Klausimai

Ar pareikejas (projekto vykdytojas)/ galutinis naudos gavéjas vykdo
veik1 uvininkystés ir akvaku ItUros sektoriuje, kuriam tai kornas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000’?
Ar pareikêjas (projekto vykdytojas)/galutinis naudos gavejas vykdo
pirminés ernés 0kb produktt gamybos veikip?

Taip

Taip

Ne

Ne

c Netaikoma

Netaikoma

de minimis pagalbai (toliau

‘1999 m. gruodio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 del bendro uvininkystes ir akvakult0ros produktq rinkq organizavimo (OL 2000 L 17, 22)
p.

2.

1.

II Duomenys apie paraikJprojekflnansuojamas galutinio naudos gavejo veakias
Pareikèj (projekto vykdytoj)/GaIutin
naudos gavéj identifikuojantis numeris
Pareikêjo (projekto vykdytojo)/Galutinio
naudos gavéjo pavadinimas
Proj ekto pavadinimas

—

2013 m. gruodio 18 d. Kornisijos reglarnentas (ES) Nr. 1407/2013 del Sutarties del Europos Sajungos veikirno 107 ir 108 straipsniq taikyrno
de minimis reglamentas)

PROJEKTIJ ATITIKTIES DE MINIMIS PAGALBOS TAISYKLEMS PATIKROS LAPAS
GALUTINIS NAUDOS GAVEJAS (fraomas pavadinimas arba vardas, pavardë), (PROJEKTO NR. (jraomas projekto nr.)

2014—2020 metq Europos Sajungos fondq investicijq veiksmq
programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinaniq
itek1iq energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” 04.3.1VIPA-T-1 13
priemonés
,,Valstybei
nuosavybés
teise
prik1ausaniI pastatq atnauj inimas (II)” proj ektq finansavimo
s1ygq aprao Nr. 1
3 priedas

Ii).

9.

8.
,

Taip

Taip

Taip

Jei pareikéjas (projekto vykdytojas)/galutinis naudos gavejas vykdo Li Taip
veikk 3—6 punktuose nurodytuose sektoriuose, taèiau kartu bent
viename sektoriuje, kuriam taikomas de minimis reglamentas, ir
pastarajam sektoriui pagalba teikiarna, ar utikrinarna, kad tinkarnornis
priernonérnis, kaip antai atskiriant veikios sritis ar snaudas, kad
veiklai tuose sektoriuose, kuriems is reglarnentas netaikornas, nebutq
teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal de miniinis
reglament4? (/ei taikoma)
Ar bendra vienai jrnonei, kaip ji apibreta de minimis reglamente
Li Taip
suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje virija (ar konkreèiu
atveju virys suteikus de minirnis pagaIb) 200 000 EUR per bet kur
trejg finansin ig rnetq laikotarpj?
Jei pareikejas (projekto vykdytojas)/galutinis naudos gavejas vykdo Li Taip
kroviniq veirno keliais veikl4 samdos pagrindais arba u at1yg ir taip
pat kit4 veik1 kuriai taikorna 200 000 EUR virutinê nba, ar
utikrinarna, kad pagalba kroviniq veirno keliais veiklai nevirytI4 100
000 EUR? (/ei taikoma)
Jei dvi jmonès susijungô arba viena jsigijo kit, ar apskaiöiuojant, ar Li Taip
nauja de minimis pagalba naujajai arba sigyjanëiajai rnonei virija
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Li

Li

7.

6.

5.

4.

Taip

Ar pareikejas (projekto vykdytojas)/galutinis naudos gavèj as veikia
emês Ukio produktq perdirbirno ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos
dydis nustatornas pagal i pirrninil4 garnintojq jsigytq arba atitinkarnq
monig rinkai pateiktg produkt4 kain arba kiek?
Ar pareikejas (projekto vykdytojas)/galutinis naudos gavéjas veikia
ernês Ukio produktq perdirbirno ir prekybos sektoriuje, kai pagalba
priklauso nuo to, ar bus i dalies arba visa perduota pirminiams
gamintoj ams?
Ar pareikejas (projekto vykdytojas)/galutinis naudos gavéjas vykdo
su eksportu susijusi veikI treiosiose aIyse arba vaistybése narése (t.
y. veikia tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo
tinklo kUrirnu bei veikia, arba kitornis einarnosiornis ilaidornis,
susijusiomis su eksporto veikia)?
Ar pareikéjui (projekto vykdytojui) teikiarna valstybes pagalba
priklauso nuo to, ar daugiau vartojarna vietiniq nei irnportuotq prekiq?
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Li

Li

LI

Ne

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Li

Netaikoma

Li Netaikoma

Li
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Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

u Netaikoma

Ne

(Data)

E

Ne

c Ne

n Ne

Ne

(Vertintojo tiesioginis vadovas)

Renata Adoityte-1iogeriene

Energetikos ministerijos
Teisés skyriaus vyrtausloJ specialiste

(Paraas)

(Data)

Pastabos:_____________________________________________________________________________

Patikros periura:
u Vertintojo ivadai pritarti
cj Vertintojo ivadai nepritarti

(Paraas)

Ar teikiarnas finansavirnas atitinka de minimis reglarnento nuostatas?

W. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui vertinimas

(Vertintojas)

15.

14.

13..

12.

1 1.

atitinkam4 virutinç ribq, atsivelgta
vis4 ankstesnç de minimis
paga1b, suteikt bet kuriai i susijungianèi4 monig?
Jei viena jrnonô suskaidyta dvi ar daugiau atskirt rnoniq, ar iki
suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama jrnonei, kuri ja
pasinaudojo. Jei toks priskyrimas nejmanomas, ar de minimis pagalba
proporcingai paskirstorna remiantis naujqjq rnoniq nuosavo kapitalo
balansine verte suskaidyrno jsigaliojirno dien?
Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas
apskaiöiuotas tinkamai, teikiarna de minirnis pagalba yra skaidri pagal
de minimis reglamento 4 straipsnio reikalavimus?
Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento 5
straipsnio reikalavimus?
Ar teikiama de minimis pagalba patenka de minirnis reglamento
galiojimo 1aikotarp?

3

Vidmantas r4acviius

e g%ikos viceministef

skaidria)

(Nurodyti de minimis reglainento 4 straipsnio daif,
pagal kuriq teikia,na de minitnis pagalba laikorna

