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FRProjekto loginis pagrindimas 
(Paraiškos 6 dalis)

Planuojamų 
įrengti AEI 

įrenginių skaičius

Aprašoma projekto 
įgyvendinimo metu 

planuojama vykdyti veikla

Aprašoma kokia įranga bus diegiama

Vienas tikslas, vienas uždavinys, 
viena veikla, vienas fizinis rodiklis



FRProjekto biudžetas 
(Paraiškos 7 dalis)

Netinkamos finansuoti išlaidos



FRNetinkamos finansuoti išlaidos
(Paraiškos 12 dalis)

Dokumentacijos išlaidos bei alternatyvus AEI šaltinis 
netinkamas finansuoti



FRStebėsenos rodikliai
(Paraiškos 13 dalis) I

Pvz. kai pareiškėjas maža įmonė ir finansavimo intensyvumas 60 proc.: 185.000,00 (tinkamos išlaidos) x 40 proc. (kiek įmonė 
prisideda) + 14.000,00 + 1.000,00 (netinkamos finansuoti išlaidos) = 89.000,00



FRStebėsenos rodikliai
(Paraiškos 13 dalis) II

Energijos 
gamybos 

pajėgumai 
privalo būti 

nustatyti 
atlikto 

energijos 
vartojimo 

audito 
ataskaitoje 

!
Rezultato stebėsenos rodiklių nėra



FRProjekto atitiktis 
horizontaliesiems principams
(Paraiškos 14 dalis)



FR
Informavimas apie projektą

Daugiau informacijos apie projekto viešinimą rasite adresu: http://lvpa.lt/lt/dokumentai-160

http://lvpa.lt/lt/dokumentai-160


FRAprašo 4 priedas (I)

Remtinos veiklos

Neremtina veikla

Remtinos veiklos 
pajamos



FRAprašo 4 priedas (automatinė 
pajamų skaičiavimo lentelė)

Remiantis automatinės pajamų skaičiavimo lentelės duomenimis užpildoma Aprašo 4 priedo 1 lentelė. 
Užpildytą lentelę prašome pateikti kartu su paraiška ir kitais dokumentais.



FRAprašo 4 priedas (II)

NK 1 kriterijus

Suma 3.1.1., 
3.1.2. ir 3.1.n

Suma 3.2.1., 3.2.2. 
ir 3.2.n 

(priklausomai nuo 
planuojamų įrengti 

AEI skaičiaus



FRAprašo 4 priedas (III)

Pildoma bendra 
informacija apie 

pareiškėjui 
suteiktą 

valstybės 
pagalbą, 

įskaitant ir 
de minimis 

pagalbą



FRAprašo 4 priedas (IV)



FRAprašo 4 priedas (V)

Turi būti išsamiai ir glaustai 
pagrįstas tinkamų finansuoti 
išlaidų apskaičiavimo būdo 

pasirinkimas 



FRAprašo 4 priedas (BBR 41 str. a p.)

Tinkamos finansuoti išlaidos Netinkamos finansuoti išlaidos

Veikiančio AEI gamybos įrenginio
rekonstrukcijos (modernizavimo ir (arba)
atnaujinimo) išlaidos:

1. kai yra numatoma keisti svarbias įrenginio
veikimui detales (komponentus).

2. kai yra numatoma, kad rekonstrukcijos
(modernizavimo ir (arba) atnaujinimo) darbai
prailgins veikiančio įrenginio, kuris naudoja AEI,
veikimo laiką.

Veikiančio AEI gamybos įrenginio
rekonstrukcijos išlaidos:

1. jeigu numatoma keisti nesvarbias įrenginio
veikimui detales, 

2. jeigu numatomi atlikti darbai priskiriami prie
darbų, kurie ir taip turėtų būti atliekami, 
siekiant, kad AEI gamybos įrenginys galėtų veikti
(pvz., einamieji remontai ar tam tikrų detalių, 
kurios turi būti keičiamos, suėjus tam tikram AEI
gamybos įrenginio veikimo laikotarpiui, keitimas).



FR

Aprašo 4 priedas (BBR 41 str. b p.)

Tinkamos išlaidos pagal BBR 41 straipsnio 6 dalies b punktą – naujo AEI
gamybos įrenginio diegimo išlaidos, kurias galima nustatyti lyginant su
panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis (t. y. tinkamos
išlaidos būtų gaunamos iš AEI gamybos įrenginio kainos minusuojant
alternatyvaus (mažiau aplinkai naudingo) įrenginio kainą.



FR

Paraiškos gali būti teikiamos tik naudojantis
duomenų mainų svetaine (DMS). Visa aktuali
informacija DMS naudotojams skelbiama
adresu: http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-
naudotojams-219

Informaciją, kaip lengviau, greičiau ir
sklandžiau užpildyti paraišką, galite rasti
adresu: http://lvpa.lt/infografikas-5/

Paraiškų teikimas per DMS

Paraiškų pateikimo terminas 2020-04-20  24 val.
(paraiškų pateikimo per DMS konsultacijos – iki 2020-04-20 16 val.)

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
http://lvpa.lt/infografikas-5/


Vš Į  L i e t u v o s  v e r s l o  p a r a m o s  a g e n t ū r a

Ve r s l o  s k a t i n i m o  p r o j e k t ų  s k y r i u s

www.lvpa.lt
Konsultacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:
Tel. +370 696 24365
El. p. aeipramonei@lvpa.lt

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais):
Tel. (8 5) 268 7416
El. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt

Nori pirmas gauti naujienas apie galimybes verslui?
Prenumeruok LVPA naujienlaiškį.

https://lt-lt.facebook.com/pg/LietuvosVersloParamosAgentura/posts/
http://www.lvpa.lt/
mailto:aeipramonei@lvpa.lt
mailto:martynas.kulvinskis@lvpa.lt

