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AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI

efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas

pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams

poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti

kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius

tinklus



•

•

•

•





•

•

•







41 str. 6 dalies

a punktas 

AEI gamybos įrenginio 
rekonstrukcijos 

(modernizavimo darbai)

Kai tradicinius išteklius 
(nafta, anglis ar pan.), 

naudojantį įrenginį, kuris 
atitinka įrenginiui keliamus 
reikalavimus ir standartus 

bei nereikalauja 
tolimesniam jo veikimui 

užtikrinti papildomų 
investicijų, numatoma 

pakeisti AIE gaminančiu 
įrenginiu

41 str. 6 dalies 

b punktas

Diegiamas AEI gaminantis 
įrenginys, nekeičiant kito jau 
veikiančio tradicinę energijos 

rūšį gaminančio įrenginio

Kai tradicinius išteklius 
(nafta, anglis ar pan.), 

naudojantį įrenginį, kuris 
neatitinka įrenginiui keliamų 
reikalavimų ir standartų bei 

tolimesniam jo veikimui 
užtikrinti reikalauja 

papildomų investicijų, 
numatoma pakeisti AIE 
gaminančiu įrenginiu
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Specialieji projektų atrankos kriterijai :

• Projektas turi atitikti Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos,

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, antrojo tikslo

„Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ antrąjį uždavinį „Skatinti įmones efektyviau naudoti

žaliavas ir energiją“;

• Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos vartojimo audite

rekomenduojamas priemones;

• Trejus metus veikianti pramonės įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos

produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės

negu 300 000 Eur.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
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Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių, gali būti

mažinamas projektui skirtas finansavimas (Taisyklių IV skyrius 22 skirsnis).



Projektų nauda ir kokybė

• X = Es (energijos sąnaudų kiekis sąlyginiu 
vienetu – tonai naftos ekvivalentu) / Pa 
(pardavimo pajamos  tūkst. Eur).

• 5 balai suteikiami pirmiems 20 proc.  projektų, 
kurių energijos sąnaudos pardavimo pajamose 
didžiausios, 4 balai – kitiems 20 proc. ir t. t. 

• Minimalus balų skaičius – 20.

Pareiškėjo 
energijos 
sąnaudų ir 

joms tenkančių 
pardavimo 

pajamų 
(apyvartos) 

santykis
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Projektų nauda ir kokybė

• X = Es (energijos sąnaudų kiekis sąlyginiu 
vienetu – tonai naftos ekvivalentu) / Pa 
(pardavimo pajamos  tūkst. Eur).

• 5 balai suteikiami pirmiems 20 proc.  projektų, 
kurių energijos sąnaudos pardavimo pajamose 
didžiausios, 4 balai – kitiems 20 proc. ir t. t. 

• Minimalus balų skaičius – 20.

Pareiškėjo 
energijos 
sąnaudų ir 

joms tenkančių 
pardavimo 

pajamų 
(apyvartos) 

santykis

1. Energijos, kurią numatoma gauti iš planuojamų įdiegti

atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos

gamybos pajėgumų, dalis, palyginti su bendru pareiškėjo

energijos sąnaudų balansu.

Vertinama, kokią bendro pareiškėjo energijos sąnaudų balanso dalį sudarys energija, gaunama iš 

planuojamų įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų. Kuo 

didesnis šis energijos sąnaudų santykis, tuo didesnis balas skiriamas projektui.

Skaičiuojama pagal formulę: Y=X1/X2, kur:

Y – santykis tarp energijos, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius 

naudojančius     gamybos pajėgumus ir bendro pareiškėjo energijos sąnaudų balanso; 

X1 – energija, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius 

gamybos pajėgumus;

X2 – bendras pareiškėjo energijos sąnaudų balansas.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


