2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir
pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505
priemonės „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo
4 priedas
PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS
I. Priemonės teisinis pagrindas
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant
Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES)
2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014), III skyriaus 15 skirsnio „Pagalba uostams“ 56b straipsnis.
II. Duomenys apie paraišką/projektą
Paraiškos/projekto numeris
Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas
Projekto pavadinimas
III. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties Reglamentui
Nr.
Klausimai

Rezultatas

1.

Ar pagalba nėra teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1
straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalis?

□ Taip

□ Ne

2.

Ar pagalba teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiai uosto □ Taip
infrastruktūrai?
Ar pagalbos yra prašoma tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal □ Taip
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 56b straipsnio 2 dalį?
Ar pagalba nėra teikiama sunkumus turinčiai įmonei (taip, kaip □ Taip

□ Ne

3.
4.

□ Ne
□ Ne

Pastabos:

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 dalyje)?
Ar pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos □ Taip
arba dugno gilinimo veiklos pelno skirtumo pagal Reglamento (ES) Nr.
651/2014 56b straipsnio 4 dalies nuostatas?
Ar nėra teikiama pagalba išlaidoms, susijusioms su veikla, nesusijusia
su transportu, įskaitant uoste veikiančius pramoninius gamybos
įrenginius, biurus ar parduotuves, taip pat atžeminę uosto infrastruktūrą
pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 56b straipsnio 3 dalies nuostatas?
Ar yra laikomasi pagalbos sumavimo reikalavimų, nustatytų
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse?
Ar yra pagrįstas pagalbos skatinamasis poveikis pagal Reglamento
(ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalį?
Ar nėra viršijama pagalba jūrų uostams: tinkamos finansuoti išlaidos –
130 mln. EUR vienam projektui (arba 150 mln. EUR vienam projektui
jūrų uoste, kuris įtrauktas į pagrindinio tinklo koridoriaus darbo planą)
pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies ee punktą?
Ar pagalbos, pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 56b straipsnio 5
dalyje nurodytai investicijai, intensyvumas neviršija Aprašo 27 punkte
nustatytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos?
Ar bet kokia koncesija arba kitas patikėjimas trečiajai šaliai statyti,
atnaujinti, eksploatuoti arba nuomoti remiamą uosto infrastruktūrą bus
suteikiama atvirai, skaidriai, be diskriminacijos ir besąlygiškai, kaip tai
nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 56b straipsnio 7 dalyje?
Ar remiama uosto infrastruktūra bus vienodomis rinkos sąlygomis ir be
diskriminacijos prieinama visiems suinteresuotiems naudotojams, kaip
tai nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 56b straipsnio 8 punkte?
Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas
sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame
pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka?

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

IV. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

14.

15.

Ar teikiama / suteikta valstybės pagalba atitinka visas bent vienos tam □ Taip
tikros kategorijos (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 1 dalis)
pagalbos sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 III
skyriuje?
Ar teikiama / suteikta valstybės atitinka Reglamento (ES) Nr. □ Taip
651/2014 56b straipsnio nuostatas?

______________________________________
(Vertintojas)

____________
(Parašas)

□ Ne

Pastabos:

□ Ne

____________
(Data)

Patikros peržiūra:
□ Vertintojo išvadai pritarti
□ Vertintojo išvadai nepritarti
Pastabos:_______________________________________________________________________

______________________________________
(Skyriaus vedėjas)

____________
(Parašas)

____________
(Data)

________________________

