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Pranešimo turinys

▪ Finansuojama veikla
▪ Tinkamos f inansuot i  iš la idos
▪ Tinkami pareiškėjai
▪ Stebėsenos rodikliai 
▪ Bendriej i  reikalavimai 

projektui
▪ Projektų atranka



Veikla “Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių
diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos
Regionas)”

Veiklai skirtas finansavimas –
20 mln. eurų

Numatyti 2 veiklos kvietimai
PĮP teikimui

Pirmojo kvietimo biudžetas –
10 mln. eurų

Kvietimas skirtas labai mažoms įmonėms, mažoms 
įmonėms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) ir

didelėms įmonėms

MVĮ – numatoma skirti iki 6 000 000 Eur,
didelėms įmonėms – numatoma skirti iki 4 000 000 

Eur.



Skatinti atsinaujinančių
energijos išteklių diegimą 
pramonės įmonėse (Vidurio 
ir vakarų Lietuvos regionas).

Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau –
AEI) – šiame kvietime suprantami kaip ištekliai,
generuojami iš saulės energijos.

Finansuojama veikla



Finansavimas

Kvietimo biudžetas - 10.000.000 Eur

Minimalus –
20.000 Eur

Maksimalus –
300.000 Eur

Finansuojamoji dalis nuo tinkamų
išlaidų (intensyvumas):

Labai maža, maža įmonė – iki 80 proc.;
Vidutinė įmonė – iki 70 proc.;
Didelė įmonė – iki 60 proc.

Finansavimo
sumos



Tinkamas pareiškėjas (I)

▪ Pramonės įmonė

▪ MVĮ/ didelis ūkio subjektas

▪ Veikiantis ne trumpiau kaip 3 metus iki projekto įgyvendinimo
plano (toliau – PĮP) pateikimo

▪ Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus
Reglamento (ES) Nr. 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus
atvejus, Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 41
straipsnyje nustatytus apribojimus



Tinkamas pareiškėjas (II)

▪ Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per
pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės
kaip:
▪ 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė,
▪ 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra MVĮ

▪ Nepatiriantis sunkumų

▪ Gaminantis vartotojas

▪ Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, kai saulės elektrinės įsigyjamos 
iš kitų asmenų, kurie jas stato ir eksploatuoja vadovaudamiesi Lietuvos 
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 
dalimi (saulės parkuose)



Reikalavimai projektui (I)

Projektų veiklų pradžia – ne anksčiau nei PĮP pateikimo

Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti per 6 mėnesius 
nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24

mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Projekto veiklos įgyvendinimos Vidurio ir vakarų Lietuvos
regione

Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su PĮP pateiktoje
energijos vartojimo audito ataskaitoje rekomenduojamas priemones



Reikalavimai projektui (II)

KARTU SU PĮP
NEPATEIKUS 
NURODYTŲ 

DOKUMENTŲ, 
PĮP ATMETAMAS

▪ Privalomasis energijos vartojimo auditas,
parengtas ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP
pateikimo ir papildomas energijos
vartojimo auditas, jeigu tokio audito atlikimo
tikslingumas buvo nustatytas privalomojo
audito metu (kai didelė įmonė).

▪ Energijos vartojimo auditas, parengtas ne
anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo (kai
MVĮ).

▪ Užpildytas PFSA 3 priedas, kuriame
pateikiama informacija, reikalinga projekto
atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti.

*Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP pateikti 
kitus lydinčius dokumentus PAFT III skyriaus antrame 
skirsnyje ir kvietimo skelbime nustatyta tvarka. 
Informacija apie reikiamus pateikti dokumentus 
nurodoma PFSA 2.5 punkte.



Reikalavimai projektui (III)

• produkto stebėsenos rodiklis
„Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai 

mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)“;

• produkto stebėsenos rodiklis
„Paramą dotacijomis gavusios įmonės“;

• rezultato stebėsenos rodiklis
„Visas pagamintas atsinaujinančios energijos 

kiekis (iš kurio: elektros, šiluminės energijos 

kiekis)“.

Privalomi 
stebėsenos 
rodikliai:

Projekto vykdytojui nepasiekus įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, 
taikomos PAFT IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.



Tinkamos išlaidos (I)

Tinkamos finansuoti projekto 
išlaidos pagal Reglamento 
(ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį 
yra laikomos papildomos 
investicinės (įranga ir 
įrenginiai) išlaidos.

▪ Investicinė pagalba teikiama tik naujiems 
įrenginiams.

▪ Kartu su PĮP turi būti pateikti projekto 
biudžetą pagrindžiantys dokumentai (bent 
vienas komercinis pasiūlymas, nuorodos į 
rinkoje egzistuojančias kainas ir kt.).



Tinkamos išlaidos (II)

41 str. 6 dalies
a punktas 

Veikiančio AEI gamybos 
įrenginio rekonstrukcija 

(modernizavimas ir (arba) 
atnaujinimas)

1. Numatoma keisti svarbias įrenginio 
veikimui detales (komponentus).

2. Numatoma, kad rekonstrukcijos 
(modernizavimo ir (arba) atnaujinimo) 
darbai prailgins veikiančio įrenginio, 

kuris naudoja AEI, veikimo laiką.

Tinkamos išlaidos – numatomos 
įsigyti įrangos, įrenginių ir kito turto 

kaina.

41 str. 6 dalies 
b punktas

Naujo AEI gamybos 
įrenginio diegimas

Tinkamų išlaidų dydis nustatomos 
įrenginio kainą lyginant su panašiomis 

mažiau aplinkai naudingomis 
investicijomis 

(t. y. tinkamos išlaidos būtų gaunamos 
iš AEI gamybos įrenginio kainos 

atėmus alternatyvaus (mažiau aplinkai 
naudingo) įrenginio kainą bei techn. 
dokumentacijos išlaidas (netinkamos 

finansuoti išlaidos).



Projektų aktranka

Vertinama balais pagal PFSA 6 dalyje pateiktą 
metodiką – 3 prioritetinius kriterijus

Projektas nefinansuojamas, jei projektas kriterijų
vertinimo metu surenka mažiau nei 40 balų

Projektai atrenkami konkurso būdu, t. y. 
finansuojami surinkusieji daugiausiai balų



Kriterijaus 
tipas

Kriterijus

Didžiausias 
galimas 
kriterijaus 
balas

Kriterijaus 
svorio 
koeficientas

Specialusis Veiklos turi atitikti pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje rekomenduojamas priemones.

Specialusis

➢>3 metus veikianti pramonės įmonė (ne mažiau kaip 51 proc. metinių pajamų iš savo pagamintos 
produkcijos);

➢vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius 
metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur (didelė įmonė), ir 145 000 Eur (MVĮ).

Prioritetinis
Energijos, kurią numatoma gauti iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius 
energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų, dalis 
bendrame pareiškėjo energijos sąnaudų balanse

5 12

Prioritetinis
Projekto efektyvumas (santykis tarp pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių 
energijos išteklių gamybos pajėgumų ir prašomos finansavimo sumos)

5 6

Prioritetinis
Pareiškėjai yra pramonės įmonės, kurios dar neturi įdiegtų atsinaujinančių 
energijos išteklių pajėgumų

5 2

*Minimali privaloma surinkti balų suma – 40 balų
*Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus) – 100 balų

Projektų aktrankos kriterijai



Konsultacijos

Susisiekite:

VšĮ Inovacijų agentūros
Kontaktinis centras, 
tel. +370 700 77 055

Verslo skatinimo projektų skyriaus 
programos vadovė Rimantė 
Laurinavičiūtė, 
tel. +370 620 38439

Verslo skatinimo projektų skyriaus 
projektų vadovas Ričardas 
Raščiukas, tel. +370 687 09 023

Verslo skatinimo projektų skyriaus 
projektų vadovė Dovilė Vaidilaitė, 
tel. +370 682 88 934

El. paštas: 
aeipramonei@inovacijuagentura.lt

Visi kvietimo dokumentai (sąlygos
ir formos pildymui) patalpintos
Inovacijų agentūros tinklalapyje

mailto:aeipramonei@inovacijuagentura.lt
https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/skatinti-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-diegima-pramones-imonese-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regionas.html


www.inovacijuagentura.lt 


