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NR. 4-363 „DĖL 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 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. sausio 5 d. Nr. 4-2
Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 89 punktu,
p a k e i č i u 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 aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 4-363 „Dėl 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 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 14.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„14.1. Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai teikiamas finansavimas turi atitikti
Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnio nuostatas ir de minimis reglamento
nuostatas;“.
2. Pakeičiu 1 priedo 5.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4.3. paraiškos vertinimo metu
pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra
fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir
partnerio (-ių), kurie yra juridiniai
asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos
tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios
bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę
juridinio asmens vardu sudaryti sandorį,
ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir
pasirašyti
pareiškėjo
apskaitos
dokumentus, neturi neišnykusio arba
nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo
ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus
nebuvo
priimtas
ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis (už
dalyvavimą
bendrininkų
grupėje,
organizuotoje grupėje, nusikalstamame
susivienijime, jų organizavimą ar
vadovavimą
jiems,
kyšininkavimą,
prekybą
poveikiu,
papirkimą,
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piktnaudžiavimą,
tarnybos
pareigų
neatlikimą,
sukčiavimą,
turto
pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės
žalos
padarymą
apgaule,
turto
sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą
praturtėjimą,
kontrabandą,
muitinės
apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais
apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą
prekių ar produkcijos neišvežimą iš
Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi
ūkine, komercine, finansine ar profesine
veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą,
svetimo prekių ar paslaugų ženklo
naudojimą, apgaulingą pareiškimą dėl
juridinio asmens veiklos, mokesčių
nesumokėjimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą,
nusikalstamą
bankrotą,
netikros
elektroninės
mokėjimo
priemonės
gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo
priemonės klastojimą ar neteisėtą
disponavimą
elektronine
mokėjimo
priemone arba jos duomenimis, neteisėtą
elektroninės mokėjimo priemonės ar jos
duomenų
panaudojimą,
neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, apgaulingą ar
aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių
popierių pagaminimą, laikymą arba
realizavimą, dokumento suklastojimą ar
disponavimą suklastotu dokumentu,
antspaudo,
spaudo
ar
blanko
suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors
kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje
Lietuvos Respublikos ir (arba) ES
finansiniams interesams) (šis apribojimas
netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio
(-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos
Respublikos
valstybės
ir
(arba)
savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės
pinigų fondų, taip pat Europos investicijų
fondui ir Europos investicijų bankui);“.
3. Pakeičiu 4 priedo 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.1. Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas □
□
vykdo
veiklą
žuvininkystės
ir
akvakultūros
sektoriuje,
kuriam

□“.

3
taikomas 2013 m. gruodžio 11 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl
bendro žvejybos ir akvakultūros
produktų rinkų organizavimo, kuriuo
iš dalies keičiami Tarybos reglamentai
(EB)
Nr. 1184/2006
ir
(EB)
Nr. 1224/2009
ir
panaikinamas
Tarybos
reglamentas
(EB)
Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1)?

Ūkio ministras

Parengė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos
paramos koordinavimo departamento
Struktūrinės paramos politikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Edita Rudakaitė-Šaukštel

Virginijus Sinkevičius

