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Pranešimo temos

▪ Finansuojama veikla
▪ Tinkami pareiškėjai
▪ Bendriej i  reikalavimai 

projektui
▪ Stebėsenos rodikliai
▪ Tinkamos f inansuot i  iš la idos
▪ Naudos ir kokybės vertinimas
▪ Su PĮP teikiami dokumentai



Veikla “Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių
diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų
Lietuvos Regionas)”

Veiklai skirtas finansavimas –
20 mln. eurų

Numatyti 2 veiklos kvietimai
PĮP teikimui

Pirmojo kvietimo biudžetas –
10 mln. eurų

Kvietimas skirtas labai mažoms įmonėms, mažoms 
įmonėms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) ir

didelėms įmonėms

MVĮ – numatoma skirti iki 6 000 000 Eur,
didelėms įmonėms – numatoma skirti iki 4 000 000 

Eur.



AEI diegimas pramonės 
įmonėse (Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regionas).

Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau – AEI) –
šiame kvietime suprantami kaip ištekliai, generuojami
iš saulės energijos.

Finansuojama veikla

Šiauliai

Klaipė
dos

Telšiai

Taurag
ės

Marijampol
ės

Alytaus

Kauno

Vilniaus

Panevėžio

Utenos

Sostinės regionas:
▪ Širvintų raj.
▪ Švenčionių raj.
▪ Vilniaus raj.
▪ Vilniaus m.
▪ Šalčininkų raj.
▪ Trakų raj.
▪ Elektrėnų raj.
▪ Ukmergės raj.

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas



Finansavimas

Kvietimo biudžetas - 10.000.000 Eur

Minimalus –
20.000 Eur

Maksimalus –

300.000 Eur

Finansuojamoji dalis nuo tinkamų
išlaidų (intensyvumas):

Labai maža, maža įmonė – iki 80 proc.;
Vidutinė įmonė – iki 70 proc.;
Didelė įmonė – iki 60 proc.

Finansavimo
sumos



Tinkamas pareiškėjas (I)

▪ Pramonės įmonė

▪ MVĮ/ didelis ūkio subjektas

▪ Veikiantis ne trumpiau kaip 3 metus iki projekto įgyvendinimo
plano (toliau – PĮP) pateikimo

▪ Atitinkantis PAFT 2 priedo 4.2. punkte išvardytas sąlygas ir
reikalavimus

▪ Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus
Reglamento (ES) Nr. 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus
atvejus, Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 41
straipsnyje nustatytus apribojimus



Tinkamas pareiškėjas (II)

▪ Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per
pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės
kaip:
▪ 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė,
▪ 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra MVĮ

▪ Nepatiriantis sunkumų

▪ Gaminantis vartotojas

▪ Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, kai saulės elektrinės 
įsigyjamos iš kitų asmenų, kurie jas stato ir eksploatuoja vadovaudamiesi 
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 
straipsnio 8 dalimi (saulės parkuose)



Reikalavimai projektui (I)

Projektų veiklų pradžia – ne anksčiau nei PĮP pateikimas Agentūrai

Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti per 6 mėnesius 
nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24

mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Projekto veiklos įgyvendinimos Vidurio ir vakarų Lietuvos
regione

Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su PĮP pateiktoje
energijos vartojimo audito ataskaitoje rekomenduojamas priemones



Reikalavimai projektui (II)

KARTU SU PĮP
NEPATEIKUS 
NURODYTŲ 

DOKUMENTŲ, 
PĮP ATMETAMAS

▪ Privalomasis energijos vartojimo auditas,
parengtas ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP
pateikimo ir papildomas energijos
vartojimo auditas, jeigu tokio audito
atlikimo tikslingumas buvo nustatytas
privalomojo audito metu (kai didelė įmonė).

▪ Energijos vartojimo auditas, parengtas ne
anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo (kai
MVĮ).

▪ Užpildytas PFSA 3 priedas, kuriame
pateikiama informacija, reikalinga projekto
atitikčiai projektų atrankos kriterijams
įvertinti.



Reikalavimai projektui (III)

▪ produkto stebėsenos rodiklis
„Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai 

mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)“;

▪ produkto stebėsenos rodiklis
„Paramą dotacijomis gavusios įmonės“;

▪ rodikliai pasiekiami pasirašius sutartį.

Privalomi 
stebėsenos 
rodikliai:



Reikalavimai projektui (IV)

▪ rezultato stebėsenos rodiklis
„Visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis 
(iš kurio: elektros, šiluminės energijos kiekis)”;

▪ Atsinaujinančiosios energijos, pagamintos prieš ir po
intervencijos paramą gavusiuose projektuose, kiekis per

metus;

▪ Bazinė vertė nurodo metinę energiją, pagamintą likus

metams iki intervencijos pradžios, o tais atvejais, kai
didinami gamybos pajėgumai, ji gali būti nulinė.

▪ Pasiekta vertė yra metinė energija, pagaminta per

metus po veiklų užbaigimo. Skirstymas pagal elektros ir
šilumos energiją reiškia atsinaujinančios energijos šaltinį.

Privalomi 
stebėsenos 
rodikliai:

Projekto vykdytojui nepasiekus įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, 
taikomos PAFT IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.



Tinkamos išlaidos (I)

Tinkamos finansuoti projekto 
išlaidos pagal Reglamento 
(ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį 
yra laikomos papildomos 
investicinės (įranga ir 
įrenginiai) išlaidos.

▪ Investicinė pagalba teikiama tik naujiems 
įrenginiams.

▪ Kartu su PĮP turi būti pateikti projekto 
biudžetą pagrindžiantys dokumentai (bent 
vienas komercinis pasiūlymas, nuorodos į 
rinkoje egzistuojančias kainas ir kt.).



Tinkamos išlaidos (II)

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 gamybos 
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).



Projektų aktranka

Vertinama balais pagal PFSA 6 dalyje pateiktą 
metodiką – 3 prioritetinius kriterijus

Projektai atrenkami konkurso būdu, t. y. 
finansuojami surinkusieji daugiausiai balų

Projektas nefinansuojamas, jei projektas kriterijų
vertinimo metu surenka mažiau nei 40 balų



1 KRITERIJUS

Energijos, kurią 
numatoma gauti iš 
planuojamų įdiegti AEI 
naudojančių energijos 
gamybos pajėgumų, dalis 
bendrame pareiškėjo 
energijos sąnaudų 
balanse.

Vertinama, kokią dalį bendrame pareiškėjo energijos
sąnaudų balanse sudarys energija, gaunama iš
planuojamų įdiegti AEI naudojančių energijos gamybos
pajėgumų.
Kuo didesnis šis energijos sąnaudų santykis, tuo didesnis
balas skiriamas projektui.

Formulė: Y = X1/ X2, kurioje:
X1 – energija, kurią planuojama gauti įdiegus AEI naudojančius
gamybos pajėgumus, išreikšta sąlyginiu vienetu (TNE);
X2 – bendras pareiškėjo energijos sąnaudų balansas, išreikštas
sąlyginiu vienetu (TNE);
Y – santykis tarp energijos, kurią planuojama gauti įdiegus AEI
naudojančius gamybos pajėgumus ir bendro pareiškėjo energijos
sąnaudų balanso.

Prioritetiniai kriterijai (1)



2 KRITERIJUS

Projekto efektyvumas.

Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamų AEI
gamybos pajėgumų ir prašomos finansavimo sumos.

Formulė: Y = X1/ X2, kurioje:
X1 – pareiškėjo planuojamų AEI gamybos pajėgumai kW;
X2 – pareiškėjo prašoma finansavimo suma Eur;
Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamų AEI gamybos pajėgumų
ir prašomos finansavimo sumos.

Daugiau balų skiriama projektams, kurių nurodytas santykis yra
didesnis.

Prioritetiniai kriterijai (2)



3 KRITERIJUS

Pareiškėjai yra 
pramonės įmonės, kurios 
dar neturi įdiegtų AEI 
pajėgumų.

Vertinama, ar pareiškėjas turi įdiegtų AEI pajėgumų.
Didžiausią balą gaus pareiškėjai, kurie iki PĮP pateikimo
dar neturi įsidiegę jokių AEI pajėgumų. Priešingu atveju
bus suteiktas nulis balų.

Projektų atrankos kriterijus prisideda prie darnaus vystymosi
horizontaliojo principo, kadangi tokiu būdu pramonės įmonės
skatinamos diegtis atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus,
kurios iki šiol to neturėjo.

Prioritetiniai kriterijai (3)



Su PĮP teikiami dokumentai

1. Informaciją apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal PAFT 1 priedo 3 priedą.
2. Informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) pagal PAFT 1
priedo 4 priedą.
3. Energijos vartojimo audito ataskaitą, parengtą ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo.
4. Jeigu pramonės įmonės energijos vartojimo auditą atliko ir parengė ES valstybės narės auditorius,
auditą parengusio auditoriaus kvalifikacijos atestato kopiją ir dokumentus, patvirtinančius, kad
sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemos arba lygiavertės kvalifikavimo sistemos yra palygintos
tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos.
5. Užpildytą PFSA 3 priedą Word arba Excel formatu.
6. SVV deklaracija, jei pareiškėjas yra MVĮ arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė
įmonė.
7. Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komercinius pasiūlymus, nuorodas į
rinkoje esančias kainas ir kita).
8. Dokumentus, reikalingus tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti, priklausomai nuo pasirinkto
apskaičiavimo būdo, nurodyto PFSA 9 dalyje.
9. Elektros tinklų operatoriaus išduotos saulės elektrinės išankstines prijungimo prie energetikos tinklų
sąlygas.
10. Finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius
dokumentus.



PĮP teikimas

▪ PĮP turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedą

▪ Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu
elektroniniu parašu, adoc formatu ir teikiamas el. paštu
esinvesticijos@inovacijuagentura.lt (laiško dydis negali būti didesnis nei
25 MB).

▪ Kartu teikiamas įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo 
įstaigos vadovas.

PATEIKIMO TERMINAS 
2023-02-28 23:59 val. 
PĮP konsultacijos – iki 2023-02-28 17 val.

mailto:esinvesticijos@inovacijuagentura.lt


Procesai laiko juostoje

Vertinimas
Kvietimo
pradžia

Sutarčių 
pasirašymas

Rengiami
PĮP

2022 m. lapkričio 18 d.

Iki 2023 vasario 28 d. 

Per 70 d. d.

Per 22 d. d. po įsakymo

Įgyvendinami 
projektai

3 mėn. 1-2 mėn.

Iki 24 mėn.

3 mėn.



Konsultavimas

Susisiekite:

VšĮ Inovacijų agentūros
Kontaktinis centras, 
tel. +370 700 77 055

Verslo skatinimo projektų skyriaus 
programos vadovė Rimantė 
Laurinavičiūtė, 
tel. +370 620 38439

Verslo skatinimo projektų skyriaus 
projektų vadovas Ričardas 
Raščiukas, tel. +370 687 09 023

Verslo skatinimo projektų skyriaus 
projektų vadovė Dovilė Vaidilaitė, 
tel. +370 682 88 934

El. paštas: 
aeipramonei@inovacijuagentura.lt

Visi kvietimo dokumentai (sąlygos
ir formos pildymui) patalpintos
Inovacijų agentūros tinklalapyje

mailto:aeipramonei@inovacijuagentura.lt
https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/skatinti-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-diegima-pramones-imonese-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regionas.html
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