atnaujinirnas (II)” projektq finansavimo s4lygq aprao Nr. 1
2 priedas

reglarnentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrq kategorijq pagalba skelbiama su derinarna
su vidaus

—

arba
tinklo

straipsnio 2 dalies c punktas)

su

kürirnu

susijusiomis

platinirno

i1aidomis,

kiekiais,

einamosiomis

(Reglamento 1

kitomis

veikia

eksporto

ir

su

veikia?

arba

eksportu susijusiai veiklai treëiosiose
t.y. pagalbai tiesiogiai susijusiai su

narse,

teikiama su

valstybése

eksportuojamais

alyse

Bendrieji_reikalavimai
1.
Ar pagalba néra

Klausimai

Taip

nNe

Rezultatas

1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017

Pareikèjo/projekto vykdytojo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projekto partnerio(-ig) pavadinimas(-i)

Paraikos/projekto numeris

isaugojimui”.

(toliau

ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p.

Nr.

skatinimas” 04.3.1-VIPA-

atsinauj inanëiq

veiksml4

T-1 13 priemonés ,,Valstybei nuosavybés teise prik1ausaniq pastatq

ir naudojimo

ir

investicijq

Pastabos:

rinka taikant Sutarties 107
rn. bireIio 14 d. Kornisijos reglamentu (ES) Nr. 20 17/1084 (OL 2017 L 156,
Reglamentas) I skyrius, III skyrlaus 11 skirsnio ,,Pagalba kulturai ir paveldo isaugojimui” 53 straipsnis ,,Pagalba kultUrai ir paveldo

I Premone teisirns pagrindas
17 d. Kornisijos

1)

fondq

efektyvumo

Sajungos

,,Energij os

gamybos

prioriteto

Europos

PROJEKT1J ATITIKTIES VALSTYBES PAGALBOS TAISYKLEMS PATIKROS LAPAS
PRIEMONE NR. 04.3.1-VIPA-T-113 ,,VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANHCJ PASTATIZJ ATNAUJINIMAS”

2014 m. birelio

p.

4

met4

itek1iq energijos

programos

2014—2020

—

Ar del pagalbos néra rerniarnas vietinit! prekiq naudojimas, vietoj
irnportuojamg preki4? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies d punktas)
Ar pagalba nêra teikiarna uvininkystes ir akvakulturos sektoriui,
kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
1379/20131, iskyrus pagalb mokymui, pagalb labai rnaq, rnaq ir
vidutini4 rnoniq (toliau MVJ) gauti finansavirn, paga1b rnoksliniq
tyrimq ir technologinés pletros srityje, inovacijq pagalb MVJ, paga1b
nepalankias sIygas darbo rinkoje turintierns asmenims ir
negaIiesiems
darbuotojarns,
regioninç
investicinç
pagalb
atokiausiuose regionuose ir regioninés veikios pagalbos schernas?
(Reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punktas)
Ar pagalba nOra teikiarna pirminés emes Ukio produkti2 gamybos
sektoriuje3, iskyrus regionine investicinç pagalb4 atokiausiuose
regionuose, region inés veikios pagalbos schernas, MVJ teikiarn
paga1b konsultavimui, rizikos finansq pagalb4, pagalb moksliniams
tyrimams ir technologinei pletrai, inovacijq pagalb MVJ, pagalb
aplinkos apsaugai, pagalb4 mokymui bei pagaIb nepalankias slygas
darbo rinkoje turintiems asmenims ir negaliesierns darbuotojams?
(Reglamento 1 straipsnio 3 dalies b punktas)
Ar pagalba néra teikiarna emés ukio produktq perdirbimo4 ir
prekybos jais sektoriuje, kai: pagalbos suma nustatoma pagal i
pirminès produkcijos gamintojq jsigytl4 arba atitinkarnq jrnoniq rinkai
pateiktq tokiq produktq kain4 arba kiek; pagalba priklauso nuo to, ar
ji bus i dalies arba visa perduota pirminés produkcijos garnintojarns?
(Reglamento 1 straipsnio 3 dalies c punktas)
Ar pagalba néra teikiama nekonkurencingq ang1it kasykh
udarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos sprendimas Nr.
2010/787/ES5? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies d punktas)
Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

c Ne

c Ne

—

—

—

‘2013 m. gruodio II d. Europos Parlarnento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 del bendro vejybos ir akvakultOros produktt rinkq organizavimo, kuriuo i dalies keiCiami Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr.
1224/2009 ir panaikinarnas Tarybos reglarnentas (EB) Nr. 104/2000.
2
emCs 0kb produktas Sutarties I priede itvardyti produktai, itskyrus 2013 in. gruod2io II d. Europos Parlarnento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 I priede ivardytus vejybos ir akvakultOros
produktus.
pirmine ernCs Qkio produktq gamyba Sutarties I priede itvardytq dirvoernio ir gyvulininkystes produktq gamyba nesiirnan( tolesniq veiksmq. kuriais keiCiamas
tokit! produktq pobudis
emes ukio produktq perdirbimas bet kokia operacija su emCs Qkio produktu. kuri atlikus taip pat gaunamas emCs 0kb produktas. itskyrus Okyje vykdornQ vcikI. susijusi su pasiruotimu
pirm4 kart4 parduoti gyvunin arba
augalin produkt.
2010 m. gruodio 10 d. Tarybos sprendirnas 2010/787/ES del vaistybes pagalbos nekonkurencingq angliu kasykl4 udaryrnui palengvinti.

6.

5.

4.

3.

2.

Ar pagalbos suteikimas néra susietas su pareigojimu pagalbos
gavèjui turéti bustinç Lietuvos Respublikoje arba büti i esmés
jsisteigusiu Lietuvos Respublikoje? (jpareigojirnu turéti btistinç
atitinkamoje vaistybeje narèje arba büti i esmés sisteigusiu toje
vaistybeje nareje nelaikomas reikalavirnas turéti jsisteigimo ar
fregistravimo viet4 paga1b teikianCioje vaistybeje nareje mokéjimo
metu) (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies a punktas)
Ar pagalbos suteikirnas néra susietas su pareigojimu pagalbos
gavejui naudoti Lietuvos Respublikoje pagamintas prekes arba
teikiamas paslaugas? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies b punktas)
Ar teikiant pagalb4 néra ribojamos pagalbos gavéjq galimybes
naudoti moksliniq tyrima, technologinés plétros ir inovacija
rezultatus kitose vaistybese narése? (Reglarnento 1 straipsnio 5
dalies c punktas)
Ar néra virijama investiciné pagalba kulttirai ir paveldo isaugojimui:
150 mm. EUR vienam projektui? (Reglamento 4 straipsnio 1 dalies z
punktas)
Ar nèra apeinarnos praneimo ribos, nustatytos arba nurodytos
Reglamento 4 straipsnio 1 dalies z punkte, dirbtinai iskaidant
pagalbos schemas arba pagalbos projektus? (Reglamento 4 straipsnio

6 Sunkumus patiriant
jmonê apibréta Reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

Tuo atveju jei pareikejas veikia ir 3, 4 ir 5 punktuose nurodytuose
sektoriuose, ir sektoriuose, kurie traukti j io reglamento taikyrno sritj,
ar teikiant pagaIb bus utikrinta tinkarnomis priemonémis, kaip antai
atskiriant veikios sritis ar ilaidas, kad nebUtq suteikta pagalba
Reglarnento taikymo sritj nejtrauktuose sektoriuose? (Reglamento 1
straipsnio 3 dalies paskutiné pastraipa)
Ar pagalba néra teikiama jrnonei, kuriai iduotas vykdomasis ratas
sumoms iiekoti pagal Komisijos sprendirn4, kuriarne tos paëios
vaistybes flares suteikta pagalba skelbiama neteiséta ir nesuderinama
su vidaus rinka? (Reglarnento I straipsnio 4 dalies a punktas)
Ar pagalba néra teikiarna sunkumi! patirianéiai6 jrnonei?

Li

Li

Li

Li

LI

Li

Li

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2 dalis)
Ar teikiama pagalba yra skaidri, atitinkanti Reglamento 5 straipsnio
reikalavimus?
Ar pagalbos intensyvumas ir tinkamos fiñansuoti iiaidos atitinka
Reglamento 7 straipsnio reikalavimus?
Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimq nustatytq Reglamento 8
straipsnyje?
u Taip

u Taip

Taip

Kuriems Reglamento 53 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kultaros
tikslams ir kulturinei veiklai teikiama pagalba: (Pagr/sli paslabose)
17.1.
Muziejarns, archyvams, bibliotekorns, meno ir kultüros centrams ar u Taip
erdvérns, teatrams, kino teatrams, operos teatrams, koncertq saléms,
kitoms gyvq pasirodymi organizacijorns, kino paveldo institucijorns ir
kitoms panaiorns meninéms ir kultUrinérns infrastrukttiroms,
organizacijoms ir institucijoms
17.2.
u Materialiam paveldui, jskaitant visq forrnq kiInojamaj ir
Taip
nekilnojamajj kultUros paveId ir archeologines vietoves, paminklus,
istorines vietoves ir pastatus; gamtos paveldui, susijusiam su kultüros
paveldu arba jei vaistybes narés kompetentingos vaIdios institucijos
juos oficialiai pripaino kultüros arba garntos paveldu
18.
Ar teikiarna pagalba néra priskiriarna veikios pagalbos kategorijai u Taip
(pavyzdiui: nematerialiam paveldui, renginiams, festivaliams,
parodorns ir panaiai kultürinei veiklai, kultUrinio ar meninio vietimo
veiklai, kulturq raikos vairovés apsaugos ir skatinirno svarbos
supratimo rémirnui ir panaiai)?
19.
Ar pagalba yra teikiama objektui, kurio bent 80 % arba laiko, arba n Taip
vietos pajégumo per metus yra naudojarna kultUros tikslams?
20.
Ar projektas atitinka Reglamento 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus
Taip
tinkamg finansuoti iIaid1! reikalavimus?
21.
Ar pagalbos suma atitinka Reglamento 53 straipsnio 8 dalyje
Taip
nustatytus reikalavimus?
IV. Vaistybes pagalbos atitikties vertinimas

17.

Reikalavimai pagalbal kulturai ir paveldo isaugojimui

16.

15.

14.

Ne

Ne

E

Ne

u Ne

u Ne

Ne

n Ne

E

Ne

Ne

(Vertintojo tiesioginis vadovas)

Pastabos:

Patikros periura:
o Vertintojo ivadai pritarti
o Vertintojo ivadai nepritarti

pcg

Renata Adomityté-LiOgerieflé

Energetikos ministerijos
Teisës skyrlaus vyriausioji specialistê

(Paraas)

(Paraas)

Ar teikiarnalsuteikta vaistybés pagalba atitinka visas Reglamento I
skyriuje nustatytas s1ygas ir Reglamento III skyriaus 11 skirsnio
,,Pagalba kultürai ir paveldo isaugojimui” 53 straipsnio ,,Pagalba
kultUrai ir paveldo isaugojimui” reikalavimus?

(Vertintojas)

22.

Taip

/ Vdmantas Mac vicius

(Data)

(Data)

bos:

