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Auditas pramonei LT (1)

Kvietimo biudžetas: 300 000,00 Eur. 

Paraiškas pateikti: iki 2017-05-29 16 val.

Paraiškas pateikti: Savanorių pr. 28, Vilnius.



Auditas pramonei LT (2)

• 1 pareiškėjas – 1 paraiška.

• Projektai vykdomi be partnerių.

• 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. 

http://www.lvpa.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/


Priemonės tikslas

Skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo 

apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo 

galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių 

energijos vartojimo efektyvumui didinti.



Tinkamas pareiškėjas (1)

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės

ekonominę veiklą, pagal EVRK* 2 red., priskirtiną

sekcijai B „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“

(išskyrus ekonomines veiklas: B 06, B 08.92, ir B

09.1) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“

(išskyrus ekonominę veiklą C 19)

*Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės 

veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“



Tinkamas pareiškėjas (2)

• labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės;

• didelės pramonės įmonės*, jeigu energijos vartojimo auditas

atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu,

privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.

• Pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos

pramonės produkcijos negali būti mažesnė negu 579 240 Eur

(už 2015 ir 2016 finansinius metus).

• Neturi būti sunkumus patirianti įmonė.

• Turi atitikti kitus Projekto finansavimo sąlygų aprašo

reikalavimus.

* Kaip apibrėžta 2015-10-19 LR Energetikos ministro įsakyme Nr. 1-235 „Dėl energijos vartojimo audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal 2012 m.

spalio 25 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 8 straipsnio 4 ir 6 dalių bei VI priedo

nuostatų reikalavimus, atlikimo gairių aprašo patvirtinimo“



Projektų finansavimo reikalavimai

Labai maža ir 
maža įmonė

• Iki 70 proc. tinkamų išlaidų.

• Iki 10 tūkst. Eur.

Vidutinė 
įmonė

• Iki 60 proc. tinkamų išlaidų.

• Iki 18 tūkst. Eur.

Didelė įmonė

• Iki 50 proc. tinkamų išlaidų.

• Iki 18 tūkst. Eur.



Remiama veikla (1)

Energijos 
vartojimo audito 

atlikimas

• Energijos vartojimo auditas – procedūra, kurios metu auditorius, 
vadovaudamasis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito 
atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, įvertina 
energijos ir vandens nuostolius pramonės įmonės technologiniuose 
procesuose ir įrenginiuose ir numato priemones šios įmonės energijos ir 
vandens nuostoliams sumažinti.

Auditorius

• Fizinis asmuo, kuris yra atestuotas pagal LR energetikos ministro 2012-
08-02 įsakymu Nr. 1-148 patvirtinto specialistų rengimo ir atestavimo 
tvarkos aprašo nuostatas;

• Juridinis asmuo, kurio bent 1 darbuotojas yra atestuotas auditorius.

• Atestuotų auditorių sąrašas skelbiamas 
http://www.ena.lt/next_veikla.htm



Remiama veikla (2)

• projektas turi prisidėti prie darnaus vystymosi principų

įgyvendinimo.

• Projekte turi būti numatyta, kad atlikus energijos vartojimo

auditą pramonės įmonėje bus pasiūlyta įdiegti priemones,

procesus ar technologijas, atliekant Bendrojo bendrosios

išimties reglamento* 7 skirsnyje nurodytas investicijas.

• Pagalba neteikiama, jeigu patobulinimais siekiama užtikrinti,

kad įmonės laikytųsi jau priimtų Europos Sąjungos standartų,

net jeigu jie dar neįsigaliojo – rekomenduojama šį reikalavimą

įtraukti į pirkimo dokumentus bei pirkimo sutartį.

* Bendrasis bendrosios išimties reglamentas (Reglamentas Nr. 651/ 2014)



Parengtumo reikalavimai

• Privalomojo audito pagal 
Direktyvą 2012/27/ES ataskaitos 
kopija (didelėms įmonėms).

Paraiška 
atmetama, 

jei 
nepateikta



Reikalavimai projektams 

• Įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai

nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

• Projekto veikla turi būti pradėta ne vėliau kaip per

1 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

• Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau

nei po paraiškos registravimo LVPA dienos.

• Tinkamos finansuoti išlaidos nurodomos 5 išlaidų

kategorijoje „Projekto vykdymas“.



Stebėsenos

rodikliai

Pramonės įmonės, 
atlikusios energetinį auditą

Privačios investicijos, 
atitinkančios viešąją 

paramą įmonėms 
(subsidijos)

Įdiegtos energijos 
vartojimo efektyvumo 

priemonės, rekomenduotos 
atlikus energetinį auditą



Stebėsenos rodikliai



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.

• Kriterijaus balas dauginamas iš svorio 
koeficiento 20 

• Minimalus balų skaičius – 20.

Pareiškėjo 
energijos 
sąnaudų ir 

joms 
tenkančių 
pardavimo 

pajamų 
(apyvartos) 

santykis



Su paraiška pateikiami 

dokumentai (1)

• Pirkimo ir (arba) importo PVM tinkamumo finansuoti ES fondų ir

(arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimynas, jei

neprašoma finansuoti PVM – laisvos formos raštas.

• Ne mažiau nei 3 komerciniai pasiūlymai – pateikiami su auditorių

kvalifikacijos atestatų kopijomis.

• Atlikto privalomojo pagal Direktyvą 2012/27/ES energijos

vartojimo audito ataskaitos kopija – didelėms įmonėms.

• Aprašo 4 priedas.

• Įmonės energijos sąnaudas patvirtinantys dokumentai.



Su paraiška pateikiami 

dokumentai (2)
• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai (jei pateikiamas

preliminarus banko sprendimas suteikti paskolą – iki projekto sutarties

pasirašymo turi būti pasirašyta sutartis paskolai gauti).

• Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (tik MVĮ),

parengta pagal paskutiniųjų ataskaitinių metų duomenis.

• Patvirtintos 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. metinės finansinės

atskaitomybės dokumentai (jei šie dokumentai paskelbti Juridinių

asmenų registre, reikalavimas netaikomas).



Projektų įgyvendinimo 

reikalavimai
• Atlikus energijos vartojimo auditą, per trejus metus po audito

atlikimo turi būti įdiegta bent 30 proc. audito ataskaitoje

rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurios

pagal atsipirkimo laiką galėtų būti priskirtinos Audito atlikimo

metodikoje nurodytai A grupei (paprastasis atsipirkimo laikas iki

vienerių metų) ir B grupei (paprastasis atsipirkimo laikas nuo vienerių

iki trijų metų). Energijos vartojimo auditas turi numatyti ir C grupei

(paprastasis atsipirkimo laikas ilgesnis nei trys metai) priskirtinas

energijos vartojimo efektyvumo priemones.

• Jeigu pareiškėjas numato technologinių procesų organizavimo

pokyčius, dėl kurių gali kisti (padidėti ar sumažėti) suvartojamos

energijos sąnaudos, tai turi būti įvertinta energijos vartojimo audito

metu ir aptarta audito ataskaitoje.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


