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Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių patvirtinimo“, 89 punktu:
1. P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės
Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-187
„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir
vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų
kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir jį papildau
371 punktu:
„371. Pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-809, priemonę Nr. 03.3.1-IVG-T-810 ir priemonę
Nr. 04.2.1-IVG-T-811 kompensuojama iki 100 proc. pagal paskolų ir (ar) finansinės nuomos (lizingo)
sutartis sumokėtų palūkanų. Kai kreipiamasi pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-809 ir priemonę
Nr. 03.3.1-IVG-T-810 dėl dalies palūkanų kompensavimo pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą
skolinę finansinę priemonę (paskolos be de minimis pagalbos), kompensuojama iki 55 proc. sumokėtų
palūkanų.“
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d. galioja Aprašo 371 punkte
numatyti palūkanų kompensavimo dydžiai, taikomi projektų vykdytojams, pasirašiusiems sutartis dėl
palūkanų kompensavimo pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“,
priemonę Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ ir priemonę Nr. 04.2.1-IVG-T-811
„Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau kartu – Priemonės);
2.2. nuo 2021 m. sausio 1 d. visiems projektų vykdytojams pagal Priemones nepriklausomai nuo to,
kada pasirašytos sutartys dėl palūkanų kompensavimo, taikomi Aprašo 37 punkte numatyti palūkanų
kompensavimo dydžiai.
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