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Gerb. Ministre,

1. PROCED•RA

(1) 2013 m. liepos 4 d. užregistruotu raštu Lietuvos valdžios institucijos iš anksto 
praneš• apie pagalbos schem• „Pagalba strategini• informacini• technologij• 
infrastrukt•ros (IT) projekt• pl•trai skatinti“ (toliau – schema, kuri užregistruota 
numeriu SA.36967), o 2013 m. rugs•jo 13 d. pateik• papildomus paaiškinimus. 
2013 m. lapkri•io 5 d. Komisija papraš• papildomos informacijos. Lietuvos 
valdžios institucijos pateik• Komisijai atsakym• 2013 m. gruodžio 4 d. 
užregistruotu raštu. 2014 m. sausio 28 d. Komisija pateik• papildom• klausim•, • 
kuriuos Lietuvos valdžios institucijos atsak• 2014 m. vasario 6 d. 

(2) 2014 m. kovo 21 d. elektroniniu pranešimu, kur• Komisija užregistravo t• pa•i• 
dien•, Lietuvos valdžios institucijos praneš• apie min•t• schem• (užregistruot• 
numeriu SA.38488) pagal Sutarties d•l Europos S•jungos veikimo (toliau –
SESV) 108 straipsnio 3 dal•1. 2014 m. geguž•s 21 d. Komisija papraš• 

  

1 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 87 ir 88 straipsniai tapo atitinkamai SESV 107 ir 108 straipsniais. 
Šios nuostatos iš esm•s yra identiškos. Šiame sprendime nuorodos • SESV 107 ir 108 straipsnius 
prireikus tur•t• b•ti suprantamos kaip nuorodos • atitinkamai EB sutarties 87 ir 88 straipsnius.



2

papildomos informacijos. Lietuvos valdžios institucijos pateik• Komisijai 
atsakym• 2014 m. geguž•s 22 d. užregistruotu raštu.

2. PRIEMON•S APRAŠYMAS

2.1. Tikslas 

(3) Pagrindinis schemos tikslas – skatinti regionin• pl•tr•, o antrinis tikslas – skatinti 
užimtum• ir sektori• pl•tr•. Pagal schem• regionin• pl•tr• siekiama skatinti 
sudarant geresnes s•lygas steigti duomen• centrus, kurie teikt• didel•s vert•s 
duomen• apdorojimo ir prieglobos paslaugas.

2.2. Teisinis pagrindas

(4) Schemos teisinis pagrindas: 

(a) Lietuvos Respublikos investicij• •statymo (Žin., 1999, Nr. 66-2127; Žin., 
2003, Nr. 69-3119; Žin., 2004, Nr. 124-4487; Žin., 2012, Nr. 111-5634; 
Žin., 2013, Nr. 54-2688, toliau – Investicij• •statymas), 2 ir 13 straipsniai 
su pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos investicij• •statymo 2 ir 
13 straipsni• papildymo •statymu (Žin., 2013, Nr. 54-2688);

(b) Lietuvos Respublikos Vyriausyb•s nutarimo d•l valstyb•s pagalbos 
strateginiuose technologin•s pl•tros objektuose teikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo projektas (toliau – nutarimo projektas).

2.3. Schemos administravimas ir pagalb• teikianti institucija

(5) Pagalba pagal schem•, apie kuri• pranešta, bus teikiama nacionalini• valdžios 
institucij• nuoži•ra, joms pri•mus sprendim•.

(6) Schem• •gyvendins Lietuvos Respublikos •kio ministerija, ji užtikrins, kad b•t• 
laikomasi vis• s•lyg•.

2.4. Schemos geografin• taikymo sritis ir taikymo sektoriams sritis

(7) Schema taikoma Lietuvoje, kurios visa teritorija priskiriama remiamiems 
regionams pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a punkto leidžian•i• nukrypti 
nuostat•, atsižvelgiant • 2006 m. spalio 24 d. Komisijos sprendim• d•l 2007–
2013 m. Lietuvos regionin•s pagalbos žem•lapio2. 

(8) Schema yra sektorin•, nes pagalba bus teikiama naujoms pradin•ms investicijoms 
IRT ir (arba) duomen• apdorojimo ir interneto serveri• paslaug• (prieglobos) 
technologij• sektoriuje3.

  

2 Valstyb•s pagalba N 641/2006 – Lietuva – 2007–2013 m. Nacionalinis regionin•s valstyb•s pagalbos 
žem•lapis, OL C 286, 2006 11 23, p. 6.

3 NACE kodas 6311 – duomen• apdorojimo, interneto serveri• paslaug• (prieglobos) ir susijusi veikla 
(1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 d•l statistinio Europos bendrijos 
ekonomin•s veiklos r•ši• klasifikatoriaus, OL L 293, 1990 10 24, p. 1, su pakeitimais).
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2.5. Pagalbos gav•jai

(9) Pagal nutarimo projekt• pagalba teikiama investuotojams, kurie vykdo duomen• 
apdorojimo, interneto serveri• paslaug• (prieglobos) ir susijusi• veikl• 
strateginiuose technologin•s pl•tros objektuose ir su kuriais Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb• Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 
nustatyta tvarka yra sudariusi investicij• sutartis ir kuri• investicij• projektai 
atitinka visus 2007–2013 m. Regionin•s pagalbos teikimo gair•se (toliau – RPG)4

nustatytus reikalavimus.

(10) Pagalbos gav•jai negali b•ti sunkumus patirian•ios •mon•s, kaip apibr•žta 
2004 m. spalio 1 d. Komisijos komunikate „Bendrijos gair•s d•l valstyb•s 
pagalbos sunkumus patirian•ioms •mon•ms sanuoti ir restrukt•rizuoti“5.

(11) Pagalb• gali gauti vis• dydži• •mon•s. Numatomas pagalbos gav•j• skai•ius – ne 
daugiau kaip 10.

(12) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad pagalba pagal schem• nebus 
teikiama pagalbos gav•jams, užsiimantiems SESV I priede išvardyt• žem•s •kio 
produkt• gamyba, žem•s •kio produkt• perdirbimu ir (arba) prekyba ir 
vykdantiems veikl• transporto, laiv• statybos, plieno ar sintetini• pluošt• 
gamybos sektoriuose. Kad atitikt• pagalbos pagal schem•, apie kuri• pranešta, 
skyrimo reikalavimus, gav•jas, jei jis veikl• vykdo ir kokiame nors pagalbos 
skyrimo reikalavim• neatitinkan•iame sektoriuje, privalo atskirai tvarkyti 
skirtingos veiklos apskait•. 

2.6. Trukm•

(13) Schema, apie kuri• pranešta, bus taikoma iki 2014 m. birželio 30 d. Schema 
•sigalioja tik patvirtinta Europos Komisijos. 

2.7. Biudžetas

(14) Visas numatytas schemos biudžetas – 124 300 800 LTL (maždaug 36 mln. 
EUR)6.

2.8. Pagalbos forma ir intensyvumas 

(15) Pagal RPG nustatytas s•lygas pagalba yra teikiama pradini• investicij• 
projektams.

(16) Pagalbos teikimo forma yra pagalbos gav•j•, kurie su Lietuvos Respublikos 
Vyriausybe yra pasiraš• investicij• susitarimus, atleidimas nuo dalies s•skaitos už 
elektros energij• (viešuosius interesus atitinkan•i• paslaug• mokes•io, kuris 
renkamas iš elektros energijos vartotoj• ir savo reikm•ms elektros energij• 
vartojan•i• jos gamintoj• pagal faktin• suvartotos elektros energijos kiek•) 
mok•jimo.

  

4 2007–2013 m. nacionalin•s regionin•s pagalbos teikimo gair•s, OL C 54, 2006 3 4, p. 13.

5 OL 2004 C 244, p. 2.

6 Investicij•, pagalbos ir reikalavimus atitinkan•i• išlaid• sumos eurais apskai•iuotos taikant pranešimo 
dien• (2014 m. kovo 21 d.) galiojus• valiutos keitimo kurs• 1 EUR =3,4528 LTL.
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(17) Pagal 2007–2013 m. Lietuvos Respublikos nacionalin• regionin•s valstyb•s 
pagalbos žem•lap• (OL C 286, 2006, p. 6) (galiojimas prat•stas iki 2014 m. 
birželio 30 d.) didžiausias leidžiamas pagalbos intensyvumas pagal schem• yra 
50 proc. bendrojo subsidijos ekvivalento. 

(18) Teikiamos pagalbos dydis apibr•žiamas remiantis RPG 41 punktu ir 
skai•iuojamas kaip investicij• projekto reikalavimus atitinkan•i• išlaid•, susijusi• 
su materialiojo ir nematerialiojo turto •sigijimu, vert•s procentas ir neviršija 
taikytinos viršutin•s pagalbos didel•ms bendrov•ms ribos. Kai pagalba teikiama 
mažosioms ir vidutin•ms •mon•ms, pagalbos viršutin•s ribos gali b•ti padidintos 
RPG 49 punkte nustatyta tvarka. 

2.9. Pagal schem• remiamos investicijos ir reikalavimus atitinkan•ios 
išlaidos 

(19) Pagalba pagal schem• teikiama tik pradin•ms investicijoms • nauj• material•j• ir 
nematerial•j• turt• remti.

(20) Reikalavimus atitinkan•ios išlaidos yra išlaidos, susijusios su investicijomis • 
nauj• material•j• turt•, susijus• su pastatais ir •ranga (kaip antai nauja 
kompiuterin• •ranga, serveriai ir elektros kabeliai), taip pat • nauj• nematerial•j• 
turt•, skirt• naujos •mon•s k•rimui.

(21) Pagalba yra apskai•iuojama kaip reikalavimus atitinkan•i• investicini• išlaid• 
procentin• dalis ir neviršija taikomos viršutin•s regionin•s pagalbos ribos.

(22) Schema užtikrinama, kad •mon•s per•mimo atveju prieš pirkim• b•t• atsižvelgta • 
anks•iau suteikt• pagalb• turtui •sigyti arba kad ji b•t• atskaityta (RPG 54 
punktas). Taip pat numatoma, kad per•mim• atveju sandoriai bus sudaromi rinkos 
s•lygomis.

(23) Pagal pradini• investicij• projekt• •sigytas turtas turi b•ti naujas (išskyrus MV• ir 
per•mim• atveju). 

(24) Atnaujinimo investicijos pagal schem• remiamos nebus. 

(25) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad schema atitiks RPG 4.3 skirsnyje 
„Pagalba dideliems investiciniams projektams“ pateiktus mažinimo ir (arba) 
pranešimo reikalavimus.

2.10. Projekto pradžios data ir skatinamasis poveikis

(26) Pagal schem• numatoma, kad pagalbos paraiška turi b•ti pateikta prieš pradedant 
projekto darbus, o kompetentingos institucijos turi b•ti raštiškai patvirtinusios, 
kad, priklausomai nuo išsamaus patikrinimo rezultato, projektas iš esm•s atitinka 
schemoje numatytas atitikties reikalavimams s•lygas prieš pradedant projekto 
darbus (plg. su RPG 38 punktu). Jei su investicij• projektu susij• darbai 
pradedami anks•iau, viso projekto išlaidos laikomos neatitinkan•iomis pagalbos 
pagal ši• schem• skyrimo reikalavim•.

2.11. Nuosavas •našas

(27) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad pagalbos gav•jas iš nuosav• ištekli• 
arba iš išor•s gaut• l•š•, teikiam• be jokios viešosios paramos, •skaitant de 
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minimis pagalb•7, pateiks •naš•, kuris sudaro bent 25 proc. vis• reikalavimus 
atitinkan•i• išlaid• (plg. su RPG 39 punktu).

2.12. Investicijos išlaikymas

(28) Nutarimo projekte aiškiai nustatyta, kad pagalba pradini• investicij• projektams 
teikiama su s•lyga, kad investicijos b•t• išlaikomos bent penkerius metus (plg. su 
RPG 40 punktu) po užbaigimo.

2.13. Pagalbos sumavimas

(29) Schemos s•lygose numatyta, kad pagal schem•, apie kuri• pranešta, teikiama 
pagalba nesumuojama su kitu viešuoju finansavimu, kuris pagal kitas pagalbos 
schemas arba individualios pagalbos projektus (•skaitant de minimis pagalb•) 
teikiamas toms pa•ioms reikalavimus atitinkan•ioms išlaidoms finansuoti, 
nepaisant to, ar viešasis finansavimas teikiamas iš vietini•, regionini•, 
nacionalini• arba Europos S•jungos finansini• šaltini•. Taip bus užtikrinta, kad 
schemos, apie kuri• pranešta, pagalbos intensyvumo riba neb•t• viršyta.

2.14. Sektorin•s pagalbos priemon•s ind•lis • regionin• pl•tr•

(30) Lietuvos valdžios institucijos paaiškino, kad informacini• ir ryši• technologij• 
(IRT) projekt• skatinimas Lietuvoje yra Vyriausyb•s strateginis tikslas8.

(31) Investicijos • duomen• apdorojimo ir prieglobos technologijas ir t• technologij• 
pl•tra pad•t• spar•iau pašalinti Lietuvos, kaip regiono, ir kit• region• skirtumus, 
kuri• vis• pirma atsiranda d•l to, kad Lietuvoje iš esm•s tr•ksta ger• 
šviesolaidini• tinkl•, jungian•i• Lietuv• su kaimynin•mis šalimis, yra delsos 
problem• ir n•ra tradicijos investuoti • IRT sektori•, vis• pirma • duomen• 
apdorojimo ir prieglobos technologijas. 

(32) Galimas investicijas • IRT ir (arba) duomen• apdorojimo ir prieglobos 
technologijas stabdo didel• elektros energijos kaina Lietuvoje, tod•l pradin•s 
investicijos • IRT ir (arba) duomen• apdorojimo ir prieglobos technologijas yra ne 
tokios patrauklios, palyginti su tokiomis pa•iomis investicijomis daugelyje kit• 
Europos region•.

(33) Jei b•t• daugiau investuojama • IRT ir (arba) duomen• apdorojimo ir prieglobos 
technologijas, šie rodikliai pager•t•: •vairiomis kryptimis b•t• nutiesti nauji 
šviesolaidiniai tinklai (pvz., tikimasi papildom• ryši• su regioniniais 
šviesolaidini• tinkl• mazgais Stokholme ir (arba) Frankfurte). Tai suteikt• 
galimyb• duomen• perdavimo paslaug• naudotojams rinktis maršrut•, užtikrint• 
didesn• duomen• perdavimo spart• ir labai pagerint• Lietuvos galimybes 
prisijungti prie Europos šviesolaidži• infrastrukt•ros, o šie šviesolaidži• 

  

7 Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 d•l Sutarties d•l Europos S•jungos veikimo 107 ir 108 
straipsni• taikymo de minimis pagalbai, OL L 352, 2013 12 24, p. 1.

8 Kaip nurodyta, inter alia, Vyriausyb•s programoje, patvirtintoje 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-51 d•l Lietuvos Respublikos Vyriausyb•s programos 
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439761), ir kituose Lietuvos Respublikos 
teis•s aktuose.
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infrastrukt•ros patobulinimai paskatint• kitus galimus investuotojus apsvarstyti 
galimyb• regione investuoti • t• pa•i• ir panašias sritis.

(34) Lietuvos valdžios institucijos nurod•, kad pagalba bus apribota iki minimalios 
sumos, b•tinos schemos, apie kuri• pranešta, tikslui pasiekti, ir kad d•l to 
pagalbos intensyvumas gali b•ti gerokai mažesnis nei 50 proc. bendrojo 
subsidijos ekvivalento. Schema veikia taip, kad leidžiamos pagalbos suma 
neviršija investicijos grynosios dabartin•s vert•s Lietuvoje ir grynosios dabartin•s 
vert•s kitoje vietoje skirtumo.

(35) Lietuvos valdžios institucij• teigimu, •gyvendinus schem•, apie kuri• pranešta, 
bus kuriamos darbo vietos, padid•s IT išsilavinim• turin•i• ir kit• technini• 
specialybi• darbuotoj• paklausa ir bus sudarytos s•lygos išlaikyti tokius 
specialistus Lietuvoje, o tai labai paskatint• to sektoriaus pl•tr•.

(36) •gyvendinant schem• taip pat b•t• spar•iau šalinami regioniniai skirtumai, nes 
bus sukurtos palankesn•s s•lygos investuoti ir pritraukiamos naujos pradin•s
investicijos • IRT ir (arba) duomen• apdorojimo ir prieglobos technologij• 
sektori•.

(37) Investicijos • IRT ir (arba) duomen• apdorojimo ir prieglobos technologijas • 
Lietuv• pritraukt• pirmaujan•ias paramos IRT naudotojams bendroves. Kartu 
atitinkami investuotojai grei•iausiai diegt• naujausias technologijas, kurios 
paskatint• vietos bendroves ir partnerius dirbti veiksmingiau, modernizuoti savo 
produktus ir gerinti paslaugas.

3. VERTINIMAS

3.1. Schemos valstyb•s pagalbos pob•dis

(38) Pagal pasi•lyt• pagalbos schem• investuotojai, kurie vykdo duomen• apdorojimo, 
interneto serveri• paslaug• (prieglobos) ir susijusi• veikl• strateginiuose 
technologin•s pl•tros objektuose ir kurie su Lietuvos Respublikos Vyriausybe yra 
pasiraš• investicij• susitarimus, bus atleisti nuo dalies s•skaitos už elektros 
energij• (viešuosius interesus atitinkan•i• paslaug• mokes•io) mok•jimo. 

(39) Schema susijusi su valdžios institucij• atliekamu valstyb•s ištekli• perdavimu, 
kaip apibr•žta SESV 107 straipsnio 1 dalyje, nes viešuosius interesus atitinkan•i• 
paslaug• mokest• (pagal faktin• suvartotos elektros energijos kiek• iš elektros 
energijos vartotoj• ir savo reikm•ms elektros energij• vartojan•i• jos gamintoj•) 
surink• elektros energijos tinklo operatoriai j• perveda valstybei.

(40) Pagal schem• teikiama pagalba suteikia ekonomin• pranašum•, nes ja pasinaudoj• 
pagalbos gav•jai gali sumažinti investicines išlaidas, kurias jie paprastai tur•t• 
patirti pl•todami •ia aptariamos r•šies projekt•. Teikiant toki• pagalb• taip pat yra 
tikimyb• arba atsiranda gr•sm• iškreipti konkurencij•, nes pagal schem• pagalb• 
gaunan•ios •mon•s turi geresnes s•lygas nei jos negaunan•ios •mon•s. Pagal ši• 
pagalbos schem• remiamos investicijos • vien• konkret• •kio sektori•, tod•l taip 
pat yra rizika konkurencij• iškreipti sektoriaus lygiu, nes • schemos taikymo srit• 
nepatenkan•iuose sektoriuose n•ra palanki• s•lyg•, palyginti su sektoriumi, 
kuriam ši schema skirta.
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(41) Schema yra atrankin•, nes ji taikoma tik konkre•i• kategorij• •mon•ms (plg. su 
2.5 skirsniu), •gyvendinan•ioms pradini• investicij• projektus IRT ir (arba)
duomen• apdorojimo ir prieglobos technologij• sektoriuje. Be to, atrinkti 
projektus ir pagal schem• skirti pagalb• valstyb• gali savo nuoži•ra.

(42) Pagaliau schema yra susijusi su valstybi• nari• tarpusavio prekyboje 
dalyvaujan•iais sektoriais ir •mon•mis, tod•l yra rizika, kad pagalba gali paveikti 
toki• prekyb•. 

(43) Tod•l pasi•lyta pagalbos schema prilygsta pagalbai pagal SESV 107 straipsnio 1 
dalyje pateikt• apibr•žt•.

3.2. Pagalbos schemos teis•tumas

(44) Lietuvos valdžios institucijos •vykd• SESV 108 straipsnio 3 dalyje nustatyt• 
•pareigojim•, nes apie pagalb• praneš• prieš j• skirdamos. Komisija atsižvelgia • 
fakt•, kad schema •sigaliot• tik patvirtinta Komisijos.

3.3. Pagalbos schemos suderinamumas

(45) Nusta•ius, kad schema, apie kuri• pranešta, yra valstyb•s pagalba pagal SESV 
107 straipsnio 1 dalyje pateikt• apibr•žt•, b•tina •vertinti, ar schem• galima laikyti 
suderinama su vidaus rinka. 

(46) Pasi•lyt• pagalbos schem• Komisija išnagrin•jo atsižvelgdama • SESV 107 
straipsnio 3 dalies a punkt•, skaitom• kartu su RPG. 

(47) Pagal RPG 10 punkt• regionin• pagalba paprastai tur•t• b•ti teikiama pagal 
daugiasektor•s pagalbos schem•, kuri yra neatsiejama regionin•s pl•tros 
strategijos su aiškiai apibr•žtais tikslais dalis. Kai išskirtiniais atvejais numatoma 
suteikti vienai veiklos sri•iai skirt• pagalb•, valstyb• nar• atsako už tai, kad b•t• 
•rodyta, jog projektas yra naudingas nuosekliai regionin•s pl•tros strategijai ir d•l 
savo pob•džio ir dydžio nesukels nepageidautino konkurencijos iškraipymo.

(48) Schema, apie kuri• pranešta, skirta vienai veiklos sri•iai, t. y. pagalbos gav•jai yra 
investuotojai, kurie vykdo duomen• apdorojimo, interneto serveri• paslaug• 
(prieglobos) ir susijusi• veikl• strateginiuose technologin•s pl•tros objektuose.

(49) D•l investicij• projekt•, kuriuos •gyvendinant didinamos investicijos • duomen• 
apdorojimo, interneto serveri• paslaug• (prieglobos) ir susijusi• veikl• 
strateginiuose technologin•s pl•tros objektuose, poreikio ir d•l t• projekt• •našo • 
regionin• pl•tr• Komisija atkreipia d•mes• • tai, kad schema, apie kuri• pranešta, 
atitinka Lietuvos Vyriausyb•s programos strategin• tiksl• skatinti inovacijomis ir 
informacin•mis technologijomis grindžiam• verslo pl•tr• (ši politikos iniciatyva 
grindžiama priemon•mis, kuriomis didinamas investicij• • informacines ir ryšio 
technologijas ir (arba) duomen• apdorojim• ir prieglob• patrauklumas, gerinamos 
galimyb•s prisijungti prie Europos šviesolaidži• infrastrukt•ros ir pritraukiami 
kiti galimi investuotojai).
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(50) Schema taip pat padeda siekti pagal strategij• „Europa 2020“ •gyvendinamos 
Europos skaitmenin•s darbotvark•s9 – ypa• jos pirmojo rams•io „Bendroji 
skaitmenin• rinka“ ir ketvirtojo rams•io „Spar•iojo ir itin spartaus interneto 
prieiga“ – tiksl•.

(51) Atsižvelgdama • tai, kas išd•styta, Komisija laikosi nuomon•s, kad schema, apie 
kuri• pranešta, yra neatsiejama nuoseklios regionin•s pl•tros strategijos dalis.

(52) Teikiant toki• pagalb• taip pat yra tikimyb• arba atsiranda gr•sm• iškreipti 
konkurencij•, nes pagal schem• pagalb• gaunan•ios •mon•s turi geresnes s•lygas 
nei jos negaunan•ios •mon•s. Pagal ši• pagalbos schem• remiamos investicijos • 
vien• konkret• •kio sektori•, tod•l yra rizika konkurencij• iškreipti sektoriaus 
lygiu, nes • schemos taikymo srit• nepatenkan•iuose sektoriuose n•ra palanki• 
s•lyg•.

(53) Taikant toki• sektorin• schem• yra tikimyb• arba atsiranda gr•sm• iškreipti 
konkurencij•. Konkurencija gali b•ti paveikta taip, kad tam tikri (• schemos 
taikymo srit• nepatenkantys) sektoriai ir •mon•s (•skaitant •mones, veikian•ias 
pagal schem• remiamuose sektoriuose, ta•iau negaunan•ias pagalbos) gali 
atsidurti nepalankioje pad•tyje ir b•t• išstumtos priva•iosios investicijos. Be to, 
pagal pagalbos schem• skatinamos investicijos, kuriomis pasinaudoj• pagalbos 
gav•jai paskui gali teikti savo paslaugas užsienyje, tod•l schema gali neigiamai 
paveikti valstybi• nari• prekyb•. Ta•iau reikia atkreipti d•mes• • tai, kad parengto 
pob•džio ir dydžio projektu siekiama išspr•sti konkre•i• rinkos nepakankamumo 
problem• sektoriuje, ir • tai, kad pagalbos sumos užtenka tik papildomoms 
investavimo Lietuvoje išlaidoms, palyginti su hipotetiniu investavimu kitur, 
kompensuoti.

(54) Atsižvelgdama • tai, kas išd•styta, Komisija mano, kad schema, apie kuri• 
pranešta, (nors ir yra sektorin•) apskritai yra priimtina, nes ja prisidedama prie 
nuoseklios regionin•s pl•tros strategijos Lietuvoje, tod•l, atsižvelgiant • projekt• 
pob•d• ir dyd•, ji nesukels nepageidautino konkurencijos iškraipymo.

(55) Toliau faktais paaiškinta, kad schema, apie kuri• pranešta, taip pat atitinka 
likusius aktualius RPG nustatytus investicin•s pagalbos kriterijus. 

(56) Pagal RPG 9 punkt• schema netaikoma sunkum• patirian•ioms •mon•ms, kaip 
apibr•žta Bendrijos gair•se d•l valstyb•s pagalbos sunkumus patirian•ioms 
•mon•ms sanuoti ir restrukt•rizuoti.

(57) Pagal RPG 34 punkt• schemos, apie kuri• pranešta, regionin• investicin• pagalba 
bus skiriama pradini• investicij• projektams.

(58) Schemoje numatyta, kad reikalavimus atitinkan•ios išlaidos (aprašytos 2.9 
skirsnyje) yra susijusios su RPG 34 punkte nurodytu materialiuoju ir 
nematerialiuoju turtu. Pagalba apskai•iuojama remiantis išlaidomis, kurios 
atitinka RPG reikalavimus ir ten pat nustatytas s•lygas. Kaip reikalaujama pagal 
RPG 54 punkt•, •sigyjamas naujas turtas.

  

9 2010 m. geguž•s 19 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
Socialini• reikal• komitetui ir Region• komitetui „Europos skaitmenin• darbotvark•“ 
[COM(2010) 245 galutinis, Oficialiajame leidinyje neskelbtas].
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(59) Su projektu susijusios parengiam•j• tyrim• ir konsultavimo išlaidos reikalavim• 
neatitinka.

(60) Pagal RPG 34 punkt• schemoje užtikrinta, kad neb•t• remiamos atnaujinimo 
investicijos.

(61) Pagal RPG 41 punkt• pagalbos lygis apskai•iuojamas kaip investicij• projekto 
reikalavimus atitinkan•i• išlaid• procentin• dalis ir neviršija taikomos regionin•s 
pagalbos ribos.

(62) Pagal schem•, apie kuri• pranešta, didžiausias leidžiamas pagalbos intensyvumas 
atitinka 2007–2013 m. Lietuvos regionin•s pagalbos žem•lap•. 

(63) Pagal schem•, apie kuri• pranešta, teikiama pagalba nesumuojama su kitu 
viešuoju finansavimu, kuris pagal kitas pagalbos schemas arba individualios 
pagalbos projektus (•skaitant de minimis pagalb•) teikiamas toms pa•ioms 
reikalavimus atitinkan•ioms išlaidoms finansuoti, nepaisant to, ar viešasis 
finansavimas teikiamas iš vietini•, regionini•, nacionalini• arba Europos 
S•jungos finansini• šaltini•. Taip bus užtikrinta, kad schemos, apie kuri• 
pranešta, pagalbos intensyvumo riba neb•t• viršyta.

(64) Pagal schem• valstyb• pagalb• skiria savo nuoži•ra. Visais atvejais reikia 
administracinio pagalbos skyrimo sprendimo. Pagalbos skyrimo reikalavimus 
atitinkan•io projekto darbai nepradedami anks•iau nei pateikiama pagalbos 
paraiška ir kompetentinga valdžios institucija paskelbia patvirtinam•j• sprendim•, 
kuriame konstatuoja projekto atitikt• schemos, apie kuri• pranešta, reikalavimams. 
Tod•l laikomasi pagalbos skatinamojo poveikio s•lygos, nustatytos RPG 38 
punkte.

(65) Schemoje yra s•lyga, kad pagalbos gav•jo finansinis •našas turi b•ti 25 proc. vis• 
reikalavimus atitinkan•i• išlaid• ir kad jis b•t• be jokios viešosios pagalbos pagal 
RPG 39 punkt•.

(66) Komisija atkreipia d•mes• • tai, kad Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad 
schema atitiks RPG 4.3 skirsnyje „Pagalba dideliems investiciniams projektams“ 
pateiktus mažinimo ir (arba) pranešimo reikalavimus.

(67) Su pagalba, skiriama pagal schem•, siejamas pagalbos gav•jo •pareigojimas 
išlaikyti investicijas atitinkamame regione mažiausiai penkerius metus po 
užbaigimo, o tai atitinka RPG 40 punkt•.

(68) Schemos taikymo trukm• atitinka 2007–2013 m. Lietuvos regionin•s pagalbos 
žem•lap•. Schemos galiojimas baigsis 2014 m. birželio 30 d.

(69) Vis d•lto reikia atkreipti d•mes• • tai, kad energijos vartojimo efektyvumo 
atžvilgiu abejotina, ar schema duoda tinkamus signalus ir paskatas. Atsižvelgiant • 
tai, kad, pavyzdžiui, interneto serveri• prieglobai reikia daug energijos, pirmenyb•
tur•t• b•ti teikiama techniniams energijos vartojimo mažinimo sprendimams. 
Lietuvos valdžios institucij• pasi•lytas mechanizmas, t. y. s•skait• už elektros 
energij• sumažinimas, gali prieštarauti šiam tikslui. Ta•iau pagalbos gav•jai vis 
tiek sumoka bazin• s•skaitos už elektros energij• dal•, o pagalbos priemon•s 
taikymo trukm• yra ribota. Tod•l Komisija atkreipia d•mes• • tai, kad šiuo atveju 
taikant schem• pagalbos gav•jas atleidžiamas nuo viešuosius interesus 
atitinkan•i• paslaug• mokes•io (iki patvirtintos pagalbos sumos, apskai•iuotos 
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remiantis pradine investicija). Mokestis prilygsta maždaug 20 proc. visos 
s•skaitos už elektros energij•, tod•l galima laikyti, kad šiuo atveju dar pakanka 
paskat• didinti padaryt• investicij• energijos vartojimo efektyvum•.

(70) Komisija mano, kad pasi•lyta pagalbos schema yra suderinama su vidaus rinka, 
nes ji atitinka aktualias RPG nustatytas s•lygas, išskyrus vienintel• – ji yra 
sektorin• pagalbos schema. Šiuo atžvilgiu pasakytina, kad nacionalin•s valdžios 
institucijos vis d•lto pateisino schemos ind•l• • regionin• pl•tr•, tod•l Komisija, 
laikydamasi nusistov•jusios sektorini• schem• tvirtinimo praktikos, nutar• 
neprieštarauti.

(71) Atsižvelgdama • tai, kas išd•styta, Komisija laikosi nuomon•s, kad pagalbos 
schema, apie kuri• pranešta, yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties d•l 
Europos S•jungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies a punkt•.

4. IŠVADA

(72) Komisija atitinkamai nusprend• neprieštarauti schemai, apie kuri• pranešta, nes ji 
yra suderinama su vidaus rinka pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a punkt•, 
skaitom• kartu su RPG.

(73) Komisija Lietuvos valdžios institucijoms primena, kad b•tina laikytis ataskait• 
teikimo s•lyg•, aprašyt• Komisijos reglamente (EB) Nr. 794/2004, 
•gyvendinan•iame Tarybos reglament• (EB) Nr. 659/1999, nustatant• išsamias EB 
sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles.

(74) Komisija taip pat primena Lietuvos valdžios institucijoms, kad apie visus planus 
keisti ši• pagalbos schem• turi b•ti pranešta Komisijai. 

Jeigu šiame rašte yra konfidencialios informacijos, kuri netur•t• b•ti atskleista 
tretiesiems asmenims, apie tai praneškite Komisijai per penkiolika darbo dien• nuo šio 
dokumento gavimo dienos. Jeigu per nurodyt• laik• Komisija negaus pagr•sto prašymo, 
bus laikoma, jog sutinkate, kad visas rašto tekstas b•t• atskleistas tretiesiems asmenims 
ir paskelbtas originalo kalba interneto svetain•je 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Prašym• si•skite registruotu laišku arba faksu adresu

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
B-1049 Brussels
Belgium
Faksas +32 2 296 12 42

Pagarbiai,

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA
Pirmininko pavaduotojas


