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DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI PROJEKTUS TERMINO 
PRATĘSIMO 
  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, siekdama užtikrinti kuo didesnį projektų, 

skirtų biokuro kogeneracinių elektrinių įrengimui, skaičių ir tuo efektyviau prisidėti prie 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos
1
 bei, atsižvelgdama į susidariusią situaciją 

dėl paskelbto karantino apribojimų potencialiems pareiškėjams, pakartotinai prašo kvietimo teikti 

paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos 

skatinimas“ terminą pratęsti 14 dienų, t. y. iki 2020 m. gegužės 18 d. imtinai. 

 

 

 

 

  

Ministerijos kancleris Ramūnas Dilba 
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