2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto
ir pagrindinių tinklų infrastruktųros plėtra“ 06.3.1LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo
sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
4 priedas

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ PROJEKTUI

1. BENDRAI FINANSUOJAMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PROJEKTO DUOMENYS
Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas.**
Nurodomas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis
Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metų skaičius metais. **
Nurodomi planuojami pirmieji projekto investicijų
atlikimo metai.**
Projekto pradžios metai
Diskonto norma, %

Nurodoma diskonto norma. **

2. PROGNOZUOJAMI FINANSINIAI SRAUTAI *

Nr.
1.

(GDV)

Investicijos iš viso (1.1. + 1.2.), Eur

Tinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos,
Eur (suma 1.1.1. - 1.1.n.)
1.1.1. Šioje ir žemiau esančiose šio papunkčio eilutėse,
vadovaujantis Aprašo 47 punktu, iš investicinio
projekto išrašomos biudžeto eilutės nuo "A.1." iki
"A.8.", kurios yra tinkamos finansuoti projekto
išlaidos, ir jų diskontuotos reikšmės.**
1.1.

...
1.1.n
1.2. Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos,
Eur (suma 1.2.1. - 1.2.n.)
1.2.1. Šioje ir žemiau esančiose šio papunkčio eilutėse,
vadovaujantis Aprašo 51 punktu, iš investicinio
projekto išrašomos biudžeto eilutės nuo "A.1." iki
"A.8.", kurios yra netinkamos finansuoti projekto
išlaidos, ir jų diskontuotos reikšmės.**
...
1.2.n

(realiai)

0

0

0

0

0

0

2.

Veiklos išlaidos iš viso, Eur

3.

Veiklos pajamos iš viso, Eur (3.1. + 3.2.)

3.1.

Veiklos pajamos, Eur

3.2.

Investicijų likutinė vertė, Eur

Šiame laukelyje įrašomos
diskontuotos veiklos išlaidos,
nurodytos investicinio
projekto biudžeto eilutėje
"D.1.".**

Šiame laukelyje įrašomos
diskontuotos veiklos
išlaidos, nurodytos
investicinio projekto
biudžeto eilutėje "D.1.".**

0

0

Šiame laukelyje įrašomos
diskontuotos veiklos
pajamos, nurodytos
investicinio projekto
biudžeto eilutėje "C".**

Šiame laukelyje įrašomos
diskontuotos veiklos
pajamos, nurodytos
investicinio projekto
biudžeto eilutėje "C".**

Šiame laukelyje įrašomos
diskontuota investicijų
likutinė vertė nurodyta
investicinio projekto
biudžeto eilutėje "B".**

Šiame laukelyje įrašomos
diskontuota investicijų
likutinė vertė nurodyta
investicinio projekto
biudžeto eilutėje "B".**

4.

Veiklos pelnas iš viso, Eur (3. - 2.)

0

0

5.

Didžiausia galima valstybės pagalbos suma pagal
Reglamento 48 straipsnio 5 dalį iš viso, Eur
(1.1. - (4. x ((1.1. x 100) / 1.) / 100)

0

0

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis
pagal Aprašo 40 punktą iš viso, Eur (1.1. - 50 %)

0

0

6.

* Duomenys įrašomi įrašomi vadovaujantis instrukcija jiems skirtuose laukuose, kurie nuspalvinti žaliai. Geltonai
nuspalvintuose laukuose duomenys apskaičiuojami automatiškai.
** Visi duomenys įrašomi iš valstybės pagalbos gavėjo Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklės, parengtos
pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės
biudžeto lėšų, rengimo metodiką.

