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FRAtsinaujinantys energijos 
ištekliai pramonei LT+

II kvietimo biudžetas –
10,0 mln Eur

Skirtas finansavimas –
12,4 mln Eur

Numatyti 3 
kvietimai teikti 

paraiškas

Priemonei skirtas 
finansavimas –
23,9 mln Eur

I kvietimo biudžetas –
13,6 mln Eur

Skirtas finansavimas –
9,4 mln Eur

III kvietimo biudžetas–
3,3 mln Eur

Kvietimo pabaiga – 2020
m. balandžio 20 d. 



FR
Priemonės tikslas

sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės
įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių
gamybą ir vartojimą.

Energijos vartojimo intensyvumas – pirminės energijos sąnaudų
kiekis, tenkantis bendrojo vidaus produkto vienetui.
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Finansuojama veikla

Atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) naudojančių energijos
gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo
technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti
energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei
perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į
centralizuotus energetinius tinklus.

https://www.google.lt/imgres?imgurl=https://medias.villas-trident.com/images/news/news-listing/panneaux-solaires-photovoltaique-prix-villas-trident.jpg&imgrefurl=https://www.villas-trident.com/actualites/panneaux-solaires-photovoltaique-prix-rendement&docid=h-of3VU-eXW1fM&tbnid=jZswSIoK3fXrLM:&vet=1&w=600&h=350&itg=1&bih=751&biw=1536&ved=2ahUKEwj72JS36qXnAhWKqIsKHY6YALEQxiAoAHoECAEQFw&iact=c&ictx=1
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Atsinaujinantys energijos ištekliai

tokie atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai: vėjas, saulė,
aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų energijos
ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų
perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.
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Aprašo pakeitimai

Patikslintas pramonės įmonės apibrėžimas, nustatant 51 proc. 
privalomų gauti pajamų iš pramonės ekonomikos veiklos dydį.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė kaip 18 
mėnesių (buvo 36 mėn.).

Pakeistas specialusis projektų atrankos kriterijus dėl 
reikalavimų pareiškėjo finansiniam pajėgumui – vidutinės 
metinės pajamos per 2 metus MVĮ – 145 000 Eur, didelėms 
įmonėms – 300 000 Eur.
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Aprašo pakeitimai

Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 
3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos (buvo 6 
mėn.).

Projekto sutarčių pasirašymo terminas ne ilgesnis nei 90 
dienų. 

Įtrauktas papildomas prioritetinių projektų atrankos kriterijus, 
susijęs su projekto įgyvendinimo vieta.

Sumažintas tinkamų išlaidų finansuojamos dalies dydis (pagal 
įmonės dydį ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymo būdą).

https://www.google.lt/imgres?imgurl=https://banner2.cleanpng.com/20191216/qbp/transparent-money-funding-icon-euro-icon-5df751385203b1.6064013415764892723359.jpg&imgrefurl=https://www.cleanpng.com/png-money-funding-icon-euro-icon-7464690/&docid=hzN80N_bM3EWSM&tbnid=8QWcM6CEVj2ajM:&vet=10ahUKEwiL47z-g6bnAhXHpIsKHSrSAFcQMwjkAShBMEE..i&w=900&h=900&itg=1&bih=751&biw=1536&q=funding%20icon&ved=0ahUKEwiL47z-g6bnAhXHpIsKHSrSAFcQMwjkAShBMEE&iact=mrc&uact=8


FRFinansavimas

Minimalus –

15 000 Eur

Maksimalus –

500 000 Eur

Kvietimo biudžetas –
3 300 000  Eur

Didelėms įmonėms
1 650 000  Eur

MVĮ
1 650 000  Eur

Finansavimo 
intensyvumas –

nuo 40 iki 60 proc.
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Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės 
veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. 
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, 
priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines 
veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 
08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų 
gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus  C 
sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) 
ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentų visų 
įmonės veiklų.

Tinkami pareiškėjai (I)
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Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės
įmonės

Nepatiriantys sunkumų

Veikiantys ne trumpiau kaip trejus metus

Tinkami pareiškėjai (II)

145 000 Eur, jei pareiškėjas MVĮ

300 000 Eur, jei pareiškėjas didelė įmonė

Finansavimas neteikiamas, 
jeigu pareiškėjas nėra 
sugrąžinęs anksčiau gautos 
valstybės pagalbos, kuri buvo 
pripažinta neteisėta ir 
nesuderinama su vidaus 
rinka.

Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos 
produkcijos per pastaruosius 2 metus yra ne 
mažesnės kaip:
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Atitinkantys kitas Aprašo 1 priedo  5.4 punkte išvardytas sąlygas ir 
reikalavimus: 

Tinkami pareiškėjai (III)

- nėra bankrutavęs, likviduojamas arba restruktūrizuojamas; 
- atsiskaitęs su Sodra ir VMI; 
- vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo 

arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, 
išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 3 priedo 2 punkte; 

- nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra dėl gamybinės veiklos 
perkėlimo valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę; paraiškos vertinimo metu 
pareiškėjui nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos 
dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo; 

- nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų 
grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų; 

- nėra pateikęs Juridinių asmenų registrui finansinių ataskaitų rinkinius.



FRTinkamos finansuoti išlaidos

4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ – papildomos 
investicinės išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti

 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.).



FRTinkamų finansuoti išlaidų 
apskaičiavimo būdai

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 gaminančio 
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).
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Finansavimo intensyvumas

Bendrojo 

bendrosios išimties 

reglamento 

straipsnis

Tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo būdas Labai 

maža 

įmonė

Maža 

įmonė

Vidutinė 

įmonė

Didelė 

įmonė

41 straipsnio 6 

dalies a punktas

Jeigu investicijų į AEI gamybą išlaidų dalį visose 

investicinėse išlaidose galima lengvai nustatyti kaip 

atskirą investiciją, pvz., kaip jau esamų įrenginių 

papildomą dalį, ši su AEI susijusių išlaidų dalis yra 

tinkamos finansuoti išlaidos. 

60 60 50 40

41 straipsnio 6 

dalies b punktas

Jeigu investicijų į AEI gamybą išlaidų dalį galima 

nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai 

naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų 

įvykdytos be pagalbos, šis abiejų investicijų išlaidų 

skirtumas nurodo su AEI susijusias išlaidas ir sudaro 

tinkamas finansuoti išlaidas. Panašios mažiau 

aplinkai naudingos investicijos suprantamos kaip 

investicijos, susijusios su tradiciniu išteklių (pvz., iš 

iškastinio kuro) energijos gamyba. 

60 60 50 40
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Reikalavimai projektui (I)

18 mėn.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė –
iki 18 mėn.

Projekto pradžia ne anksčiau nei
po paraiškos registravimo LVPA

Projekto įgyvendinimo 
pradžia ne vėliau kaip per  3 
mėn. nuo projekto sutarties 

pasirašymo

Projekte numatytos veiklos 
turi atitikti kartu su paraiška 
pateiktame energijos 
vartojimo audito ataskaitoje 
rekomenduojamas priemones



FRReikalavimai projektui (II)

Projekto parengtumui taikomas reikalavimas:

 Turi būti parengtas energijos vartojimo auditas ir su paraiška pateikta audito ataskaita

Reikalavimo neįvykdžius 
paraiška atmetama, 

neprašant papildomų 
dokumentų

• jei pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė, jis turi būti atlikęs privalomąjį energijos 
vartojimo auditą ir papildomąjį energijos vartojimo auditą, jeigu tokio audito atlikimo 
tikslingumas buvo nustatytas privalomojo audito metu;

• jei pareiškėjas yra labai maža įmonė, maža įmonė ir vidutinė pramonės įmonė, jis turi 
būti atlikęs energijos vartojimo auditą.



FRReikalavimai projektui (III)

• Subsidijas gaunančių įmonių skaičius

• Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms 
(subsidijos)

• Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai

Privalomi 
stebėsenos 
rodikliai

Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos 
ir fizinių veiklos įgyvendinimo 

rodiklių reikšmių, gali būti 
mažinamas projektui skirtas 

finansavimas (Taisyklių IV skyrius 22 
skirsnis).



FRFinansavimo šaltiniai

Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, 
realus ir pakankamas:
 Turimos piniginės lėšos (patvirtintos finansinės 

atskaitomybės dokumentai)
 Banko paskola (banko raštas dėl sprendimo suteikti 

paskolą konkrečiam projektui)
 Juridinio/fizinio asmens paskola (paskolos sutartis, 

gebėjimą skolinti pagrindžiantys dokumentai)
 Prognozuojami piniginiai srautai (ilgalaikiai kontraktai, 

užsakymai ir kt.)
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Projekto naudos ir kokybės vertinimas (I)

 Vertinama balais pagal projektų finansavimo 
sąlygų aprašo 2 priede pateiktą metodiką

 Projektas nefinansuojamas, jei naudos ir 
kokybės vertinimo metu projektui suteikiama 
mažiau nei 20 balų

 Projektai atrenkami konkurso būdu, t. y. 
finansuojami surinkusieji daugiausiai balų
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Projekto naudos ir kokybės vertinimas (II)

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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Projekto naudos ir kokybės vertinimas (III)

2. Projektai įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus

Vilniaus miesto, Kauno miesto, Vilniaus rajono ir Kauno rajono

savivaldybes.

Prioritetas suteikiamas projektams, kuriuos numatoma 
įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus 
miesto, Kauno miesto, Vilniaus rajono ir Kauno rajono 
savivaldybes.



FRParaiškos priedai (I)

SVV subjekto statuso deklaracija / Laisvos formos raštas dėl įmonės statuso, jei pareiškėjas didelė įmonė

Energijos vartojimo audito ataskaita

Jeigu pramonės įmonės energijos vartojimo auditą atliko ir parengė ES valstybės narės auditorius, auditą 
parengusio auditoriaus kvalifikacijos atestato kopija ir dokumentai, patvirtinantys, kad Direktyvos 2012/27/ES 
16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemos arba lygiavertės kvalifikavimo 
sistemos yra palygintos tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir EK)

Pareiškėjo vadovo pasirašyta pažyma apie įmonės energijos sąnaudas

Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (mažiausiai vienas komercinis pasiūlymas, nuorodos į 
rinkoje esančias kainas ir kt.)

Dokumentai, reikalingi tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti, priklausomai nuo pasirinkto apskaičiavimo būdo, 
nurodyto Aprašo 1 lentelėje



FRParaiškos priedai (II)

Finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašas ir netinkamų išlaidų padengimas) pagrindžiantys dokumentai

PVM Klausimynas, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti

Užpildytas Aprašo 4 priedas

Automatinė pajamų skaičiavimo lentelė (MS Excel)

Patvirtinti 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. finansinės atskaitomybės dokumentai (jei nepateikti 
Juridinių asmenų registrui)



FRIki sutarties pasirašymo:

sudaryti ir pateiktį sutartį dėl paskolos
(jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola)

pateikti parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir/ar
atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą
(jei neprivaloma – pateikiamas laisvos formos raštas)

įregistruoti NT registre daiktines teises į nekilnojamąjį turtą, kuris bus
naudojamas įgyvendinant projektą

pateikti techninio projekto bendrąją dalį ir (arba) statybą leidžiantį
dokumentą (taikoma, jei pareiškėjas planuoja gamybinių patalpų, kuriose
bus įgyvendinamos projekto veiklos (AEI naudojančių energijos gamybos
pajėgumų įrengimas, naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų
kūrimas ir diegimas), statybą ir (arba) rekonstrukciją savo lėšomis)
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Paraiškos gali būti teikiamos tik naudojantis
duomenų mainų svetaine (DMS). Visa aktuali
informacija DMS naudotojams skelbiama
adresu: http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-
naudotojams-219

Informaciją, kaip lengviau, greičiau ir
sklandžiau užpildyti paraišką, galite rasti
adresu: http://lvpa.lt/infografikas-5/

Paraiškų teikimas per DMS

Paraiškų pateikimo terminas 2020-04-20  24 val.

(paraiškų pateikimo per DMS konsultacijos – iki 2020-04-20 16 val.)

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
http://lvpa.lt/infografikas-5/


Vš Į  L i e t u v o s  v e r s l o  p a r a m o s  a g e n t ū r a

Ve r s l o  s k a t i n i m o  p r o j e k t ų  s k y r i u s

www.lvpa.lt
Konsultacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:
Tel. +370 696 24365
El. p. aeipramonei@lvpa.lt

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais):
Tel. (8 5) 268 7416
El. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt

Nori pirmas gauti naujienas apie galimybes verslui?
Prenumeruok LVPA naujienlaiškį.

https://lt-lt.facebook.com/pg/LietuvosVersloParamosAgentura/posts/
http://www.lvpa.lt/
mailto:aeipramonei@lvpa.lt
mailto:martynas.kulvinskis@lvpa.lt

