ir partneris(-iai) turi teisin
pagrind4 usiimti ta veikia (atlikti funkcijas), kuriai
pradeti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plétoti skirtas
projektas.

—

—

5.1. Pareikêjas ir partneris(-iai) yrajuridiniai
asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybes
(toliau juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys,
kurie verëiasi Ukine ir (arba) ekonomine veikia
(toliau fizinis asmuo), kaip nustatyta projektq
finansavimo s1ygij aprae.
5.2. Pareikejas ir partneris(-iai) atitinka tinkarnti
pareikejq sra4, nustatyt projektq finansavimo
s4Iygq aprae.

Informacijos .aItiniai: parai.ka, Valstybinio
socialinio draudimofondo valdybos prie Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministerjjos ir Vaistybinés inokeséiy inspekcUos
prie Lietuvos Respublikos Jmnansy ministerjos
pateikta informac(ja ir kita /gyvendinarnYiajai
institucijai prieinama informacija.

Informacjjos
§altiniai:
paraika,
Audito,
apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansy
ministerUos vieai prieinarna informacija ir kita
/gyvendinantiajai
instil uczjai
prieinama
informacija.

InformacUos altinis: paraiska ir kartu su
parai.ka pateikti dokumentai bei vieai prieinama
informacija.
Netaikoma.

Tinkamq pareikéj4 sraas yra nurodytas Aprao
13 punkte.

InformacUos .altinis: Paraika, VJ Registry
ceniro Juridiniy asmeny regisiro duomenys, kita
viesai prieinama informacUa.
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nevirjo 50 eury) i nuostata netaikoma
jstaigoins, kuriij veikiafinansuojama i Lietuvos
Respublikos valstybes Er (‘arba,) savivaldybiti
biudety, ir (arba) vaistybés pinigyfondy, ir
pareikejains, kuriems Lieluvos Respublikos teisés
akiy nuslalyla ivarka yra alidéli ,nokesOiy arba
socialinio draudinio jinoky mokEjimo terminal);
5.4.3. paraikos vertinimo metu pareikejas ir
partneris(-iai), kune yra fiziniai asmenys arba
pareiskejo ir partnerio(-iq), kurie yrajuridiniai
asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis
daugiau nei 50 proc. akcijq) ar savininkas, Ukinés
bendrijos tikrasis narys(-iai) ar rnaosios bendrijos
atstovas(-ai), turintis(-ys) teisç juridin io asmens
vardu sudaryti sandor, ar buhalteris(-iai), ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis(-ys) teisç surayti ir
pasirayti pareikejo apskaitos dokumentus, neturi
neinykusio arba nepanaikinto teistumo arba del
pareikejo ir partnerio(-iq) per paskutinius 5 metus
nebuvo priimtas ir siteisèjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis u dalyvavim4 bendrininki grupéje,
organizuotoje grupéje, nusikaistarnarne
susivienijime, jq organizavim4 ar vadovavim
jiems, kyininkavim, prekyb4 poveikiu, papirkimi,
piktnaudiavim, tarnybos pareigI neatIikim,
sukCiavirni, turto pasisavinirn, turto ivaistyrn,
turtinés alos padaryrn apgaule, turto sunaikinirn
ar sugadinirn, neteisôt praturtejirn, kontraband,
muitinès apgaule, neteisêt4 d isponavimi akcizais
apmokestinamomis prekemis, neteisét4 prekiq ar
produkcijos neiveim i Lietuvos Respublikos,
neteisét4 vertirn4si ükine, kornercine, finansine ar
profesine veikia, neteisét juridinio asmens veikk1,
svetirno prekiq ar paslaugq enklo naudojirni,
apgauling4 pareikiing apiejuridinio asmens veikI,

kaip per 7 dienas nuo paraikos gavimo
dienos; jei nustatoma, kad skola virlja 50
eury, parei.kejui leidiama dokumentais
pagristi, kadparai.kos pateikimo dienq skola

.

.

..

informacija.

.

Informacijos
..
.
.

..

paraiska

inslilucijal

saltinis:
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kita

prietnaina

ir

Co

u±sieniojuridiniain

asmeny
kita

ir

(arba)

asneny registro duo,nenys.

InformacUos altinis: parais7ca, kartu su paraiska
pateikti dokumentai, V/ Registry centro Juridiniy

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus
nustatytus io Aprao 27 punkte.

Paraiska

ir

prieinama

duomenys

instilucUai

regisiro

InformacUos altinis:
investicUy projekias.

inforrnacUa.

jgyvendinaniaJai

.Juridiniy

prieina!na

VJ Registry centro

institucjjai

InformacUos altinis: paraikka,

informacUa.

/gyvendinanOiajai

5.7. Partnerysté gyvendinant projekt yra pagrjsta
Netaikoma.
ir teikia naud4.
6. Projekto iIaidg finansavimo aItiniai aikiai nustatyti ir utikrinti.

5.5. Pareikèjas ir partneris(-iai) turi (gali utikrinti)
pakankamus administravirno gebej imus vykdyti
projekt.
5.6. Projekto parengtumas atitinka projektq
finansavimo slygq aprae nustatytus reikalavimus.

asmeniui ar kitai organizacai arbajyfihialui).

taikomusjuridiniam asmeniui,

partneriui(-iams) néra taikornas apribojirnas gauti
flnansavim4 del to, kad per sprendime del leq
grinirno nustatyt terming lêos nebuvo grintos
arba grinta tik dalis Iè (.is apribojimas
netaikornas /staigoms, kuriy veikiafinansuojama i.
Lietuvos Respublikos vaistybes ir (‘arba,)
savivaldybiy biudety ir (arba) vaistybes pinigy
fondy, fstaigoms, kuriy veik/aifinansuoti yra
skiriama 200 7—2013 mety ESfondy ar 2014—2020
inely ES strukturiniyfondy techniné pararna,
Europos investicUyfondui ir Europos investicUy
bankui);
paraikos vertinirno inetu pareikéjas ir
5.4.7.
partneris(-iai) Juridiniq asrnenq registrui yra pateikç
metiniq finansiniq ataskaitq rinkinius, taip pat
metiniq konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq
rinkinius, kaip nustatyta Juridiniq asrnenq registro
nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2003 m. IapkriCio 12 d. nutarirnu Nr.
1407 ,,Dèl Juridiniq asmenq registro steigirno ir
Juridiniq asmeni registro nuostati patvirtinirno” (‘i
nuostata netaikoma, kai pareRkEjas yrafizinis
asmuo; i nuostata taikoma tik tais atvejais, kai
finansines ataskaitas bütina rengtipagal /stalylnus,
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—

EIB) nustatytas i1aidq tinkamurno

-

(Sis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais,
jei projektq planuojarna bendraijinansuoti i
Lietuvos Respublikos vaistybes biudeto lëy
(jskaitant alvejus, kai projeklo vykdytojo ir (arba)
parlnerio nuosavy iEi1 aitinis yra Lietuvos
Respublikos biudeto ië&os) arba projeklo visq
nuosavy lE.y sumq arjos dai/ pianuojaina bendrai
Jinansuoti i. projekto vykdytojui ir (arba)
partneriui perskoiinly EJB paskolos iEy,
vadovaujantis Europos investicUy banko paskolos,
skirtos i. 2014—2020 rn. Europos Sajungosfondy
investicUli veiksrny progralnos iEy bendrai
finansuojamienis projektatns /gyvendinti,
perskolininio gairiy, skelbiamy svelainèse
i’ww. finniin. try, it ir www. esinvesticijos. it,
nuostatomis. Atsakant f j kiausiniq jvertinama
projekto atitiktis EIB nustalylonis Liaidy
tinkamumojmnansuoti sqiygoms, vadovaujantis
Projekty administravimo irfinansavimo taisykliy
11 priede nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai:
pro/ekto visg nuosavy ièy surng ar jos daif

finansuoti sIygas.

(toliau

6.4. Projektas atitinka Europos investicijl4 banko

rezultatq tçstinurnas.

6.3. Utikrintas finansinis projekto (veiklq)

susijusiq ilaidq padengirnas.

6.2. Utikrintas netinkarni finansuoti su projektu

reikalavimus ir yra utikrintas

jnao finansavimas.
(Sis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais,
jeiparaikoje nunlatytas nuosavas !naas ir (arba)
nuosavas /nafas privaloinas pagaiprojekttj
jmnansavimo sgiygy aprctho reikalavi,nus.)

projektq finansavirno sIygq aprae nustatytus

6.1. Pareikejo ir (ar) partnerio(-iq) jnaas atitinka

InformacUos §aitinis: Parai.ka, finansavimo
§altinius
pat’irtinantys
dokumentai,
kiti
dokumentai, frodanlys pareikejo gebejimus
u±tikrinhi veikios tçs1inumq per visq projekto
jgyvendiniino iaikoiarpj.
InformacUos §altinis: paraika ir kartu su
paraRka pateikti dokumentai.

lnjörmacUos §altinis: Paraika ir Jinansavimo
aitinius patvirtinantys dokumentai.

InforniacUos altinis: Paraika, finansavimo
aitinius
palvirtinantys
dokumentai,
kiti
dokumentai, frodanlys pareikejo gebqimus
prisidEli prie projekiofinansavimo..
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plan uojama bendrai Jmnansuoti i. projekto
vykdytojui Er (arba,) parlneriui perskolintij EIB
paskolos ley, tat”iau projektas neatitinka EIB
nustalylif ilaidij tinkamumo finansuoli sqlygy, io
papunkéio Er, nesant kiti1 pagr/sly nuosavo fnao
finansaviino utikrinirno altiniij, 6.1 papunkàio
vertinimas turi bull ,,Ne”.
projeklq planuojama bendral finansuoli Lietuvos
Respublikos valstybés biudeto lëo,nis (jskailanl
atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio
nuosavy lèy altinis yra Lieluvos Respublikos
biudieto lèos), laéiau jis neatitinka EIB nuslalyly
i.laidy tinkamumo finansuoti sqlygy, io papunkc’io
vertinimas turi bail Ne
Jel io papunkio vertinimo aspekias /vertina,nas
neigiamal, lal neturi /takos bendram atitikiles
bendriesiems reikalavimams vertinimui.)
7 Utikrrntas efektyvus projektui gyvendinti re1kaI1ng1 1eq panaudojimas
7.1. Projekto gyvendinimo alternatyvos
InforinacUos .aliinis: Paraika Er inveslicjjy
pasirinkimas pagrstas snaudq ir naudos analizés
projektas
rezultatais:
(Sis vertinimo aspektas taikomas projektams,
kuriems teikiamas investic/y projektas (pagal
Projekty administravimo irfinansavirno laisykily
67’punkiq,) kartu su sqnaudy Er naudos skaiciuokle.
Taip pat taikoma tais atvejais, kai teikiamas
investicUy projekias kartu su sqnaudy ir naudos
skak’iuokle su viena siüloma /gyvendinti projekto
alternatyva.
Jgyvendinanéioji instiiucUa vertina atitiktl ianz
vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas
atrenkamasprojekly konkurso büdu arba lçstinés
projekty atrankos büdu. Kitais atvejais atiiilcij siam
vertinimo aspektui vertina ministerUa arba
Regionines plëiros departamenias. Kai projektas
/gyvendinamas vieojo ir privataus sektoriy
parinerystEs badu, n2inisterUos ar Regionines
plétros deparlarnento sprendirnas priimamas
atsi±velgiant / vieosios /staigos Centrinès projekty
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5is vertinimo aspektas netaikomas techninCs
paramos projektams ir projekto jgyvendinuno inetu,
i.slcyrus atvejus, kai taikomi Projekty
ad,ninistravinio irfinansavimo iaisykliii 196.1 arba
196.5 papunkcio reikalavi,nai.)
7.1.1. projekto gyvendinimo alternatyvai(-oms)
jvertinti naudojarnos pajarnq, snaudq, finansavimo
aItiniq, sukuriarnos naudos ir kitos prielaidos yra
pagrjstos;
7.1.2. projekto gyvendinirno altematyvai(-oms)
vertinti naudojarnas vienodas pagrjstos trukrnês
analizés laikotarpis;
7.1.3. projekto jgyvendinimo altematyvai(-oms)
vertinti naudojarna vienoda pagrsto dydio
diskonto norma;
7.1.4. optimali projekto gyvendinirno alternatyva
pasirinkta pagal projekto jgyvendinirno alternatyvq
flnansiniq ir (arba) ekonominiq rodikliq (grynosios
dabartinés vertés, vidinés gros normos, snaudq
ir naudos santykio) reikmes; (Jsilikinarna, kad
optimaii projeklo jgyvendinimo alternatyva
pasirinkta pagai didiausig ekonominEs grynosios

—

—

valdymo agentüros pateiklq vertinimo ivadq del
partnerystes ar koncesUos projekio socialinCs ir
ekononilnés naudos. Visais atvejais vertinama
vadovaujantis InvesticUy projekly, kurierns
siekiama gautijmnansavimq i Europos Sajungos
struktürinès parainos jr/ar vaistybes biudeto lEy,
rengimo metodika (toliau InvesticUyprojekty
rengimo metodika )ir Optimalios projekto
jgyvendinimo aiternatyvos pasirinkimo kokybes
vertinimo metodika (toiiau Kokybes
metodika),kurios skeibianios svetaineje
www. esinvesticijos. it. Jei InvesiicUy projektij
rengimo metodikq nwnatoina taikyti su iirntirnis,
tokios Lim1ys turi büti suderintos su
vadovaujaniaja institucUa ir numatytos projekiy
finansavimo sqlygq aprae.

InformacUos .aliinis: Paraika ir investicjy
projektas

InforinacUos altinis: Paraiska ir investicUji
projektas

InormacUos .altinis: Parai.ka ir investicjjy
projektas

InforinacUos aitinis: ParaLka ir inves1icjy
projektas
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Netaikoma

ir kartu su

ir kartu su

InformacUos altinis: Paraika ir mnvesticUi1
projektas

7.3. Ivertintos pagrindines projekto rizikos ir
InformacUos .altinis: parais7ca
suplanuotos rizikq valdyrno priernonés bei jorns
paraika pateikti dokumentai.
jgyvendinti reikalingi itek1iai.
7.4. Numatytos projekto veikios atitinka tinkamoms InformacUos altinis: paraika
finansuoti veikiorns irji apirntirns nustatytus
parais7capateikti dokumentai.
reikalavimus. I1aidos atitinka nustatytus
reikalavimus ir yra bUtinos projektarns jgyvendinti.
Veikios ir i1aidos suplanuotos efektyviai ir
pagrjstai, Ivertinus if iki paraikos pateikirno
pradotas ar jvykdytas viejq pirkirnq proceduras.
Vertinant pareikejo ir partnerio(-iq) jgyvendintus ir
(arba) jgyvendinarnus projektus toms paèiorns
veikioms ir iIaidoms finansavirnas néra skiriarnas
pakartotinai.

dabartinës vertës reikmç (kuri turi büti didesnë nei
0), palyginus ekonominj naudos ir Llaidy santykj
(kuris turi büti didesnis ui 1) bei ekonominç? vidinç
grqios normq (kurios reiknië visais atvejais turi
bilti didesnE u± naudojamq soda/inc diskonlo
normq). (Jei analizuojama tik viena projekto
igyvendinimo alternatyva, jsitikinama, kadji
finansi.kai gyvybinga (kiekvienais projekto
ataskaitinio laikotarpio metals sukauptas grynujij
pinigy srautas negali büti neigiamas) ir ekonoininé
grynoji dabartiné verlé yra teigiama. Papildomai
atsiivelgiama Gel apskaiéiuojama) / ekonominç
vidinç grqios normq, kuri jun bull didesnE nei
naudojama soda/mE diskonto norma, ir ekonon’zin/
sqnaudij ir naudos santyk/, kuris luni bull didesnis
Ui 1.)
7.1.5. pasirinktai projekto gyvendinirno
alternatyvai realizuoti néra inornq teisiniq,
techninig ir socialinig apribojirng.
7.2. Projekto jgyvendinirno alternatyvos
pasirinkimas pagrstas snaudq efektyvumo
rodikliu.
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—

—

nustatytus reikalavimus.
7.6. Projektas atitinka kryminio finansavimo
reikalavimus.
7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto iIaidq
norma, fiksuotieji projekto iIaidq vieneto jkainiai,
fiksuotosios projekto iIaidq surnos ir (ar)
apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei
paraLkoje yra numatyta taikyti §iuos
supaprastintus iiaidy apmokèjimo bãdus ir (ar)
apdovanojimus).
7.8. Paraikoje teisingai nurodyta projekto
kategorija, i projekto planuojamos gauti pajamos
(taip pat ir grynosios pajamos) teisingai
apskaiiuotos ir teisingai nustatytas projektui
reikiamo finansavirno dydis, atsiveIgiant j tai, ar
jgyvendinant projekt4:
negaunama pajarnq;
gaunama pajamq irjos yra jvertintos i anksto;
gaunama pajarn4, betjq i anksto nejmanoma
apskaiiuoti.
(Sis vertinimo aspektas netaikomas, kai i.s Europos
regioninEs pietrosfondo ar Sanglaudosfondo
bendraifinansuojamo projekio tinkainyfinansuoti
Liaidy suma nevira
1 000 000 eury, kai i ESF bendraifinansuojamo
projekto linkamyfinansuoti iIaidy suma nevir.a
50 000 eury, kai projekiams laikonia vaistybés
pagalba, apdovanojimains ir grqinamosioms
subsidUoms (kai grqinama visa paramos sitma),
fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems /kainiams ir
bendro veiksmy piano projektanzs, jeigujuos
nustatant buvo atsiveig1a / numaiomas gauli
grynqsias pajamas, taip pal lechninEs paratnos
projektams, taip patjeigu pagal regiamento (ES)
Nr. 1303/2013 61 sir. 3 dalies apunktq ükio

jgyvendinimo Iaikotarpj; projekto gyvendinirno
trukmê atitinka projektq finansavimo sIygq aprae

7.5. Pareikéjas gali jgyvendinti projekto tikslus,
veikias, udavinius bei pasiekti rezultatus per projekto

InformacUos §aitinis: Paraika
projektas.

Netaikoma

ir investicUy

InformacUos .altinis: Paraika ir invesiicy
projektas.
Netaikoma

Projekto gyvendinirno trukrné/ terminas turi
atitikti Aprao 21 punkte nustatytus reikalavimus.
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Eur

Bendra projekto verté’,

US

VJSO,

E ur

—

—

(-iq)

—

5
Galiinas sirnbolizj
skaiOius
kiekvienarne
laukelyje 9 iki
kablelio ir 2po
kablelio.

Eur

nuosavos Iéos,

partnerio

ir
.

.

—

6(5/2)*lOO
Autornatis7cai
apskaiciuojarna
pagalforrnulç.
Galiinas sirnbolizj
skaicius
3 pries
kableif ir 2po
kablelio.

proc.

islaidli,

nuo tinkam

finansuoti

.

Dalis

suma:

EK

—

sum, Eur

7
Galirnas sirnbo1iz
skaiOius
kiekviename
laukelyje 9 iki
kablelio ir 2po
kablelio.

iIaidt

dekiaruoti

tinkam”

mazinancios

Pajamos,

—

8
Galimas
simboliti skakYius
kiekviename
laukelyje 9 iki
kablelio ir 2po
kablelio.

suma, Eur

lekiaruoti

—

9=(8/2)*100
Automatis7cai
apskaiOiuojania
pagalforrnulç.
Galimas
simboliz skaicius
3 pries kablelj
ir 2po kablelio.

proc

Dalis nuo
tin kamq
iIaidi inansuoti iIaidq
tinkamq

Didiiausia EK

EK iIaidos

Bendra projekto vertt apima ir tinkamas, ir netinkamas iIaidas.

(paraikos vertinirn ati ikusios institucij os atsakingo
asmens pareigq pavadinirnas)
*
Jei pildorna popierinE versUa

Renata Adoaaitytè-liogerieflé

Energetikos ministetijos
Teiss skyriaus vyriausioji specialistê

(data)

(

Macevicaus

twos viceminis
7Vtiintas

E

(vardas ir pavarde, paraas*)

(ia,ne laukelyje pagal poreikj gall bull jraomos papildomos sqlygos, kurias /1, atsivelgdama / projekio rizikingutnq, siülo /Iraukli / projeklo sutarl/. Pildoma projekto
tinkamurnofinansuoti verlinimo melu. Galimas siinbolitj skalOlus 1000.)

Pastabos:

(Pilaoma projekto tinkamumofinansuoti vertinimo metu.)

Pagal priernon N

—

—

4=(3/2)*lOO
Automatiskai
apskaicYiuojarna
pagalJörmulç.
Galimas si,nboliz1
skaióius
3
prie kablelj ir 2
pa kablelio.

iki, Eur

3

—

Galirnas simbolly
skaicius
kiekviename
laukelyje 9 iki
kablelio ir 2po
kablelio.

Iéos

isIaidi,

proc.

.

nuo tinkami

finansuoti.

)alis

iIaid4

i jt:
Pareikéjo

galima projekto tinkamq finansuoti

Praomos skirti

Didiausia

Tinkamos dekiaruoti

t. y. nurodomosfaklines aplinkybés. Pildoma projekto tinkarnumofinansuoti vertinimo metu. Galirnas sinibolly skaiéius

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos dekiaruoti EK i1aidos:

1
2
Galimas simboliy skaicius
Galimas
kiekviename laukelyje 9 iki simboliy
kablelio ir 2po kableho.
skaüYius
kiekwename
laukelyje 9 iki
kablelio ir 2po
kablelio.

3)

,,

Komentarai:
(Privalotnapildyli tik atsakius Ne, bande
1000.)
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