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Atsinaujinantys energijos ištekliai
pramonei LT+
Projektų atranka: projektų konkurso vieno etapo būdu.

Kvietimo biudžetas: 13 609 095 Eur.
Projektai vykdomi be partnerių.
Paraiškas pateikti iki: 2017-01-25.
Paraiškas pateikti adresu: Savanorių pr. 28, Vilnius.
Paraiška gali būti teikiama raštu (galima pristatyti LVPA, per kurjerį, paštu),

pateikiant ir elektroninėje laikmenoje arba kaip elektroniniai dokumentai.
Paraiškos forma ir kiti reikalingi dokumentai patalpinti www.lvpa.lt ir
www.esinvesticijos.lt.

Priemonės tikslas
Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės
įmonėse, didinant AEI gamybą ir vartojimą

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

Remiama veikla
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

Tinkamas pareiškėjas
• Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės;
• Veikianti ne trumpiau kaip trejus metus;
• Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per
pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne
mažesnės negu 300 000 Eur;
• Atitinkantis kitas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedo
5.4 punkte išvardytas sąlygas ir reikalavimus (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).

Finansavimas
• Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000 Eur.
• Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 500 000 Eur.

• Finansavimo intensyvumas – nuo 60 iki 80 proc.

Tinkamos išlaidos
3 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 (komerciniai pasiūlymai,
nuorodos į rinkoje egzistuojančias kainas ir kt.).
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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.
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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.
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Parengtumo reikalavimai
• Turi būti parengtas energijos vartojimo auditas ir LVPA pateikta
audito ataskaita;
• Jei turtas (žemė, statiniai) pareiškėjui priklauso ne nuosavybės
teise, turi būti pateikta šio turto valdymo sutarties kopija arba turto
valdymo ketinimo protokolas kartu su turto valdymo sutarties
projektu.
paraiška atmetama be paklausimo, jei nepateikta
Kartu su paraiška prašoma pateikti laisvos formos raštą,
kuriame nurodoma nekilnojamo turto, kuris bus
tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, unikalus
numeris.

Reikalavimai projektams (1)
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.

Reikalavimai projektams (2)
• Įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties
pasirašymo dienos;

• Projekto veikla turi būti pradėta ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo projekto
sutarties pasirašymo dienos;
• Projektas gali būti pradėtas ne anksčiau nei po paraiškos registravimo
LVPA.

Stebėsenos rodikliai
• Subsidijas gaunančių įmonių skaičius;

• Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos);
• Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai.

Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos
įgyvendinimo rodiklių reikšmių, gali būti mažinamas
projektui skirtas finansavimas (Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)

Projekto nauda ir kokybė
Projektų nauda ir kokybė
•

Vertinama balais vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priede nurodytais prioritetiniais projektų atrankos kriterijais;
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• Minimalus balų skaičius – 20.

Dokumentai (1)
• Energijos vartojimo audito ataskaita;
• Jeigu pramonės įmonės energijos vartojimo auditą atliko ir parengė ES
valstybės narės auditorius, auditą parengusio auditoriaus kvalifikacijos
atestato kopiją ir dokumentus, patvirtinančius, 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;
• Jei turtas (žemė, statiniai) pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, turi
būti pateikta šio turto valdymo sutarties kopija arba turto valdymo
ketinimo protokolas kartu su turto valdymo sutarties projektu (iki projekto
sutarties pasirašymo reikia pateikti turto valdymo sutarties kopiją);
• Laisvos formos raštas, kuriame nurodoma nekilnojamo turto, kuris bus
tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, unikalus numeris;
• Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai
pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kita);

Dokumentai (2)
• Dokumentus, reikalingi tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti,
priklausomai nuo pasirinkto apskaičiavimo būdo, nurodyto Aprašo 1
lentelėje;
• Finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašas ir netinkamų išlaidų
padengimas) pagrindžiantys dokumentai, pvz., pažyma, kurioje
nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas
suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kita (jei
pateikiamas banko sprendimas suteikti paskolą – iki projekto sutarties
pasirašymo turi būti pasirašyta sutartis paskolai gauti);
• Patvirtinti 2013m., 2014 m. ir 2015 m. finansinės atskaitomybės
dokumentai (jei nepateikti Juridinių asmenų registrui) ir 2016 m.
finansinės atskaitomybės dokumentai;
• Laisvos formos raštas dėl įmonės statuso (taikoma tik didelėms
įmonėms);

Dokumentai (3)
• Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma
patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d.
įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso
deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto
statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;
• Laisvos formos raštas dėl įmonės statuso (taikoma tik didelėms
įmonėms);
• Techninio projekto bendroji dalis ir statybą leidžiantis dokumentas
(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;

Dokumentai (4)
• Dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas turi teisinį pagrindą
užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir
(arba) plėtoti skirtas projektas (taikoma tik jeigu teisės aktuose yra
nustatytas reikalavimas turėti tokį teisinį pagrindą);
• Užpildytas Aprašo 4 priedas;
• Dokumentai, reikalingi projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams
įvertinti;
• Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba)
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir
(arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis
finansuoti;

Dokumentai (5)
• Atsakingos institucijos sprendimas dėl Poveikio aplinkai vertinimo ar
atrankos išvada (iki projekto sutarties pasirašymo);
• Laisvos formos raštas, kuriame nurodoma, kad projektui netaikomas
reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo;

Sutartys
• Finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės
projektų sutartys (tarp pareiškėjo ir LVPA).
• Sutartys turės būti sudarytos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.

Projektų įgyvendinimo
reikalavimai
• Ilgalaikis materialus turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui
skirto finansavimo lėšų, turi būti apdraustas maksimaliu
atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų;
• Penkerius metus (arba trejus metus) po projekto finansavimo
pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas (Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 27 skirsnyje
nustatyta tvarka).

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

