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UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ APRĖPTIS“ VP1-1.1-SADM-14-V PRIEMONĖS „DARBO 
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PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2014 m. rugpjūčio 18 d. Nr. A1-414 

Vilnius 

 

P a k e i č i u 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 

prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonės „Darbo ir 

šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 23 d. 

įsakymu Nr. A1-528 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 

prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonės „Darbo ir 

šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“:  

1. Pakeičiu 2.4
 
papunktį ir jį išdėstau taip: 

„2.4. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, 

p. 1)
 
(toliau – Reglamentas Nr. 1407/2013);“ 

2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip: 

„4. Valstybės pagalba pagal šią Priemonę neteikiama. Ūkinę veiklą vykdantiems 

subjektams de minimis pagalba teikiama vadovaujantis Reglamento Nr. 1407/2013 nuostatomis. 

Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžintina subsidija (dotacija). Bendra vienai 

įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma negali viršyti 690 560 Lt (200 000 EUR) per bet kurį 

trejų finansinių metų laikotarpį, o įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos 

pagrindais arba už atlygį – 345 280 Lt (100 000 EUR). Taikant Reglamentą Nr. 1407/2013, „viena 

įmonė“ apima visas susijusias įmones, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 

dalyje. De minimis pagalba registruojama Suteiktos valstybės pagalbos registre vadovaujantis 

4Įsakymai ir potvarkiai   
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Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo 

nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. 

nutarimu Nr. 1S-111 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklių patvirtinimo.“ 

3. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip: 

„46. Kartu su paraiška pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) gali pateikti papildomus 

priedus (dokumentus), įrodančius, kad projektas yra tinkamas finansuoti ir kuriais vadovaudamosi 

vertinimą atliekančios ir sprendimą dėl finansavimo priimančios institucijos gali priimti tinkamą 

sprendimą. Siekdama įvertinti ūkio subjektų atitiktį Reglamento Nr. 1407/2013 reikalavimams, 

agentūra gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.“ 

4. Pakeičiu 3 priedo 6.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„6.1.3. projektas turi būti suderintas 

su Europos Bendrijų konkurencijos 

politikos nuostatomis 

  Būtina įsitikinti, kad projektas finansuojamas pagal 

Aprašo 4 punkte nurodytus reikalavimus skiriamam 

finansavimui  

 

Paraiškos bendroji (A) dalis“ 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė 
 


