
Finansavimo verslui galimybės 
energetinės krizės metu

2022 spalis 



VALSTYBĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ
PAKETAS  VERSLUI ENERGETINĖS KRIZĖS METU  

PVM lengvata 
viešbučiams (nuolat) , 
restoranams, renginių 

organizatoriams  (2023 I 
pusm.)

Subsidijų priemonė  
2022 IV ketv.

El. kainų augimo dalies 
kompensavimas  (2022 
IV ketv. – 2023 I ketv. 

Galimybė sudaryti 
mokestinių paskolų 
sutartis sumažintomis 
palūkanomis (2022 IV 
ketv.  – 2023 II ketv. 

Mokesčių išieškojimo 
sustabdymas energijai 
imlioms įmonėms (2022 
IV ketv. - 2023 II ketv.) 

Energijos kainų 
poveikio 

sušvelninimas*

~1,8 mlrd. eurų

Paskolos pagal karo 

komunikatą

* Be EM, ŽŪM priemonių 



Elektros energijos kainų augimo kompensacinis modelis: 
valstybė padengia 50 proc. augimo
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2022 IV ketv.

24 

ct/kWh

50 % susimoka

verslas

50 % kompensuoja

valstybė 

Energijos perdavimo 

paslauga

PVM

Rinkos 

kaina*

* VERT prognozuojama kaina 2023 m. I  - 63,5 ct/kWh 

2023 I ketv.

28

ct/kWh

50 % susimoka

verslas

50 % kompensuoja

valstybė 

Energijos perdavimo 

paslauga

PVM



Energetinio efektyvumo didinimo ir AEI subsidijų priemonių 
planuojami kvietimai 

2022 IV 

Atsinaujinančių 
energetikos 

išteklių diegimo 
skatinimas 
pramonės 
įmonėse 

2022 IV 

Subsidija energijai 
imlioms įmonėms* 

2022 IV

Energijos 
vartojimo 

efektyvumo 
didinimas 
pramonės 
įmonėse 

10 mln. 
eurų

35 mln. 
eurų 

30 mln. 
eurų 

Veikiančioms energ. Ištekl. 

imliuose ūkio sektoriuose 



Energetinio efektyvumo didinimo ir AEI subsidijų priemonių
paskelbti kvietimai

Atsinaujinančių 
energetikos išteklių 

panaudojimas 
pramonės įm. 

dalyvaujančiose ES 
apyvartinių taršos 

leidimų (toliau–
ATL) prekybos 

sistemoje. 

Kvietimų terminai: 

2022 10 06 – 2023 01 02

10 

mln. 

eurų

Energ. Vartojimo 
efektyvumą 
didinančių 
gamybos 

technologijų 
diegimas pram. 

įm., 
dalyvaujančiose ES 

ATL prekybos 
sistemoje. 

30 

mln. 

eurų



Priemonės ,,Subsidija energijai imlioms įmonėms“ 
koncepcijos projektas 

• Priemonės biudžetas – 30 mln. Eur.

• Subsidijos dydis siejamas su įmonės sumokėtais mokesčiais (30 proc.):

– 2021 m. gyventojų pajamų mokesčiu (GPM);

– 2021 m. pelno mokesčiu (PLM)

• Didžiausia mokama subsidijos suma  – 500 tūkst. Eur, mažiausia – 500 
Eur.

• Subsidiją gali gauti juridiniai asmenys, veikiantys itin paveiktuose 
sektoriuose



Itin paveikti sektoriai

NACE 

grupės 

kodas Pavadinimas

07 Metalų rūdų kasyba

13 Tekstilės gaminių gamyba

14 Drabužių siuvimas (gamyba)

16

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; 

gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

19 Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba*

20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

24 Pagrindinių metalų gamyba

* Išskyrus naftos produktų gavybos ir perdirbimo veiklą  



Paskolos

Kompensacijos

Rizkos

kapitalas

Garantijos

Veikiančios 

Finansinės 

priemonės 

• Akceleravimo fondas

• Ankstyvosios stadijos ir plėtros 

fondai I ir II

• Plėtros fondai I ir II

• Ko-investicinis fondas I ir II

• Baltijos inovacijų fondai I ir II

• Atviras kreditų fondas 2

• Alternatyva

• Avietė

• Pasidalytos rizikos paskolos

• INVEGOS tiesioginės COVID-19 

paskolos investicijoms

• Perspektyva

• Karo paskolos

• Paskolos energinio efektyvumo/ 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

projektams

• Individualios INVEGA garantijos

paskoloms ir lizingui

• Portfelinės garantijos paskoloms ir 

lizingui

• Portfelinės garantijos faktoringui

• Eksporto kredito garantijos

• Palūkanų kompensavimas

• Vertybinių popierių 

įtraukimo į vertybinių 

popierių biržą skatinimas



Finansinės priemonės 

• Paskolos SVV subjektams ir didelėms įmonėms apyvartinėms lėšoms ir investicijoms 

finansuoti.

• Nukentėjusiais nuo Rusijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą laikomi subjektai:

✓kurių vykdomo eksporto/importo dalis su Ukraina ir (ar) importo dalis su Rusija ir (ar) 

Baltarusija sudaro ne mažiau kaip 25 proc. nuo bendro įmonės importo ar eksporto dalies 

2021m., arba

✓kurių gamtinių dujų, šilumos ir elektros energijos tiekimo paslaugų sąnaudos sudaro ne 

mažiau kaip 8 proc. metinių įmonės sąnaudų (pagal 2021 m. duomenis); arba

✓kurių vykdoma viena iš ekonominių veiklų yra įtraukta į Komunikato I priedą.

• Maksimali paskolos trukmė – 3 m. apyvartinėms paskoloms ir 6 m. investicinėms. 

• Palūkanų normos dydis - nemažiau nei 5 proc. 

Tiesioginės 

paskolos nuo 

karo 

nukentėjusiems 

• Garantijos už apyvartines, investicines paskolas, lizingo sandorius.

• Paskolos/lizingo gavėjas nukentėjęs nuo karo: eksporto/importo dalis su Ukraina ir (ar) importo 

dalis su Rusija ir (ar) Baltarusija 2021 m. ne mažiau kaip 25 proc. nuo bendros įmonės importo ar 

eksporto dalies arba sąnaudos kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudaro >3% visų išlaidų.

• Paskolos/ lizingo suma negali viršyti 15% paskolos gavėjo vid. met. pardavimo pajamų už 3 pask. 

fin. metus; arba paskolos/ lizingo suma negali viršyti 50% paskolos gavėjo energijos sąnaudų, 

patirtų per pask. 12 mėn.

• Garantijos teikiamos iki 2022-12-31 (bus pratęsimas pratęsus karo komunikatą).

Pagalbos 

garantijos



Finansinės priemonės

• Garantijos už Paskolas, kredito linijas, finansinę nuomą (lizingą);

• Į finansų tarpininko formuojamą portfelį traukiama paskola garantuojama 80 proc.; 

• Garantuojamos paskolos gavėjai – SVV subjektai;

• Didžiausia galima garantuojamo portfeline garantija finansavimo suma – 1 875 000 Eur 

(įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur, užsiimančių pirmine 

žemės ūkio produktų gamyba – 234 375 Eur, užsiimančių žuvininkystės ir akvakultūrų veikla 

atveju – 281 250 Eur)

• Maksimalūs terminai - investicinės paskolos ir finansinės nuomos (lizingo) - 120 mėn., 

apyvartinės paskolos – 60 mėn., kredito linijos – 36 mėn.

Portfelinės 

garantijos 3

• Paskolos juridiniams asmenims, ūkininkams, vystytojams (kai statomas nutolęs saulės parkas);

• Paskolos dydis - iki 80proc. investicijų vertės;

• Paskolos terminas iki 10 metų;

• Palūkanų norma ~ 5 % + EURIBOR. (nustatoma individualiai);

• Įsigyjama elektrotechninė įranga turi būti nauja, niekur nenaudota bei eksploatuota (įranga turi

turėti garantiją) ir prioritetą teikiant Europos gamintojų įrangai;

• Paskolos teikiamos pagal de minimis reglamentą.

Paskolos

energinio 

efektyvumo ir 

atsinaujinanči

ų išteklių 

energetikos 

projektams

(TIPS)



Planuojama pradėti nauja finansinė priemonė

• Paskolos investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms finansuoti per 
finansų tarpininkus

• Finansavimas teikiamas paskolos (įskaitant kredito linijas) ir finansinės 
nuomos (lizingas) (išskyrus grįžtamąjį lizingą) forma. 

• Maksimali paskolos trukmė  paskolų atveju – iki 120 mėn., kredito linijų 
atveju – iki 36 mėn.

• Palūkanų normos dydis  - kintama dalis – 3 mėn. Euribor plius marža –
iki 3 proc.

Skatinamoji finansinė 

priemonė „Atviras 

kreditų fondas 3“



Energetikos ministerijos 
planuojamos investicijos verslui

2022 m. spalio mėn.



Saulė

80%

Vėjas 

15%

Kaupikliai

5%

19 MEUR

6 MEUR

LĖŠOS 
128,8 MEUR

INVESTICINĖ PARAMA AEI ELEKTRINĖMS IR KAUPIMO ĮRENGINIAMS (RRF)

103 MEUR

Jungtinio projekto vykdytojas – Lietuvos

energetikos agentūra 

Projektų atrankos būdas

Atskiri konkursai technologijoms: saulės iki 

500 kW; vėjo iki 3 MW; kaupimo įrenginiams

Finansavimo forma

Dotacija 

Pareiškėjai ir intensyvumas

• AEI bendrijoms – 45 % 

• Piliečių energetikos bendrijoms – 45 %

• Labai mažoms ir mažoms įmonėms – 35 %

• Ūkininkams, atitinkantiems labai mažos 

arba mažos įmonės statusą – 35 %

RODIKLIAI

Nefinansuojami

• labai mažos ir mažos pramonės įmonės Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 

(šaltinis - EIM 2021-2027 m. ES SF);

• šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai (šaltinis - EM 2021-

2027 m. ES SF); 

• Gaminantys vartotojai (šaltinis - KKP)

Kvietimas saulės technologijoms - 2022 

11 ketv.

Kvietimai AEI bendrijoms, orientuotoms

į skurdo mažinimą, vėjo ir kaupimo 

technologijoms - 2023 I ketv.

Galutiniai
2026 Q2

Tarpiniai 
2025 Q1

220 MW

7,6 MWh

271,8 MW

30,1 MW  

15,2 MWh

Investicinė parama AEI elektrinėms ir kaupimo įrenginiams (RRF)



„Žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumų įrengimas

„Žaliojo“ vandenilio 

panaudojimas 

Energetikos, transporto, 

pramonės ir kt. sektoriuose

Projektų atrankos būdas

Konkursas

Finansavimo forma

Dotacija

Pareiškėjai ir intensyvumas

Juridiniai asmenys – iki 70 %

Finansuojami komponentai
• Elektrolizės įranga

• Elektros įvadas

• Jungiamieji vamzdynai

• Saugyklos, kompresoriai

• Projektavimo, montavimo, 

statybos darbai

Kvietimas planuojamas 2022 10-11

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonė (RRF)

„Žaliojo“ vandenilio 

panaudojimas 

Transporte

Projektų atrankos būdas

Konkursas

Finansavimo forma

Dotacija

Pareiškėjai ir intensyvumas

Juridiniai asmenys – iki 70 %

Finansuojami komponentai
• Elektrolizės įranga

• Saugykla, kompresoriai

• Projektavimo, montavimo, 

statybos darbai

Modernizavimo fondas 

Kvietimas planuojamas 2022 I2 

Pagamintas 
„žaliojo“ 

vandenilio 
kiekis

1 680 000 m3

Rodiklis
2026 Q2

Lėšos 
20 MEUR

Rodiklis
2027 Q4

Įrengti „žaliojo“ 

vandenilio 

gamybos 

pajėgumai
65 MW

Lėšos 
50 MEUR



Jungtinio projekto vykdytojas –

Lietuvos energetikos agentūra 

Projektų atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Finansavimo forma

Dotacija (taikomi fiksuoti įkainiai)

Pareiškėjai ir intensyvumas

• Fiziniai asmenys (individualūs namai) –

40 %

• Fiziniai asmenys (daugiabučiai) – 60 %

• Bendrijos, administratoriai (daugiabučiai) –

80 %

• Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys 

(darbuotojų reikmėms) – 30 %

Esminiai reikalavimai

• Veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 6 iki 12 

mėn.

LĖŠOS
46 MEUR

RODIKLIAI

Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas (RRF)

Pirmieji kvietimai  fiziniams asmenims  

paskelbti 2022 09 07

Juridiniams asmenims planuojamas 

kvietimas 2022 10/11

Galutiniai
2026 Q1

Tarpiniai 
2025 Q1

Įrengta

53 200

Įkrovimo 

prieigų

Įrengta

26 600

Įkrovimo 

prieigų



LĖŠOS
8,7 MEUR

Skystųjų biodegalų gamybos skatinimas (RRF)

Kvietimas planuojamas 2023 m. I ketv.

2025 Q4

Papildomas metinis 
skystųjų antros 

kartos biodegalų 
gamybos kiekis

12,4 ktne

RODIKLIS

Projektų atrankos būdas

Konkursas

Finansavimo forma

Dotacija

Pareiškėjai

• MVĮ ir didelės įmonės, 

Intensyvumas derinamas 

(laukiama patikslinto ir 

patvirtinto ES valstybės pagalbos 

reglamento)

Esminiai reikalavimai

• Gamybos pajėgumai įrengti iki 

2024.12.31

Finansuojamos veiklos: 

• naujų 2-s kartos biodyzelino arba bioetanolio 

gamybos pajėgumų sukūrimas;  

• esamų 1-s kartos biodyzelino arba bioetanolio 

gamybos pajėgumų modernizavimas 

pritaikant juos gaminti 2-s kartos biodyzeliną



Projektų atrankos būdas

Konkursas

Finansavimo forma

Dotacija

Pareiškėjai ir intensyvumas (a) veiklai

• Didelėms, vidut. įmonėms - 40 %

• Mažoms įmonėms - 45 %

• Maks. finansavimas projektui – 4 MEUR

Pareiškėjai ir intensyvumas (b) veiklai

• Didelėms, vidut. įmonėms - 25 %

• Mažoms įmonėms - 30 %

• Maks. finansavimas projektui – 1,7 MEUR

2025 Q4

LĖŠOS
22,21 MEUR

Instaliuotas 

suminis 

biometano dujų 

gamybos 

įrenginių 

pajėgumas

27,1 MW

Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas (RRF)

Kvietimas pasibaigęs (2022 07 29-09 29)

Remiamos veiklos:

a) Naujų biometano dujų gamybos 

įrenginių statyba;

b) Biometano dujų gamybos įrenginių 

plėtra,

įrengiant biodujų valymo įrenginius prie 

jau esamų biodujų gamybos įrenginių.

RODIKLIS



AČIŪ UŽ JŪSŲ DĖMESĮ !


