
 

 

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 

3 priedas 
 

INFORMACIJA APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ IR KITUS FINANSAVIMO 

ŠALTINIUS 
 

1. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba. 

 Planuojama 

gauti 

pagalbos suma 

(ne iš Lietuvos 

Respublikos 

energetikos 

ministerijos)  

Gautos 

pagalbos 

suma 

 

Pagalbos 

teikėjas 

(institucija) 

Informacija 

apie 

pagalbos 

suteikimą, 

teikimo 

pagrindą 

 

Pagalbos 

suteikimo 

data 

 

Materialiosios 

investicijos 

     

Nematerialiosios 

investicijos 

     

De minimis 

pagalba 

     

Kita įvairių 

formų 

valstybės 

finansinė 

parama 

juridiniams 

asmenims 

     

 

2. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai. 

2.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito 

Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio 

plėtros fondo (toliau – ERPF), Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, 

valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)? 

 Taip Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų 

numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita) 

 Ne 

2.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar 

bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, 

valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai? 

 Taip Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, 

datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita) 



2 

 

 

 Ne 

2.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos 

Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos 

finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės 

paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos 

ir parengiamuosius etapus)? 

 Taip Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų 

numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita) 

 Ne 

 
______________ 


