Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašo
1 priedas
(Investicijų projekto charakteristikos forma)
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)
INVESTICIJŲ PROJEKTO CHARAKTERISTIKA
(data ir numeris)
(sudarymo vieta)
1. Bendra informacija
Kodas
Asignavimų valdytojas
Programos priemonės pavadinimas
Investicijų projekto pavadinimas
Investicijų projekto vykdytojo pavadinimas
Investicijų projekto įgyvendinimo terminai
Investicijų projekto finansavimo iš valstybės lėšų laikotarpis
Investicijų projekto įgyvendinimo vieta
Investicijų projekto pajėgumas
Vidutinis metinis išlaidų pokytis, tūkst. eurų

pradžia, metai
pradžia, metai

pabaiga, metai
pabaiga, metai

2. Investicijų projekto veiklų, atsižvelgiant į technologinius sprendimus, optimalus finansavimas iš valstybės lėšų (tūkst. eurų)
Veiklos pavadinimas

iki (n – 1) 01
01

(n – 1) metai

n metai

(n + 1) metai (n + 2) metai

(n – 1) metai

n metai

(n + 1) metai (n + 2) metai

3. Investicijų projekto įgyvendinimo etapai (tūkst. eurų)
Investicijų projekto etapo pavadinimas

iki (n – 1) 01
01

4. Specialūs teisės aktai, susiję su investicijų projekto įgyvendinimu
Teisės akto forma (įstatymas, nutarimas, įsakymas, kita), teisės akto antraštė

priėmimo data

numeris

straipsnis
arba punktas

Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašo
1 priedo tęsinys
5. Informacija apie siūlomą investicijų projekto finansavimą (tūkst. eurų)

Finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.

Valstybės biudžeto lėšos

01

iš jų:
Tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

011

Europos Sąjungos parama

012

iš jos:
Europos regioninės plėtros fondas

0121

Europos socialinis fondas

0122

Sanglaudos fondas

0123

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

0124

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

0125

Europos infrastruktūros tinklų priemonė

0126

Kita Europos Sąjungos parama (įrašyti)

0127

Kita Europos Sąjungos parama (įrašyti)

0128

Kita tarptautinė finansinė parama (įrašyti)

0129

Kita tarptautinė parama

Panaudota Planuojama
lėšų iki
panaudoti
(n – 1) 01 lėšų (n –
01
1) metais

Bendra
vertė

(n + 1)
metai

n metai

(n + 2)
metai

Pastabos

013

iš jos:
Europos ekonominės erdvės finansinė parama

0131

Norvegijos finansinė parama

0132

Kita tarptautinė finansinė parama (įrašyti)

0133

Kita tarptautinė finansinė parama (įrašyti)

0134

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos

02

Valstybės garantuojamos paskolos

03

Savivaldybės biudžeto lėšos

04

Nuosavos įmonių lėšos

05

Kitos lėšos

06

IŠ V I S O

07

0

0

0

0

0

0

Valstybės biudžeto lėšų ekonominis klasifikavimas:
straipsnio kodas

straipsnio pavadinimas
081
082
083
084
085

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

telefonas

el. pašto adresas

(vardas, pavardė)

