2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių
kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
3 priedas

„INFORMACIJA APIE IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMŲ
PROJEKTŲ GAUNAMAS PAJAMAS IR VALSTYBĖS PAGALBĄ“

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

Nurodomas projekto pavadinimas.

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metų skaičius Nurodomas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis metais.
Vadovaujantis 2014 m. gruodį Europos Komisijos patvirtintomis
Investicinių projektų kaštų-naudos analizės gairių nuostatomis (angl.
Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic
appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020), rekomenduojamas
investicijų ataskaitinis laikotarpis - 15 metų.
Nurodomi planuojami pirmieji projekto investicijų atlikimo metai.
Projekto pradžios metai
Diskonto norma, %

Nurodoma diskonto norma. Diskonto norma apskaičiuojama pagal
investicijų projekto rengimo metu galiojančią bazinę normą, kuri
skelbiama internetinėje svetainėje
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.ht
ml, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai
numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų
nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p.6.)

2. PROGNOZUOJAMI FINANSINIAI SRAUTAI *
* Duomenys į šią lentelę perkeliami iš kartu pateikiamos sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklės, kurioje rodiklių reikšmės būtų
apskaičiuotos su investicijų projekto rengimo metu galiojančia bazine norma, kuri skelbiama internetinėje svetainėje
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža,
kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p.6.)
Nr.
1.
1.1.

(GDV)

(realiai)

Alternatyvios investicijos iš viso, Eur*

0

0

Tinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos,
Eur*

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

...
1.1.n
1.2. Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos,
Eur*
1.1.2.

...
1.1.n
2.
Veiklos išlaidos iš viso, Eur*

3.

Veiklos pajamos iš viso, Eur*

4.

Veiklos pajamos, Eur*

5.

Investicijų likutinė vertė, Eur*

6.

Veiklos pelnas iš viso, Eur (3. - 2.)

0

0

7.

Didžiausia galima valstybės pagalbos suma pagal
Reglamento 53 straipsnio 6 dalį iš viso, Eur (1.1. 6.)

0

0

