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Vilnius
Vadovaudamasis 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 2015/1589,
nustatančio išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles
(OL 2015 L 248, p. 9), 16 straipsnio 2 dalimi, 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento
(EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2015/1589, nustatančio
išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 8 skyrius, 4 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m.
vasario 3 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2016/246 (OL 2016 L 51, p. 1), 11 straipsniu,
Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d.
nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, 5.2.2, 8.1 ir 11.4 papunkčiais,
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių patvirtinimo“, 1881 punktu ir 198.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 14
d. projekto „UAB „RMD Technologies“ produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose“,
projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-005, finansavimo ir administravimo sutarties Nr. SVP2-2.1-ŪM-04-K-04-005 (toliau – Sutartis) bendrųjų sąlygų 2.1.17 ir 9.1 papunkčius, viešosios
įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – Agentūra) 2016 m. spalio 11 d. raštu Nr.
R4-5812 (13.3.6-148) „Dėl įtariamo Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo pažeidimo tyrimų
rezultatų“ pateiktą sprendimą – 2016 m. rugsėjo 28 d. pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP2-2.1ŪM-04-K-04-005/IT01 (toliau – Pažeidimo tyrimo išvada), Pažeidimo tyrimo išvados
7.1 papunktyje nurodytus pažeistus teisės aktus, 7.3 papunktyje nurodytas faktines pažeidimo
aplinkybes, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) 2016 m. lapkričio
8 d. raštą Nr. (19.2-52)-3-4876 „Dėl projektų finansavimo ir administravimo sutarčių Nr. S-VP21.3-ŪM-02-K-03-002, Nr. S-VP2-1.3-ŪM-02-K-04-030, Nr. S-VP2-1.3-ŪM-03-K-04-019, Nr.
S-VP2-2.1-ŪM-04-K-04-005 nutraukimo ir kreditorinio reikalavimo UAB „RMD Technologies“
tikslinimo“ ir į tai, kad Agentūra dėl nustatyto pažeidimo pripažino netinkamomis finansuoti
išlaidomis 62 232,97 Eur (šešiasdešimt du tūkstančius du šimtus trisdešimt du eurus ir
devyniasdešimt septynis centus), iš jų 37 339,55 Eur (trisdešimt septynis tūkstančius tris šimtus
trisdešimt devynis eurus ir penkiasdešimt penkis centus) Europos Sąjungos fondų lėšų ir 24
893,42 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt tris eurus ir
keturiasdešimt du centus) UAB „RMD Technologies“ (toliau – Projekto vykdytojas) lėšų:
1. N u t r a u k i u Sutartį.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Projekto vykdytojas privalo grąžinti 37 339,55 Eur (trisdešimt septynis tūkstančius
tris šimtus trisdešimt devynis eurus ir penkiasdešimt penkis centus) Europos Sąjungos fondų lėšų
į Ūkio ministerijos sąskaitą Nr. LT044010051003360210 Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
2.2. Projekto vykdytojas moka pagalbos išmokėjimo dieną Europos Komisijos nustatyto
dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytos finansavimo
sumos išmokėjimo iki Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutarties iškelti bankroto
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bylą Projekto vykdytojui įsiteisėjimo dienos (2016 m. birželio 14 d.). Palūkanos kasmet
perskaičiuojamos pagal perskaičiavimo metu galiojančią normą. Palūkanų norma taikoma
pagrindinei sumai ir susikaupusioms palūkanoms. Apskaičiuotų palūkanų suma – 831,50 Eur
(aštuoni šimtai trisdešimt vienas euras ir penkiasdešimt centų). Palūkanos pervedamos į Ūkio
ministerijos sąskaitą Nr. LT944010051003360142.
3. P a v e d u:
3.1. Ūkio ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui per 5 darbo dienas nuo šio
įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytų lėšų gavimo į nurodytą sąskaitą dienos pervesti jas į
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą;
3.2. Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento
Struktūrinės paramos valdymo skyriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo
priėmimo apie šio įsakymo priėmimą informuoti Projekto vykdytoją ir Agentūrą.
4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
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