AR SKIRTA PARAMA YRA VALSTYBĖS PAGALBA?
AR PARAMOS GAVĖJAS YRA ŪKIO SUBJEKTAS?
TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI PARAMOS GAVĖJAS YRA:
☐☐ fizinis asmuo, kuris vykdo ūkinę veiklą (pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, ūkininko pažymėjimą ir pan.);
arba
☐☐ juridinis asmuo (įmonė, įstaiga, organizacija ir pan.), kuris vykdo ūkinę veiklą; arba
☐☐ fizinių ar juridinių asmenų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), kurie vykdo ūkinę veiklą.
AR PARAMA SUTEIKTA IŠ VALSTYBĖS IŠTEKLIŲ (AR REMIAMA VALSTYBĖS)?
TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI:
☐☐ valstybės (savivaldybės) institucija ar įstaiga išmoka lėšas ar suteikia turtą; arba
☐☐ valstybės (savivaldybės) institucija ar įstaiga atsisako dalies biudžeto pajamų (mokestinės lengvatos, paskolos garantijos ir
pan.); arba
☐☐ aukščiau išvardintus veiksmus valstybės (savivaldybės) institucija atlieka per tarpininką (banką, mokymo įstaigą, ūkio
subjektą).
AR PARAMA SKIRTA TAM TIKRŲ PREKIŲ GAMYBAI, PASLAUGŲ TEIKIMUI ARBA TAM TIKRIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS?
TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI PARAMA YRA SKIRTA:
☐☐ konkrečiam vienam ūkio subjektui; arba
☐☐ atskiro regiono plėtrai (tame regione esantiems ūkio subjektams); arba
☐☐ atskiroms veiklos rūšims paremti (pagalbos gavėjai – ne visų sektorių ūkio subjektai); arba
☐☐ tam tikriems tikslams įgyvendinti (pagalbos gavėjai – mažos ar vidutinės įmonės, naujos įmonės, tam tikrus projektus
įgyvendinantys ūkio subjektai ir pan.).
AR PARAMA TEIKIA ŪKIO SUBJEKTUI EKONOMINĘ NAUDĄ?
TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI:
☐☐ ūkio subjektas gauna išteklius, kurių negalėtų gauti rinkoje tokiomis pačiomis sąlygomis (subsidija); arba
☐☐ ūkio subjektas išlaiko tam tikrus išteklius, kurių be paramos turėtų atsisakyti (mokesčio lengvata, paskola palankesnėmis
nei rinkoje sąlygomis ir pan.); arba
☐☐ privatus investuotojas neinvestuotų esant tokioms pačioms sąlygoms.
AR PARAMA IŠKRAIPO ARBA GALI IŠKRAIPYTI KONKURENCIJĄ IR VEIKIA PREKYBĄ TARP EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ?
TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI:
☐☐ parama palengvina ūkio subjekto, kuriam taikoma, finansinę naštą ir stiprina jo padėtį, palyginus su konkuruojančiais ūkio
subjektais; arba
☐☐ ūkio subjektas eksportuoja savo gaminamą produkciją arba teikia paslaugas kitose Europos Sąjungos šalyse; arba
☐☐ ūkio subjektas nevykdo eksporto, bet atitinkamomis tokios rūšies prekėmis ar paslaugomis yra prekiaujama tarp Europos
Sąjungos šalių; arba
☐☐ teikiama paslauga nėra laikytina ribotos apimties išskirtinai vietine veikla (kirpykla mažame miestelyje, kurios klientai yra
tik miestelio gyventojai ir pan.).
JEIGU Į NORS VIENĄ KLAUSIMĄ ATSAKĖTE NEIGIAMAI, MAŽAI TIKĖTINA, KAD VERTINAMA PARAMOS GAVĖJUI
NUMATOMA SUTEIKTI PARAMA YRA VALSTYBĖS PAGALBA.
JEIGU Į VISUS KLAUSIMUS ATSAKĖTE TEIGIAMAI, LABAI TIKĖTINA, KAD PARAMOS GAVĖJUI NUMATOMA SUTEIKTI
PARAMA YRA VALSTYBĖS PAGALBA, KAIP TAI NUMATYTA SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 107
STRAIPSNIO 1 DALYJE.
APIE TAI, KOKIŲ VEIKSMŲ REIKIA IMTIS, SIEKIANT TEISĖTAI SUTEIKTI VALSTYBĖS PAGALBĄ, SKAITYKITE
KONKURENCIJOS TARYBOS INTERNETO SVETAINĖS SKILTYJE APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ ARBA SUŽINOKITE
SUSISIEKĘ SU KONKURENCIJOS TARYBOS VALSTYBĖS PAGALBOS EKSPERTAIS TELEFONU +370 5 261 3157.

