2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848
„Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
2 priedas
PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS
1. 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)
2. Duomenys apie paraišką / projektą
Paraiškos/projekto numeris
Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas
Projekto pavadinimas
3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Reglamentui
Eil. Nr. Klausimai
3.1.
Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas (pasirinkti tik vieną variantą)?
- labai maža įmonė
- maža įmonė
- vidutinė įmonė
- didelė įmonė
3.2.
Kokiai kategorijai priskiriamas partneris (pasirinkti tik vieną variantą)? (Jei
taikoma)
- labai maža įmonė
- maža įmonė
- vidutinė įmonė
- didelė įmonė
3.3.
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 2 dalies
nuostatas?
3.4.
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 3 dalies

Rezultatas
□ Taip

Pastabos
□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

nuostatas?
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 4 dalies
nuostatas?
3.6.
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 5 dalies
nuostatas?
3.7.
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 4 straipsnio 1 dalies
nuostatas?
3.8.
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 4 straipsnio 2 dalies
nuostatas?
3.9.
Ar yra pagrįstas valstybės pagalbos skatinamasis poveikis pagal Reglamento
6 straipsnio 2 dalį?
3.10.
Ar yra laikomasi valstybės pagalbos sumavimo reikalavimų, nustatytų
Reglamento 8 straipsnyje?
Taikoma, jei valstybės pagalba teikiama pagal Reglamento 14 straipsnį:
3.11.
Ar valstybės pagalba teikiama pradinei investicijai (kaip ji apibrėžta
Reglamento 2 straipsnio 49 punkto a papunktyje), kaip nurodyta Reglamento
14 straipsnio 3 dalyje?
3.12.
Ar valstybės pagalbos yra prašoma Reglamento 14 straipsnio 4 dalies a punkte
nurodytoms tinkamoms finansuoti investicinėms išlaidoms į materialųjį ir
nematerialųjį turtą?
3.13.
Ar laikomasi Reglamento 14 straipsnio 5 dalies nuostatų, t. y. numatoma, kad
pabaigus investuoti investicijos valstybės pagalbą gaunančioje vietovėje bus
išlaikytos ne trumpiau kaip 5 metus didelių arba 3 metus labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių atveju?
3.14.
Ar valstybės pagalbos intensyvumas atitinka Reglamento 14 straipsnio
12 dalies nuostatas?
3.15.
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 13 straipsnio nuostatas?
3.16.
Ar įsigyjamas turtas atitinka Reglamento 14 straipsnio 6 dalies nuostatas?
3.17.
Ar laikomasi Reglamento 14 straipsnio 7 dalies nuostatų apskaičiuojant
tinkamas išlaidas? (Jei taikoma)
3.18.
Ar laikomasi Reglamento 14 straipsnio 8 dalies nuostatų dėl nematerialiojo
turto?
3.19.
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 14 straipsnio 13 dalies
nuostatas?
3.5.

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip
□ Taip
□ Taip

□ Ne
□ Ne
□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

Ar laikomasi Reglamento 14 straipsnio 14 dalies nuostatų dėl valstybės
pagalbos gavėjo finansinio įnašo dydžio?
Taikoma, jei valstybės pagalba teikiama pagal Reglamento 25 straipsnį:
3.21.
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 25 straipsnio 2 dalies b ir
(ar) c punktus?
3.22.
Ar teikiama valstybės pagalba tinkamoms finansuoti išlaidoms, nurodytoms
Reglamento 25 straipsnio 3 dalyje?
3.23.
Ar valstybės pagalbos intensyvumas atitinka Reglamento 25 straipsnio 5
dalies nuostatas?
3.24.
Ar valstybės pagalbos intensyvumas atitinka Reglamento 25 straipsnio 6
dalies nuostatas? (Jei taikoma)
Taikoma, jei valstybės pagalba teikiama pagal Reglamento 29 straipsnį:
3.25.
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 29 straipsnio 2 dalies
nuostatas? (Jei taikoma)
3.26.
Ar teikiama valstybės pagalba tinkamoms finansuoti išlaidoms, nurodytoms
Reglamento 29 straipsnio 3 dalyje?
3.27.
Ar valstybės pagalbos intensyvumas atitinka Reglamento 29 straipsnio 4
dalies nuostatas?
3.20.

4. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas
Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento nuostatas?
□ Taip
_____________________________________________
__________________
(vertintojas)
(parašas)
Patikros peržiūra:
□ Vertintojo išvadai pritarti
□ Vertintojo išvadai nepritarti

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Ne
_______________
(data)

Pastabos:_______________________________________________________________________
______________________________________
(skyriaus vedėjas)

____________
(parašas)
______________________

____________
(data)

