LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2017 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO
NR. 4-409 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO
KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.2.1-IVG-T-825 „EXPO
KONSULTANTAS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. balandžio 12 d. Nr. 4-213
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“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 4-409 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto
2015 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 44P-9.1 (11) ir 2018 m. vasario 22 d. protokoliniu sprendimu
Nr. 44P-1 (31):
14.1. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų
gairės), nuostatas (vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų
gairių 17, 21 ir (arba) 211 punktų nuostatų įgyvendinimo. Vertinama, ar projektas prisidės prie bent
vieno iš Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 17 punkte nurodytų trijų prioritetinių
Lietuvos eksporto plėtros tikslų: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose, skverbtis į
naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas ir (arba) skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų
eksporto plėtrą įgyvendinimo. Vertinama, ar projekto veiklos (specializuotos konsultacinės
paslaugos) bus susijusios su bent viena valstybe, nurodyta Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020
metų gairių 21 ir (arba)
211 punktuose. Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 30 punkte nustatytus eksporto plėtros skatinimo
apribojimus. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama, vadovaujantis Ministerijos interneto svetainėje
www.ukmin.lt pateikta informacija apie valstybes, taikančias embargą eksportuojamiems iš
Lietuvos Respublikos produktams).
14.2. Pareiškėjas yra MVĮ, kuri ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo
mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų (vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra MVĮ ir
ne trumpiau kaip 6 paskutinius mėnesius iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio turėjo
apdraustųjų. Apdraustieji suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo įstatyme. Tikrinama pagal Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio
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draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“) duomenų
bazės informaciją)“.
2. Pakeičiu 1 priedo 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas Informacijos šaltiniai:
ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir paraiška, Valstybinio
socialinio draudimo įmokų mokėjimu socialinio draudimo
susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos fondo valdybos prie
teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės Socialinės apsaugos ir
aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra darbo ministerijos ir
užsienyje registruotas juridinis asmuo Valstybinės mokesčių
(asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) inspekcijos
prie
yra užsienio pilietis (-čiai), arba kiekvienu Lietuvos Respublikos
atveju skola neviršija 50 Eur (penkiasdešimt finansų ministerijos
eurų) (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas viešai
skelbiama
nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, informacija“.
kad skola viršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų),
pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti,
kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo
50 Eur (penkiasdešimt eurų) (ši nuostata
netaikoma
įstaigoms,
kurių
veikla
finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir
(arba)
valstybės
pinigų
fondų,
ir
pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų
mokėjimo terminai);
3. Pakeičiu 1 priedo 5.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas Informacijos šaltinis –
ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, paraiška“.
arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra
juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis
akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc.
akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis
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, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų
neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą,
turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą
apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą,
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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 apie juridinio asmens
veiklą, 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);
4. Pakeičiu 4 priedo 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų (šis papunktis
nežymimas, jei projektas įgyvendinamas vienoje savivaldybėje)
Visos savivaldybės
Šis punktas žymimas, jei didžioji projekto lėšų dalis
tenka bendrai visoms Lietuvos Respublikos
savivaldybėms arba jeigu įgyvendinant projektą
sukurti produktai nėra skirti konkrečiai tikslinei
grupei ir jais galės pasinaudoti visi Lietuvos
gyventojai (pvz., nutiestas strateginis kelias,
suorganizuotas
plataus
masto
seminaras,
pritraukęs dalyvius iš visų regionų). Pažymėjus
„Visos savivaldybės“, skiltyje „Nurodytos
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Nurodytos savivaldybės:

savivaldybės“ nėra nurodoma nė viena konkreti
savivaldybė.
Šiame lauke pažymimos pasirinktos savivaldybės
(pasirenkama iš sąrašo). Galima pasirinkti
daugiau nei vieną savivaldybę:
Akmenės rajono
Alytaus miesto
Alytaus rajono
Anykščių rajono
Birštono
Biržų rajono
Druskininkų
Elektrėnų
Ignalinos rajono
Jonavos rajono
Joniškio rajono
Jurbarko rajono
Kaišiadorių rajono
Kalvarijos
Kauno miesto
Kauno rajono
Kazlų Rūdos
Kėdainių rajono
Kelmės rajono
Klaipėdos miesto
Klaipėdos rajono
Kretingos rajono
Kupiškio rajono
Lazdijų rajono
Marijampolės
Mažeikių rajono
Molėtų rajono
Neringos
Pagėgių
Pakruojo rajono
Palangos miesto
Panevėžio miesto
Panevėžio rajono
Pasvalio rajono
Plungės rajono
Prienų rajono
Radviliškio rajono
Raseinių rajono
Rietavo
Rokiškio rajono
Skuodo rajono
Šakių rajono
Šalčininkų rajono
Šiaulių miesto
Šiaulių rajono
Šilalės rajono
Šilutės rajono
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Širvintų rajono
Švenčionių rajono
Tauragės rajono
Telšių rajono
Trakų rajono
Ukmergės rajono
Utenos rajono
Varėnos rajono
Vilkaviškio rajono
Vilniaus miesto
Vilniaus rajono
Visagino miesto
Zarasų rajono“.
5. Pakeičiu 4 priedo 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Patvirtinu, kad:
1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano
žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.
2. Prašomas finansavimas yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.
3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais,
nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą
bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.
4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš
2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšų.
5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą
informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus,
vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES
teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, taikymo.
6. Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną neturiu (neturi) su
mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal
atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus, arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 Eur
(penkiasdešimt eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir
juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
7. Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau
nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos
atstovas, 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,
neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo 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, 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 apie
juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą,
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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 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).
8. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje
arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.
9. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti
ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.
10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo,
nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra
likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne
teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba
mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.
11. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą
dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta
tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms,
kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių
fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).
12. Mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra
pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir
Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines
ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam
asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui; šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai
pareiškėjas yra fizinis asmuo).
13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą
bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba)
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais
užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti
neekonominei partnerio veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26,
29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems
juridiniams asmenims arba užsienio piliečiams).
14. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto
Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių
prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti
įgyvendinančiąją instituciją.
15. Mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo, kaip ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą
vykdančio fizinio asmens, ar mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra
suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.
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16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi,
moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.
17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas
negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų
įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.
18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti
išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir
netinkamų finansuoti) apmokėjimą.
19. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių
institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys
audituotų ar tikrintų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su
projekto įgyvendinimu. Sutinku, kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą
reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti prašytų ir gautų visą reikalingą
informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės,
užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir
kreditingumo bazių.
20. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys
(įskaitant šią deklaraciją).
21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės
paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje ir Valstybės biudžeto
apskaitos ir mokėjimų sistemoje.
22. Sutinku, kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo pateiktą
paraišką (vardas, pavardė arba pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto
aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo
rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą
projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą
sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų
skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt ir viešinimo tikslais www.invega.lt.
23. Kompensacija konsultacijų išlaidoms pagal tokios pat temos konsultacijas iš kitų nei
šioje paraiškoje nurodytų finansavimo šaltinių nėra skirta, taip pat neplanuojama kreiptis į kitas
institucijas dėl papildomo šių veiklų kompensavimo.
24. Man žinoma, kad projekto išlaidų kompensavimas yra de minimis pagalba, teikiama
pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).
25. Besąlygiškai įsipareigoju grąžinti nepagrįstai gautą projekto išlaidų kompensaciją ar jos
dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų
reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų panašių teisės aktuose nustatytų priežasčių pagal
uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ rašytinį pareikalavimą
per nurodytą terminą.
26. Patvirtinu, jog man žinoma, kad projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar
finansuojamos ir suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų
valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) ir kitų veiksmų programų priemonių, jei dėl to
projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.
27. Patvirtinu, kad planuojamu įgyvendinti projektu prisidedu prie Lietuvos eksporto plėtros
2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau –
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairės), 17, 21 ir (arba) 211 ir 30 punktų nuostatų
įgyvendinimo:
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27.1. Planuojamu įgyvendinti projektu prisidėsiu prie bent vieno iš trijų prioritetinių
Lietuvos eksporto plėtros tikslų: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į
naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų
eksporto plėtrą įgyvendinimo.
27.2. Planuojamos įgyvendinti projekto veiklos (specializuotos konsultacinės paslaugos) bus
susijusios su bent viena valstybe, nurodyta Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 21 ir
(arba) 211 punktuose.
27.3. Planuojamas įgyvendinti projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų
gairių 30 punkte nustatytus eksporto plėtros skatinimo apribojimus – specializuotos eksporto
konsultacijos nebus skirtos eksporto plėtrai į rinkas valstybių, taikančių embargą eksportuojamiems
iš Lietuvos Respublikos produktams ir paslaugoms, skatinti.
28. Sutinku, kad informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų kompensacija susijusi
informacija, mano kontaktiniai duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims ir naudojami tyrimo ir
(arba) apklausos tikslais.
29. Sutinku, kad visa informacija apie paraiškos vertinimą, atmetimą, dotacijos sutarties
sudarymą, taip pat visa kita informacija, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų siunčiama
paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.
30. Sutinku, kad atliekant projektų patikras nuotoliniu būdu uždarosios akcinės bendrovės
„INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ darbuotojai nuotoliniu būdu prisijungtų prie
vykstančių konsultacijų ir padarytų jų įrašus.
31. Sutinku, kad uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
archyvuotų pasirašytą dotacijos sutartį, o esant mano prašymui, pateiktų dotacijos sutarties kopiją“.

Ūkio ministras
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vyriausioji specialistė
Živilė Bilotienė
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