Prie paraiškos privalomų pateikti dokumentų sąrašas

1. Pareišk÷jo nuosavyb÷s teisę į nekilnojamąjį turtą (vieno ar dviejų butų gyvenamąjį namą), į kurį
investuojama ir kuris tiesiogiai susijęs su projekte numatyta veikla, pagrindžiančių dokumentų kopijos.
(Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas turi būti išduotas ne anksčiau nei prieš 2
m÷nesius iki Paraiškos pateikimo);
2. Pareišk÷jo (privataus juridinio asmens) registracijos pažym÷jimo arba išrašo iš Juridinių asmenų registro
kopija;
3. Jungtin÷s veiklos sutartis, jeigu planuojama investuoti į dviejų butų gyvenamąjį namą (jei taikoma);
4. Rašytinis sutuoktinio ir/ar kitų nekilnojamojo turto (vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo), į kurį
investuojama, bendraturčių sutikimas investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą (jei taikoma);
5. Visų nekilnojamo turto (vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo) bendraturčių įgaliojimas teikti Paraišką
(jei taikoma);
6. Seniūnijos arba Gyventojų registro tarnybos pažyma apie pareišk÷jo deklaruojamą gyvenamąją vietą nuo
einamųjų metų pradžios;
7. Pareišk÷jo ir /ar kitų nekilnojamojo turto bendraturčių laisvos formos deklaracija, kad gyvenamajame vieno ar
dviejų butų name, tiesiogiai susijusiame su projektu faktiškai yra gyvenama nuo einamųjų metų pradžios;
8. Dokumentai, užtikrinantys tinkamą projekto finansavimo šaltinį:
a) Pažyma apie paskolos/kredito suteikimo galimybę ar sutartis apie suteikiamą paskolą,
arba
b) informacija apie nuosavų l÷šų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos (-ų) išrašas ar kredito įstaigos pažyma apie
pareišk÷jo turimas l÷šas, ar kt.);
9. Pareišk÷jo atsiskaitymo su valstyb÷s, savivaldybių biudžetais ir valstyb÷s pinigų fondais pažyma, išduota
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos ne anksčiau nei prieš 2 m÷nesius iki Paraiškos pateikimo. Tais atvejais, kai
pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mok÷jimas yra atid÷tas, turi būti prid÷ti
dokumentai, patvirtinantys mokesčių atid÷jimą ar jų kopijos;
10. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pažyma, išduota ne anksčiau nei 2
m÷nesius iki Paraiškos pateikimo, apie pareišk÷jo įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetui. Tais atvejais, kai pagal sutartį su Valstybinio socialinio draudimo fondu mokesčio mok÷jimas yra
atid÷tas, turi būti prid÷ti dokumentai, patvirtinantys mokesčių atid÷jimą ar jų kopijos;
11. Ne mažiau nei 3 (trys) prekių, darbų ar paslaugų teik÷jų komerciniai pasiūlymai arba viešai tiek÷jų
pateikta informacija (internete, reklamin÷je medžiagoje ir pan.), kuria pagrindžiama numatytų investicijų
vert÷, arba kiti tinkamų finansuoti išlaidų vertes pagrindimo dokumentai (pateikiami su Paraiška), arba
įvykdyto konkurso, arba apklausos prek÷ms, paslaugoms pirkti dokumentai (galima pateikti su Paraiška
arba v÷liau, kai bus atliktos pirkimo procedūros) pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
rugs÷jo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „D÷l Ūkio subjektų, kurie n÷ra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu“ (Žin., 2010, Nr. 1105648), kai pareišk÷jas n÷ra perkančioji organizacija;
12. Paprastojo remonto aprašas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32788; 2001, Nr. 101-3597) (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnio 1 dalies 9 punkte, parengtą pagal
statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 ( Žin., 2005, Nr. 4-802; 2010, Nr. 115-5902),
reikalavimus;
13. Jei pareišk÷jo projektui taikomi statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys
dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944) reikalavimai, kartu su paramos paraiška ir paprastojo remonto
aprašu turi būti pateikti įgaliotų valstyb÷s tarnautojų rašytiniai pritarimai projektui, kaip nustatyta Statybos
įstatymo 23 straipsnio 17 dalyje;
14. Statybos leidimo kopija nekilnojamam turtui (vieno ar dviejų butų gyvenamajam namui), tiesiogiai
susijusiam su projektu arba kiti dokumentai, įrodantys, kad namas buvo pastatytas pagal galiojusius iki 1993
m. statybos techninius reglamentus. (Reikalavimas netaikomas namams, įregistruotiems iki 1993 m.).

Pastabos:
1. Jeigu prieduose pateikti ne originalūs dokumentai, o jų kopijos, jos turi būti teikiamos su kopijos tikrumo
žyma, t.y. turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m.
liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229) 53-55 punktus.
2. Visi priedai turi būti sunumeruoti ir susegti į segtuvus. Priedai pateikiami su priedų sąrašu. Jei prieduose
esantis dokumentas pateiktas užsienio kalba, prie jo turi būti prid÷tas šio dokumento vertimas į lietuvių
kalbą.

