
GALIMYBĖS PRAMONĖS ĮMONĖMS –
INVESTICIJOS Į ENERGIJOS 
VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ 

Verslo skatinimo projektų skyriaus 

vadovo pavaduotoja

Deimantė Spaičienė



Pranešimo turinys
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▪ Reikalavimai projektui
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Finansuojama veikla - energijos vartojimo efektyvumo

didinimas (toliau – EVE) pramonės įmonėse (naujausios

ir aplinkai palankios įrangos įsigijimas ir technologinių

sprendimų pritaikymas gamybos procesuose)
PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖ NR. 

05-001-01-04-02 „SKATINTI ĮMONES 
PEREITI LINK NEUTRALIOS KLIMATUI 

EKONOMIKOS“ 

PRIEMONĖS VEIKLA „DIDINTI 
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ 

PRAMONĖS ĮMONĖSE“ 

EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR 
KONKURENCINGUMO PLĖTROS 

PROGRAMA

VEIKLOS POVEIKLĖS „DIDINTI 
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ 

PRAMONĖS ĮMONĖSE (VISA LIETUVA)“ IR
„DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO 

EFEKTYVUMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE 
(VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS 

REGIONAS)“ 

Šiauliai

Klaipėdos

Telšiai

Tauragės

Marijampolės

Alytaus

Kauno

Vilniaus

Panevėžio

Utenos

▪ iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų projektams 

įgyvendinti Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 

▪ iš Sanglaudos fondo lėšų projektams įgyvendinti 

Sostinės regione



Finansavimas

Projektams įgyvendinti skiriama iki 35 000 000,00 Eur ES fondų 
investicijų lėšų

Didžiausia finansavimo lėšų suma yra 900 000 eurų 
Mažiausia finansavimo lėšų suma yra 75 000 eurų

Numatoma paskelbti keturis kvietimus:

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione  – MVĮ – iki 12 000 000 Eur I kvietimas

II kvietimas

III kvietimas

IV kvietimas

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione  – didelėms įmonėms –
iki 8 000 000 Eur 

Sostinės regione  – MVĮ – iki 7 500 000 Eur 

Sostinės regione  – didelėms įmonėms –
iki 7 500 000 Eur 

▪ projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba



Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis

kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė.

kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

Iki 50 proc.

Iki 40 proc.

Iki 30 proc.

15 proc., kai investicijos 

vykdomos Alytaus, Kauno, 
Klaipėdos, Marijampolės, 

Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, 
Telšių ir Utenos apskrityse.



Finansuojami regionai

Šiauliai

Klaipėdos

Telšiai

Tauragės

Marijampolės

Alytaus

Kauno

Vilniaus

Panevėžio

Utenos

Sostinės regionas:
▪ Širvintų raj.
▪ Švenčionių raj.
▪ Vilniaus raj.
▪ Vilniaus m.
▪ Šalčininkų raj.
▪ Trakų raj.
▪ Elektrėnų raj.
▪ Ukmergės raj.

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas



Išlaidų tinkamumo 
finansuoti 
reikalavimai

38 str. 3 dalies c punktas:
Visais kitais atvejais investicijų į energijos
vartojimo efektyvumą išlaidos nustatomos
lyginant su panašiomis mažesnio energijos
vartojimo efektyvumo investicijomis, kurios,
tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos. Šių
dviejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su
energijos vartojimo efektyvumu susijusias
išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį
yra papildomos investicinės išlaidos,
būtinos siekiant didesnio energijos
vartojimo efektyvumo:

38 str. 3 dalies a punktas:
Jeigu investicijų į energijos vartojimo
efektyvumą išlaidų dalį visose investicinėse
išlaidose galima nustatyti kaip atskirą
investiciją, ši su energijos vartojimo
efektyvumu susijusių išlaidų dalis yra
tinkamos finansuoti išlaidos.



Tinkamos 

išlaidos 

▪ Investicinė pagalba teikiama tik naujiems 
įrenginiams.

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



Reikalavimai 
pareiškėjams

vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2

red.) priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų

eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas:

B sekcijos 06 skyriaus, 08.92 klasės, 09.1 grupės) ir

C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C

sekcijos 19 skyriaus ekonominę veiklą)

PRAMONĖS ĮMONĖ

>3 METUS VEIKIANTI 

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).

metinės pajamos iš savo pagamintos
produkcijos sudaro ne mažiau kaip
51 proc. bendroje pardavimų
struktūroje.

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 38 straipsnyje
nustatytus apribojimus.

PRAMONĖS ĮMONĖ

NEPATIRIANTIS SUNKUMŲ



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 36mėnesiai

nuo sutarties pasirašymo dienos.

Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir/ar Vidurio ir vakarų Lietuvos
regionuose.

Projekte numatytos veiklos turi atitikti energijos vartojimo audito ataskaitoje
rekomenduojamas priemones.

Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.



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.



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).

Specialusis Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti CO2 kiekį.

Prioritetinis Siekiama daugiau kaip 30 proc. sumažinti CO2 kiekį. 5 12

Prioritetinis
Projekto efektyvumas (santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti CO2 kiekio ir 
prašomos finansavimo sumos)

5 4

Prioritetinis
Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis 
yra didesnis.

5 4

Projektų atrankos kriterijai

*Minimali privaloma surinkti balų suma – 50 balų
*Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus) – 100 balų



Projektų aktranka

Vertinama balais pagal projektų finansavimo sąlygų 
aprašo 6 dalyje pateiktą metodiką – 3 prioritetinius
kriterijus

Projektas nefinansuojamas, jei projektas kriterijų
vertinimo metu surenka mažiau nei 50 balų

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



Konsultacijos

Susisiekite:

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

Verslo skatinimo projektų skyriaus 
programos vadovė Deimantė Spaičienė, 
tel. +370 687 61353 

Verslo skatinimo projektų skyriaus 
vadovė Diana Martinavičė, 
tel. +370 687 09 023

El. paštas: 
evepramonei@inovacijuagentura.lt

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

mailto:evepramonei@inovacijuagentura.lt
https://lvpa.lt/lt/paraiskos/expo-sertifikatas-lt-nr.4-1758


www.inovacijuagentura.lt 


