
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  

6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  

06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas 

ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 

2 priedas 

 

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS 
 

06.3.1-LVPA-V-103 PRIEMONĖ „ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ 

I. Priemonės teisinis pagrindas 

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama su derinama su vidaus rinka 

taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas), III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 

48 straipsnis. 

 

 

II. Duomenys apie paraišką/projektą  

Paraiškos/projekto numeris   

Pareiškėjo/projekto vykdytojo 

pavadinimas  

 

Projekto pavadinimas   

Projekto partnerio(-ių) pavadinimas(-i)   

 

 

III. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties visų tam tikros kategorijos pagalbos sąlygų, nustatytų Reglamente 
 

Nr.  Klausimai  Rezultatas  Pastabos: 

Bendrieji reikalavimai 

1.  Ar pagalba nėra teikiama pagal Reglamento I skyriaus 1 

straipsnio 2 dalį? 

□ Taip □ Ne   



2.  Ar pagalba nėra teikiama pagal Reglamento I skyriaus1 

straipsnio 3 dalį? 

□ Taip □ Ne   

3.  Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmonei
1
? □ Taip □ Ne   

4.  Ar pagalbos suteikimas
2
 nėra susietas su įpareigojimu pagalbos 

gavėjui turėti būstinę atitinkamoje Lietuvos Respublikoje arba 

būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje (t.y. įpareigojimu 

turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės 

įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti 

įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje 

narėje mokėjimo metu)?  

□ Taip □ Ne   

5.  Ar nėra viršijama investicinė pagalba energetikos infrastruktūrai: 

50 mln. Eur vienos įmonės vienam projektui
3
? 

□ Taip □ Ne  

6.  Ar teikiama pagalba yra skaidri pagal Reglamento  I skyriaus 5 

straipsnio reikalavimus? 

□ Taip □ Ne   

7.  Ar pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Reglamento I skyriaus 

6 straipsnio 2 dalies nuostatas? 

□ Taip □ Ne   

8.  Ar pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos 

atitinka Reglamento I skyriaus 7 straipsnio 1 ir 3 dalių 

reikalavimus? 

□ Taip □ Ne   

9.  Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Reglamento I 

skyriaus 8 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalių nuostatas? 

□ Taip □ Ne   

10.  Ar pagalba nėra priskirtina su eksportu susijusiai veiklai 

trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t.y. pagalba tiesiogiai 

susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir 

veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su 

eksporto veikla?  

□ Taip □ Ne   

11.  Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis 

raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, 

□ Taip □ Ne   

                                                      
1
 Sąvoka apibrėžta Reglamento  I skyriaus 2 straipsnio 18 punkte. 

2
 Sąvoka apibrėžta  Reglamento I skyriaus 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte. 

3
 Reglamento I skyriaus 4 straipsnio 1 dalies x punktas. 



kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus 

rinka? 

12.  Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu  pagalbos 

gavėjui naudoti Lietuvos Respublikoje pagamintas prekes arba 

teikiamas paslaugas? 

□ Taip □ Ne   

13.  Ar teikiant pagalbą nėra ribojamos pagalbos gavėjų galimybės 

naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 

rezultatus kitose valstybėse narėse? 

□ Taip □ Ne   

Reikalavimai pagalbai energetikos infrastruktūrai 

14.  Ar pagalba teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiai 

energetikos infrastruktūrai? 

□ Taip □ Ne   

15.  Ar Energetikos infrastruktūrai taikomas trečiųjų asmenų prieigos 

taisyklės pagal elektros energijos vidaus rinkos direktyvą 

(2003/54/EB) įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus, kaip 

tai apibrėžta Reglamento III skyriaus 7 skirsnio 48 straipsnio 3 

dalyje? 

□ Taip □ Ne   

16.  Ar pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir 

investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento 

III skyriaus 7 skirsnio 48 straipsnio 5 dalyje?  

□ Taip □ Ne   

 

 

 

 

 

 



IV. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas  
 

 

17. 

 

Ar teikiama/suteikta valstybės pagalba atitinka visas bent vienos 

tam tikros kategorijos
4
 pagalbos sąlygas, nustatytas Reglamento 

III skyriuje?  

□ Taip □ Ne  Pastabos: 

 

______________________________________  

(Vertintojas)  

 

____________  

(Parašas)  

 

____________  

(Data)  

 

 

Patikros peržiūra:  
□ Vertintojo išvadai pritarti  

□ Vertintojo išvadai nepritarti  

Pastabos:_______________________________________________________________________ 

  

______________________________________  

(Vertintojo tiesioginis vadovas)  

____________  

(Parašas)  

____________  

(Data)  
 

                                                      
4
 Reglamento I skyriaus 1 straipsnio 1 dalis. 


