
Nr. Klausimas Atsakymas/-ai

1
Įmonės energetinio vartojimo auditas siūlo diegti kaip. pvz. 202 kW galios AEI - saulės elektrinę. 

Ar gali įmonė vietoje EVA siūlomos 202 kW galios elektrinės diegtis 200 kW galios saulės elektrinę?

Taip, įmonė gali diegtis mažesnės galios saulės elektrinę nei rekomenduoja auditas, kadangi auditas negali objektyviai 

įvertinti visų aplinkybių, kurios gali turėti įtakos elektrinės statymui, pvz., ar įmonė turi pakankamai lėšų elektrinei statyti, 

ar pastato konstrukcijos tinka elektrinei montuoti, ar įmonė neplanuoja šiek tiek mažinti gamybos apimčių/energijos 

poreikio. Tik atkreipkite dėmesį, kad kai pareiškėjas nori mažesnės galios elektrinės, bus reikalingas perskaičiavimas kiek 

elektrinė pagamins elektros energijos.

Klausimas dėl atitikties 1 specialiajam atrankos kriterijui kiltų priešingame scenarijuje, kur įmonei auditas siūlo diegtis 200 

kW, tačiau pareiškėjas nori 300 kW, ir tokios didesnės galios elektrinės poreikis nėra niekur nagrinėjamas energetinio 

audito apimtyje.

2
Pareiškėjas yra labai maža pramonės įmonė. Kokios kvalifikacijos auditorius yra tinkamas energijos vartojimo 

auditui atlikti?

MVĮ (labai mažų, mažų, vidutinių įmonių) atveju - auditorius turi būti atestuotas auditams atlikti įrenginiuose ir techn. 

procesams; didelių įmonių atveju - pastatams, įrenginiuose ir technologiniams procesams. 

Nuoroda į auditorių sąrašą:

https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/ 

3
Ar šio finansinės paramos kvietimo metu paramą gali gauti įmonė, kuri gamybinę veiklą vykdo nuomojamose 

patalpose ir ketina ant šių nuomojamų patalpų stogo įsirengti saulės elektrines?

Finansavimas gali būti skiriamas ir pareiškėjams, kurie gamybą vykdo, ir saulės elektrinę planuoja įrengti nuomojamose 

patalpose, tačiau atkreipiame dėmesį:

- Elektros tinklų operatoriaus išduotos saulės elektrinės išankstines prijungimo prie energetikos tinklų sąlygos turi būti 

išduotos pareiškėjo vardu;

- Kartu su PĮP turi būti pateikta nuomos sutartis, kuri pagal PFSA 2.3.12 p.: „Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį 

turtą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos (vykdomi statybos darbai ir (ar) montuojama įranga), 

ar nekilnojamojo turto valdymo formos (nuoma ar panauda) turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne 

trumpiau kaip trejus metus (kai projekto vykdytojas MVĮ)  arba ne trumpiau kaip penkerius metus (kai projekto 

vykdytojas didelė įmonė)  nuo projekto finansavimo pabaigos.“;

- Kartu su PĮP reikalinga pateikti nekilnojamojo turto savininko/ nuomotojo sutikimą dėl saulės elektrinės montavimo ant 

jam nuosavybės teise priklausančio turto.

4
Ar teikiant PĮP jau reikia pateikti nuomos sutartį, kuri galioja ne trumpiau kaip tris metus, ar bus galima prieš 

pasirašant sutartį pratęsti nuomos sutartį (kad nuomos sutartis galiotų reikiamą terminą)?

Nuomos sutartį (įregistruotą įstatymų nustatyta tvarka viešajame registre) turėtumėte pateikti kartu su PĮP ir kitais 

dokumentais. Jeigu kartu su PĮP nebus pateikta nuomos/subnuomos sutartis, PĮP vertinimo metu bus prašoma ją pateikti.

5

Klausimai susiję su PFSA 3 priedo Excel formatu pildymo:

1.	Pildant energijos sąnaudų rūšis nenumatyta rūšis „Elektros energija“, ką pasirinkti pildant?

2.	Pagal įmonių gaunamas sąskaitas, bei atliktą EVA ataskaitą pagal  „Energijos, energijos išteklių ir vandens 

vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodiką“ sunaudota energijos rūšis 

„Gamtinės dujos“ apskaitoma MWh. Tačiau 3 priedo Excel formate numatyta galimybė šią elektros energijos rūšį 

įvesti tūkst. kub. m. Ar galima EVA ataskaitoje nurodytas MWh patiems perskaičiuoti į tūkst. kub. m., naudojant 

atitinkamus kaloringumo koeficientus?

3.	Pildant energijos sąnaudų rūšis nenumatyta rūšis „Biokuras“ (Kurui skirtos medienos atliekos: žievė, šakos, 

skiedros, pjuvenos ir kt., kietmetriais), ką pasirinkti pildant?

1.	Elektros energijai rinkitės variantą „Kita (MWh)“. 

2.	Gamtinės dujos pagal metodiką turėtų būti skaičiuojamos tūkst. kub. m. Jei pareiškėjas žino kiek konkrečiai pasigamina 

šilumos MWh, tai siūlytume rinktis variantą „Kita (MWh)“, nes šis dydis be jokių papildomų išvedimų konvertuosis į TNE.

3.	Biokuro atveju jei netinka opcija „malkos“, reikėtų taip pat pildyti pagal faktinį pagamintos energijos kiekį „Kita (MWh)“. 

Tokiu atveju reikėtų vadovautis įmonės teikiama informacija iš apskaitos prietaisų.

6

Ar vertinant PĮP įmonės energijos sąnaudų balanso duomenys bus vertinami pagal 2021 m. ar pagal 2022 m. 

duomenis, nes dalis Jums pateiktų įmonių energetinių auditų bus parengti 2023 m., todėl jie turėtų būti parengti 

pagal 2020-2022 m. duomenis? 

Atsižvelgiant į tai, kad PFSA specialusis kriterijus numato, jog energijos vartojimo audito ataskaitos turi būti parengtos ne 

anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo, PFSA 3 priedo 2 dalyje nurodomi paskutiniai atliktame energijos audite nurodyti ir 

analizuojami energijos sąnaudų duomenys (gali būti ir 2021 m., ir 2022 m. atsižvelgiant į tai kada atliktas energijos 

vartojimo auditas).

7
Jeigu ESO išduos sąlygas 275 kW, o įmonė teiks paraišką pvz. 250 kW galios saulės elektrinei (t.y. PĮP‘e 

nurodyta galia būtų mažesnė nei ESO išduotose sąlygose). Ar reikia teikti patikslintas sąlygas?

Jeigu ESO išduos sąlygas 275 kW, o pareiškėjas teiks PĮP 250 kW galios saulės elektrinei įsigyti, ESO išankstinių 

prijungimo sąlygų tikslinti ir (ar) teikti naujų nereikės. 

8
Ar PĮP pagal šią finansinės paramos priemonę gali teikti įmonė, kuri užsiima alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų 

gamyba?

Remiantis PFSA 3.3. p. “Projekto veiklos tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo (kūrybingumo) 

horizontaliojo principo: siekiant paskatinti pramonės įmones didinti AEI vartojimą, remiantis energijos vartojimo 

efektyvumo audito ataskaitomis, bus teikiamos investicijos AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrenginiams, 

naujoms AEI efektyvesnio panaudojimo technologijoms kurti ir diegti pramonės įmonėse.”

Atsižvelgiant į projekto tikslus ir prisidėjimą prie poveikio darnaus vystymuisi ir inovatyvumui horizontaliajam principui, jei 

investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą nėra susijusios su įmonės alkoholio gamybos pajėgumo didinimu ar alkoholio 

produkcijos įvairinimu ir jei bus siekiama PFSA 3.3 p. nurodytų tikslų, toks pareiškėjas būtų tinkamas.

9
Kaip apskaičiuojamas projektu siekiamas rezultato rodiklis "Visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis (iš 

kurio: elektros, šiluminės energijos kiekis)"?

Remiantis stebėsenos rodiklio aprašymo kortele numatyta, kad bazinė linija reiškia metinę energiją, pagamintą likus 

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

iki PĮP pateikimo turi veikiančią saulės elektrinę, turi būti nurodomas elektrine generuojamas energijos kiekis per metus iki 

PĮP pateikimo, jei saulės elektrinės pareiškėjas neturi, tuomet bazinė reikšmė lygi 0. 

Pasiekta rodiklio reikšmė - yra metinė energija, pagaminta per metus po veiklų užbaigimo. Tais atvejais, kai pareiškėjas iki 

PĮP pateikimo turi įsirengęs saulės elektrinę, energijos kiekis yra sumuojamas, t. y. sumuojama iki projekto įsigytos 

elektrinės bei projekto metu įsigytos elektrinės pagaminta energija per metus po projekto pabaigos.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI



10
Ar fizinis asmuo (akcininkas) yra priskiriamas įmonei (ūkio subjektui), kai šis tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja 

įmonės valdyme?

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2022 m. gruodžio 9 d. raštą ir į Europos Komisijos 

Konkurencijos generalinio direktorato 2019 m. ir 2020 m. pateiktus išaiškinimus dėl 2006 m. sausio 10 d. Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Byloje C-222/04 (112-114 punktai), vertinama, kad fizinis asmuo (ar kartu 

veikiančių fizinių asmenų grupė) verčiasi ekonomine veikla, jeigu jis atitinka abu žemiau nurodytus kriterijus:

- turi kontrolinį akcijų paketą (daugumą dalyvių balsų) arba daro lemiamą poveikį (turi 50 proc. balsų ir daugiau);

- tiesiogiai/ netiesiogiai dalyvauja įmonės bet kokios formos valdyme (pavyzdžiui, skiria vadovus, turi balsavimo teisę 

valdybos paskyrime, yra valdybos narys, direktorius).

Jei fizinis asmuo verčiasi ekonomine veikla, vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (SSVPĮ) 

nuostatomis, jis laikomas verslininku, kuriam taikytinos SVVPĮ 4 skyriaus nuostatos. 

Nr. Klausimas Atsakymas/-ai
Pareiškėjo tinkamumas

1

Jeigu įmonė, kuri norėtų būti pareiškėja, pagal savo pačios finansinius rodiklius yra SVV subjektas, tačiau 

priklauso įmonių grupei ir dėl bendrų rodiklių turi didelės įmonės statusą – kuris iš vidutinių pajamų kriterijaus 

dydžių jai bus taikomas? 145 000 Eur ar 300 000 Eur?

Vidutinis pajamų kriterijaus dydis yra taikomas bedram ūkio subjektui. Jeigu pramonės įmonė yra didelė, vidutinės 

pareiškėjo metinė pajamos iš savo pagamintos produkcijos turi būti ne mažesnės negu 300 000,00 Eur.

2
Išduotos išankstinės saulės elektrinės prisijungimo sąlygos iš ESO yra tinkamas gaminančio vartotojo reiklavimo 

įgyvendinimas?

Pagal PFSA 1.2.5 p. gaminančiu vartotoju bus laikomas elektros energiją planuojantis gaminti ar šiuo metu jau gaminantis 

vartotojas. Pažymime, kad saulės elektrinės pagaminama energija turės būti naudojama projekto vykdytojo poreikiams 

tenkinti, o nesuvartotas energijos kiekis tiekiamas į elektros tinklus, bet atsiradus poreikiui susigrąžamas.

3 Ar gali pretenduoti į paramą pienininkystės ūkininko ūkis?

Pagal PFSA galimi pareiškėjai yra pramonės įmonės. 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 procentą visų įmonės veiklų.

4
Ar teisingai supratau, kad jei įmonė vykdo veiklą Vilniuje, bet planuoja montuoti saulės elektrinę Panevėžyje, ji 

būtų tinkamas pareiškėjas?

Priemonės tikslas/remiama veikla yra skatinti AEI diegimą pramonės įmonėse Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (VVL), 

todėl projekto veiklos turi būti vykdomos ir elektros energija naudojama VVL regione. Pareiškėjas, kuris Panevėžio rajone 

statys saulės elektrinę, bet elektrą naudos Vilniaus apskrityje, būtų netinkamas.

5 Jeigu įmonė registruota Vilniuje, bet gamybinę veiklą vykdo Kaune, ar ji bus tinkamas pareiškėjas?

Pagal PFSA projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (VVL). Jeigu pramonės įmonė yra 

registruota Vilniuje, tačiau pramonės veiklą vykdo VVL, toks pareiškėjas yra tinkamas, tačiau atkreipiame dėmesį, jog 

tokiu atveju ši informacija turi atsispindėti energijos vartojimo audito ataskaitoje.

6
Kaip reiktų patikrinti arba kaip tikrinsite tinkamumą pagal aprašo 2.2.7 punktą? Jei tai didelė įmonė ar reikia 

tikrinti visas struktūroje esančias įmones?

Remiantis PFSA 2.2.7 p. yra numatyta, jog vertinimas atliekamas pareiškėjo ir su juo susijusiems subjektams, pagal 

minimame punkte nurodytus informacinius šaltinius - pateiktas nuorodas.

7
Ar tinkamas pareiškėjas būtų įmonė, kuri pati gyvų žuvų neaugina, tačiau užsiima žuvininkystės produktų 

gamyba?

Pagal PFSA 2.2.5. papunktį nurodyta, kad <…Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus 

Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse  apribojimus….>. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 

straipsnio 3 dalies a punktu valstybės pagalba neteikiama įmonėms, kurios užsiima 1379/2013 reglamento 1 priede 

išvardintų produktų gamyba: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1379-

20200425&from=EN

8

Įmonė-pareiškėja priklauso didelei įmonių grupei, kurių dalis yra JAV įmonės ir/arba holdingai. Dėl šios 

priežasties yra neįmanoma pateikti visų susijusių subjektų finansinių ataskaitų. Kaip šiuo atveju būtų vertinamas 

sunkumų nepatyrimo kriterijus? Ar užtektų pateikti finansines ataskaitas tų subjektų, kurių įmanoma, o dėl kitų 

pateikti užpildytą lentelę ir/ar pareiškėjo patvirtinimą dėl šio kriterijaus atitikties? (kaip buvo daroma priemonės 

„Eksperimentas“ vertinimo metu).

Jeigu pareiškėjas priklauso didelei įmonių grupei ir grupė sudaro konsoliduotus finansinės atskaitomybės (FA) dokumentus, 

tokiais atvejais Agentūra vertinimą atliktų naudodama konsoliduotos FA dokumentus, neprašant kiekvienos grupei 

priklausančios įmonės FA dokumentų atskirai. Jeigu konsoliduotos FA nesudaromos, išlaikant lygiateisiškumą kitų 

pareiškėjų atžvilgiu, pareiškėjas turėtų pateikti visų susijusių įmonių FA dokumentus (arba nuorodas į tuos dokumentus 

viešuose registruose ar pan.), išimtys nebus daromos. Pareiškėjas turi užtikrinti reikalingų dokumentų/ informacijos 

pateikimą vertinimui atlikti, todėl pačių patvirtintos lentelės ar kitokios formos nebus tinkamos.

Veiklų tinkamumas

9
Ar galima montuoti elektrinę ne ant pastato ir ne tame sklype, kur yra pastatai, bet kitoje vietoje esančiame 

nuosavame ar išnuomotame (pvz. 5 metams) sklype?

Diegti saulės elektrines galima ir nutolusiuose objektuose, tačiau reiktų atkreipti dėmesį, jog veiklos būtų vykdomos 

(saulės elektrinė montuojama, energija naudojama) Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose bei užtikrinti PFSA 7.1. p. 

numatytą investicijų tęstinumą. 

10
Jei įmonė planuoja ant žemės statyti saulės elektrinę, o po dviejų  metų statys toje vietoje pastatą, ar saulės 

elektrinę galima perkelti ant stogo?

Atsiradus poreikiui ar esant tam tikroms pagrįstoms priežastims, saulės elektrinę galima perkelti (VVL regiono ribose). 

Perkėlimo kaštai nėra finansuojami. Taip pat siūlome įvertinti kai kuriuos techninius niuansus, pvz., naujai statomo pastato 

stogo kampą lyginant su senuoju, kadangi gali reikėti visai kitokių montavimo konstrukcijų ir senosios nebetiktų, taip pat 

įvertinti pakartotines galimybes dokumentų, kurie suteikia teisę eksploatuoti elektrinę, gavimui. Įvertinus šias rizikas 

Inovacijų agentūra gali ir nepritarti elektrinės perkėlimui į kitą vietą.

11 Projekto veiklų pradžia - kokia veikla ar jos etapas nusako, kad veikla pradėta?

Pagal PFSA 2.3.4. p. veiklų pradžia suprantama kaip pasirašytos pirkimo sutarties data (kai pirkimas pagal Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių 7 priedą „Pirkimų taisyklės“ galimas iš vieno tiekėjo) arba kvietimo dalyvauti 

pirkime skelbimo svetainėje esinvesticijos.lt data (vykdant konkursą arba derybas, kai tokį pirkimo būdą numato Pirkimų 

taisyklės).

MOKYMŲ METU PATEIKTI KLAUSIMAI



12
Kuriam laikui įsipareigojama pagamintą elektrą grąžinti į tinklą pasaugojimui? Kada galima įsirengti 

akumuliatorius kaupimui?

Saulės elektrinės pagaminta energija turi būti naudojama savo įmonės energijos poreikiams tenkinti (t. y. pareiškėjas/ 

projekto vykdytojas turi būti gaminantis vartotojas), taigi tiek projekto metu, tiek visą poprojektinės priežiūros laikotarpį 

turite išlikti gaminančiais vartotojais. Kvietimo "AEI pramonei" veiklos apimtyje kaupimo akumuliatoriai nėra finansuojami, 

taigi finansavimo atžvilgiu nėra aktualu, ar diegsitės papildomai akumuliatorius, ar ne.

13

Finansavimo sąlygų aprašas numato galimybę pareiškėjui daiktines teises į turtą (pastatus, žemę) turėti nuomos 

/ panaudos pagrindais (PFSA 2.3.12 p.). Finansavimo sąlygų apraše taip pat numatyta, kad gaminančiu vartotoju 

pareiškėjas turi tapti po projekto įgyvendinimo (PFSA 1.2.5 p.: „planuojantis gaminti / gaminantis vartotojas“). 

Finansavimo sąlygų aprašo 2.5.10 p. nurodo, kad su paraiška reikia pateikti išankstines prisijungimo sąlygas iš 

ESO. Šiame punkte nėra nurodyta, sąlygos privalo būti išduotos pareiškėjo vardu. Jeigu pareiškėjo elektros 

sąnaudos patalpų/žemės nuomos/panaudos atveju yra aiškiai atskirtos (t.y. nuomotojas fiksuoja šias jo 

sąnaudas sąskaitose), auditorius taip pat gali atlikti auditą ir pateikti ataskaitą. Šių punktų visuma leidžia manyti, 

kad paraiškos pateikimo metu įvadas neturi būti pareiškėjo nuosavybė ir pareiškėjas atskiro įvado iš ESO gali 

paprašyti elektrinės darbų pirkimo metu. Ar teisingai suprantame? Jeigu atskiro įvado reikalausite paraiškų 

teikimo metu, tada kodėl?

Nuomininkas gali ir neturėti įvado nuosavybės teisės, bet gali gauti išankstines prjungimo sąlygas savo vardu, tačiau turi 

būti susitarimas tarp nuomotojo ir nuomininko, o susitarimas turi būti įregistruotas viešame registre. Nuomininkui siekiant 

gauti prisijungimo sąlygas savo vardu, jis turi pasirašyti naujo elektros naudotojo/ mokėtojo sutartį su elektros skirstymo 

operatoriumi ir tuomet kreiptis dėl sąlygų išdavimo. Tvarka numatyta: 

https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/pasinaudojimas-elektros-tinklais/ab-lesto-elektros-energijos-gamintoju-

pasinaudojimo-elektros-tinklais-tvarkos-aprasas.aspx. Atkreipiame dėmesį, jog elektros tinklų operatoriaus išduotos saulės 

elektrinės išankstines prijungimo prie energetikos tinklų sąlygos turi būti išduotos pareiškėjo vardu.

14
Ar galima įrengti elektrinę ne ant pastato ir ne tame sklype, kur vykdoma veikla, o kitame sklype, ir ar projekto 

vieta laikoma ta, kur elektrinė, ar kurioje įmonė vykdo veiklą?

Saulės elektrinės diegimo vieta gali būti nutolusi nuo vietos, kurioje įmonė vykdo veiklą, tačiau šios vietos turi būti 

priskirtinos Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui.

15

Ar bus reikalinga organizuoti investicijos pirkimą vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios 

organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762?

Vykdant pirkimus reikalinga vadovautis PAFT 7 priede "Pirkimų taisyklės" numatyta tvarka: 

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/pirkimu-taisykles

16
Ar pirkimą galima vykdyti iš karto pateikus PĮP agentūrai, ar reikia laukti kol baigsis paraiškų pateikimo 

terminas?

Remiantis PFSA 5.8. p., veiklas galima pradėti vykdyti ne anksčiau nei po PĮP registravimo Agentūroje dienos, tačiau 

veiklos vykdomos paties pareiškėjo rizika.

17
Ar galima pretenduoti į paramą kai sutartis su rangovu saulės elektrinės projektavimo ir rangos darbams jau 

pasirašytas ir pradėtos įgyvendinti?

Pagal PFSA 5.9. p. "Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki PĮP registravimo 

įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas."

18

Ar elektros įvadas turi būti registruotas pareiškėjo vardu, ar gali būti sutikimo teise vieno juridinio asmens 

elektros įvadas perleistas naudotis su visais funkcionalumais pareiškėjui? Sutikimas yra pateiktas ESO, ESO 

neprieštarauja ir išduoda prijungimo sąlygas pareiškėjo vardu.

Nuomininkas gali ir neturėti nuosavybės teisės (įvado), bet gauti išankstines prijungimo sąlygas nuomininko vardu, tačiau 

turi būti susitarimas tarp nuomotojo ir nuomininko, o pats susitarimas turi būti įregistruotas viešame registre. Tvarka 

numatyta: https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/pasinaudojimas-elektros-tinklais/ab-lesto-elektros-energijos-gamintoju-

pasinaudojimo-elektros-tinklais-tvarkos-aprasas.aspx
Energinis auditas

19
Jeigu Energetiniame audite yra rekomendacija diegti saulės elektrines pagal finansines galimybes iki 4 MW 

dydžio, ar galim ateiti į projektą su 500 kW dydžio elektrine ar privalom keisti auditą?

Tokiu atveju galėtų būti pateikiamas papildomas techninis dokumentas/ priedas parengtas auditoriaus nurodantis 

pagaminamo energijos kiekio pagrindimą, t.y. turėtų būti pateikiami auditorių patvirtinti skaičiavimai, kiek planuojama 500 

kW elektrinė pagamins elektros energijos.

20
Jeigu auditas rengtas 2021 m., tada aprašo 3 priede nurodomos energijos rūšių reikšmės (balanso lentelėje) 

tinkamos 2021 m.?

PFSA 3 priedo 2 lentelėje nurodomos pareiškėjo energijos sąnaudos apie paskutinius energijos vartojimo audito 

nagrinėjamus metus arba tuos metaus, kai bus įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojantys energijos gamybos 

pajėgumai (tik tuo atveju jeigu pareiškėjas numato technologinių procesų organizavimo pokyčius ir atliekant energijos 

vartojimo auditą įvertintos būsimos pareiškėjo energijos sąnaudos).

21 Ar gali AEI gamyba viršyti 100 proc?

Energijos vartojimo auditas nagrinėja esamus įmonės energijos šaltinius ir poreikius bei teikia rekomendacijas diegti 

saulės elektrinę atsižvelgiant į konkretų energijos poreikį reikalingą įmonei, todėl iš AEI pagamintas energijos kiekis 

neturėtų viršyti 100 proc. Galima išimtis - jei pareiškėjas numato technologinių procesų organizavimo pokyčius ir atliekant 

energijos vartojimo auditą būtų įvertintos būsimos pareiškėjo energijos sąnaudos susijusios su šiais pokyčiais.

22 Prašau patikslinti, ar auditoriai turi privalomai būti tik iš patvirtinto sąrašo?

Taip, reikėtų vadovautis ENA skelbiamais aktualiais auditorių sąrašais: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/ 

Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir juridinis asmuo, kurio bent vienas darbuotojas yra atestuotas auditorius pagal 

Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos 

vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo 

tvarkos apraše nustatytą tvarką. Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir kitų ES valstybių narių auditoriai. Plačiau žr. PFSA 

1.2.2 p. nurodytą auditoriaus sąvokos apibrėžtį.

23

Projektų atrankos kriterijus Nr. 3: Energijos, kurią numatoma gauti iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius 

energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų, dalis bendrame pareiškėjo energijos sąnaudų 

balanse. Y = X1/ X2 gali rezultatas būti daugiau už 1?

Energijos vartojimo auditas įprastai nagrinėja esamus įmonės energijos šaltinius ir poreikį, o teikiama rekomendacija 

diegtis saulės elektrinę turi remtis konkrečiu esamu energijos vartojimu. Energetinis auditas iš esmės neturėtų siūlyti 

diegtis daugiau energijos gamybos išteklių nei to reikia įmonės veiklai.

24
Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir kitų ES valstybių narių auditoriai. Kokie taikomi reikalavimai ne ENA 

patvirtintiems auditoriams?. Audito ataskaita pateikiama anglų kalba ar privalomas vertimas į lietuvių kalbą?

Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir kitų ES valstybių narių auditoriai, jeigu 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 

2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1) (toliau – Direktyva 

2012/27/ES) 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemos arba lygiavertės kvalifikavimo 

sistemos bus palygintos tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos. Viso audito ar jo dalių 

vertimo bus prašoma pagal poreikį.

Tinkamos išlaidos



25
Kokiu būdu apskaičiuojamos tinkamos finansuoti saulės elektrinės išlaidos? Kokia alternatyva turi būti vertinama 

ir atimama iš elektrinės kainos? Elektrinė būtų statoma pirmą kartą įmonės teritorijoje.

Tinkamos išlaidos turėtų būti apskaičiuojamos pagal PFSA 9.2.2. p. – naujo AEI gamybos įrenginio diegimo išlaidos, kurias 

galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis (t. y. tinkamos išlaidos būtų gaunamos 

iš AEI gamybos įrenginio kainos minusuojant netinkamas išlaidas susijusias su saulės elektrinės diegimu bei alternatyvaus 

įrenginio kainą su įrenginio diegimu susijusiomis išlaidomis). Atkreipiame dėmesį, jog reikalinga pateikti po vieną 

komercinį pasiūlymą arba nuorodą į rinkoje egzistuojančias kainas tiek saulės elektrinei, tiek alternatyviam įrenginiui (pvz. 

dyzeliniam  generatoriui). Komerciniai pasiūlymai/ nuorodos į rinkos kainas turi būti lygiaverčiai (tos pačios pikinės galios, 

rinkos, veikimo technologijos ir pan.)

26
Kaip suprasti valstybės pagalbos pranešėjo komentarus dėl dyzelinio generatoriaus: tai, ar jis tinkamas kaip 

alternatyva, ar šiame kvietime nebetinkamas? (iki šiol visada būdavo tinkamas)?

Tinkamas dyzelinis generatorius, kuris turi būti lygiavertis įrengiamai saulės elektrinei, t.y. tos pačios pikinės galios, rinkos, 

veikimo technologijos ir kt. palyginamomis priemonėmis.

Atkreipiame dėmesį, jog kai įrenginiai prijungiami prie nuolatinės srovės tinklų/ sistemų, tuomet turi būti įrengiamas 

inverteris dyzelinis generatorius, tačiau, jei pareiškėjo tinklas yra pritaikytas kintamajai srovei, tuomet alternatyvus 

įrenginys galėtų būti ir dyzelinis/ benzininis generatorius ar kt. alternatyvūs įrenginiai.

27 O saulės elektrinės montavimo išlaidos tinkamos? Ar tinkamos išlaidos yra tiktai pačių įrenginių įsigijimas Saulės elektrinės montavimo išlaidos yra tinkamos išlaidos.

28
Patikslinkite kaip konkrečiai bus apskaičiuojamos tinkamos finansuoti išlaidos (perkant naują AEI). iš kur bus 

imamos dyzelinio variklio kainos/ar kitų alternatyvų kainos?

Priemonės PFSA 9 punkte yra nurodomi išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai. Tinkamos išlaidos remiantis 9.2.2. p. – 

naujo AEI gamybos įrenginio diegimo išlaidos, kurias galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis 

investicijomis (t. y. tinkamos išlaidos būtų gaunamos iš AEI gamybos įrenginio kainos minusuojant alternatyvaus (mažiau 

aplinkai naudingo) įrenginio kainą bei dokumentaciją (netinkamos finansuoti išlaidos). Kainai nustatyti su PĮP turi būti 

pateikti komerciniai pasiūlymai: 1 komercinis pasiūlymas saulės elektrinei (su montavimu susijusiomis išlaidomis) ir 1 

komercinis pasiūlymas alternatyviam įrenginiui (su montavimu susijusiomis išlaidomis).

29 Ar saulės elektrinės projektavimas, dokumentų su ESO tvarkymas yra netinkamos finansuoti išlaidos? Taip, minimos išlaidos yra netinkamos pagal PFSA.

30 Ar energijos auditas tinkamos islaidos ? Šios išlaidos yra netinkamos pagal PFSA.

31 Ar užtenka kartu su PĮP pateikti vieną komercinį pasiūlymą?
Kartu su PĮP (kainai pagrįsti) turi būti pateiktas 1 komercinis pasiūlymas saulės elektrinei ir 1 komercinis pasiūlymas 

alternayviam įrenginiui, jei tinkamų išlaidų apskaičiavimui naudojamas PFSA 9.2.2 p.

32 Kodėl netinkamos transportavimo išlaidos? Remiantis PFSA 9.2. p tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos - įranga ir įrenginiai.

33 Jei nebus perkamas alternatyvus įrenginys, 4.1 Tinkamos išlaidos lape, tą eilutę ištrinti ar nieko nepildyti?
Tokiu atveju PFSA 3 priedo 4.1 eilutėje informacijos netrinkite ir nepildykite. Pildykite 4.2 eilutę arba jei naudositės PFSA 3 

priedu excel formatu, pildykite papildomą lentelę žemiau.

34 Gal galite patikslinti dėl tinkamų finansuoti išlaidų kas yra SESV?
SESV yra Sutartis dėl Europos sąjungos veikimo. Pagal 107 str. 3(a) į regioną nepatenka Sostinės regionas, visa kita 

Lietuvos dalis patenka: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A12008E107

35
Tinkamos finansuoti išlaidos: o jei negavus finansavimo AEI butu liekama prie elektros pirkimo iš nepriklausomos 

tiekėjo?
Tinkamos išlaidos apskaičiuojamos remiantis PFSA numatyta tvarka 9 p.

36

Dėl komercinių pasiūlymų pateikimo, kokia bus lyginamoji saulės elektrinių 1 kW kaina, kadangi gali būti kainos 

rėžiuose nuo 1000 iki kad ir 2000 Eur, kurią gali siūlyti rangovas. Kaip vertinsite alternatyvaus šaltinio  

lyginamąją kainą, jei bus randama pvz kaina 100 kw 20 tūkst., nors rinkoje jų kainos svyruoja nuo 20 iki 80 

tūkst.

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos bus apskaičiuojamos pagal Jūsų komerciniuose pasiūlymuose pateiktą informaciją. 

AEI ir taršų įrenginį lyginame pagal nominalias galias (pikiniam momentui).

37 Kokie dar gali būti alternatyvus šaltiniai AEI. Ar reikia imti galia instaliuojamai saulės elektrinei?

Tinka palyginamas su taršiomis technologijomis, kurių pagalba būtų gaminama elektra - tipinė alternatyva yra dyzelinis 

generatorius (su priklausiniais). Teoriškai įmanomi ir kitokie variantai - benzino, anglies, mazuto ar gamtinių dujų 

generatoriai/ katilai, bet paprasčiau prijungti dyzelinį generatorių elektrai gaminti nei kokią kitokią technologiją. AEI ir 

taršų įrenginį lyginame pagal nominalias galias (pikiniam momentui), taigi taip, galios turi sutapti. Jei nėra tikslios 

reikiamos galios dyzelinio inverterinio generatoriaus, galima teikti kelis komercinius pasiūlymus sumuojant įrengimų galią.

38 Ar yra šablonas dokumento, reikalingo tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti?

Siūlome naudotis PFSA 3 priedo Excel lentele, žr. skiltį "4.1. Tinkamos išlaidos", kuri paskelbta čia: 

https://kc.inovacijuagentura.lt/site/binaries/content/assets/finansavimo-priemones/aei-pramonei/aei-pramonei-3-

priedas.xlsx

39 Kas yra alternatyvus įrenginys?
Alternatyviu įrenginiu būtų galima laikyti - dyzelinį generatorių. Komerciniai pasiūlymai/ nuorodos į rinkos kainas turi būti 

lygiaverčiai (tos pačios pikinės galios, rinkos, veikimo technologijos ir pan.).

40 Ar galima lyginti SE su Kinijoje gaminamais elektros generatoriais?

Remiantis KOMISIJOS KOMUNIKATO gairių (2014/C 200/01) 73 b punktu yra numatyta jog: „Iš principo galima nurodyti 

techniškai palyginamos investicijos, kuri, tikėtina, būtų įvykdyta be pagalbos ir kuria nebūtų pasiektas bendros svarbos 

tikslas arba tas tikslas būtų pasiektas mažesniu mastu, išlaidas. Techniškai palyginama investicija yra investicija, susijusi 

su tuo pačiu gamybos pajėgumu ir visomis kitomis techninėmis charakteristikomis. Verslo požiūriu tokia investicija turi būti 

įtikinama alternatyva vertinamai investicijai." Atsižvelgiant į tai, saulės elektrinės ir alternatyvaus įrenginio komerciniai 

pasiūlymai turi būti lygiaverčiai, t.y. tos pačios pikinės galios, rinkos, veikimo technologijos ir kt. palyginamos priemonės.

41 Ar galima tiksliau, su kuo reikia lyginti AEI įrenginį? Koks tai galėtų būti kitas įrenginys?

Remiantis PFSA 9.2.2 p. investicijų į AEI gamybą išlaidų dalį galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai 

naudingomis investicijomis. Panaši mažiau aplinkai naudinga investicija galėtų būti dyzelinis generatorius, kuris turi būti 

lygiavertis įrengiamai saulės elektrinei, t.y. tos pačios pikinės galios, rinkos, veikimo technologijos ir kt. palyginamomis 

priemonės. 

Atkreipiame dėmesį, jog kai įrenginiai prijungiami prie nuolatinės srovės tinklų/ sistemų, tuomet turi būti įrengiamas 

inverteris dyzelinis generatorius, tačiau, jei pareiškėjo tinklas yra pritaikytas kintamajai srovei, tuomet alternatyvus 

įrenginys galėtų būti ir dyzelinis/ benzininis generatorius ar kt. alternatyvūs įrenginiai.



42
Ar užtenka paraiškai užpildyti turėti tik po vieną komercinį pasiūlymą dyzelgeneratriui įsirengti (alternatyvus 

šaltinis) ir saulės elektrinės įsirengimui?

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimui pagal BBIR 41 straipsnio 6 dalies b punktą reikalinga: 

1.	Vienas komercinis pasiūlymas* saulės elektrinei. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 

straipsnio 6 p. remiamas naujų įrenginių įsigijimas. Prie įrenginio išlaidų priskiriamas ir įrangos sumontavimas, tačiau 

elektrinės projektavimo ar pridavimo paslaugos nėra „įranga“, todėl šios išlaidos komerciniame pasiūlyme turėtų būti 

įvertintos atskira eilute bei neįskaitomos į tinkamas finansuoti išlaidas. 

2.	Vienas komercinis pasiūlymas* alternatyviam įrenginiui – tokios pačios kaip saulės elektrinė nominalios galios įrenginys 

ar keli įrenginiai, įskaitant šių įrenginių transportavimą, muitus, projektavimą, prijungimą prie tinklo ir kt. išlaidas. 

* Arba gali būti pateikta nuoroda į rinkoje galiojančias kainas.

43

Reikalavimų komercinių pasiūlymų tiekėjams nėra. Kodėl valstybės pagalbos pranešėjas kelia niekur 

neapibrėžtus reikalavimus, t.y. dėl tiekėjų buvo iš tos pačios šalies? Ar tikrai šis aspektas bus vertinamas ir kokiu 

pagrindu?

Panaši mažiau aplinkai naudinga investicija (kaip nurodyta PFSA 9.2.2 p.) turėtų būti suprantama kaip tai nurodyta 

KOMISIJOS KOMUNIKATO gairių (2014/C 200/01) 73 b punkte: „Iš principo galima nurodyti techniškai palyginamos 

investicijos, kuri, tikėtina, būtų įvykdyta be pagalbos ir kuria nebūtų pasiektas bendros svarbos tikslas arba tas tikslas būtų 

pasiektas mažesniu mastu, išlaidas. Techniškai palyginama investicija yra investicija, susijusi su tuo pačiu gamybos 

pajėgumu ir visomis kitomis techninėmis charakteristikomis. Verslo požiūriu tokia investicija turi būti įtikinama alternatyva 

vertinamai investicijai." Atsižvelgiant į tai, saulės elektrinės ir alternatyvaus įrenginio komerciniai pasiūlymai turi būti 

lygiaverčiai, t.y. tos pačios pikinės galios, rinkos, veikimo technologijos ir kt. palyginamos priemonės.

Finansavimo šaltiniai

44 Ar yra kokių ribojimų elektrinės įkeitimui bankui, jeigu projektui būtų naudojamos paskolos lėšos?
Šiuo metu rengiamos turto įkeitimo rekomendacijos, kuriose bus nurodomos turto įkeitimo sąlygos. Patvirtinus minimas 

rekomendacijas, jos bus paviešintos esinvesticijos.lt ir Inovacijų agentūros puslapiuose.

45 Ar galima imti paskolą vykdant projektą?

Taip, kartu su PĮP turite pateikti finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą į netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) 

pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų) 

sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kita.

Valstybės pagalbos klausimai

46

Kaip vertinama didelės įmonės statusą turinčios įmonės atitikimas „nepatirianti sunkumų“? Ar reikia pateikti visų 

struktūroje esančių įmonių FA ir detalią struktūros schemą iki fizinių asmenų? Ar jos visos privalo būti pateiktos 

RC?

Taip, turi būti pateikta visa informacija apie ūko subjektą, t. y. detali struktūra iki fizinių asmenų. Visos įmonės turi būti 

pateikusios finansinės atskaitomybės dokumentus VĮ Registrų centrui.

47 Kurių metų FA duomenys vertinami?

Pareiškėjo vidutinės metinės pajamos bus vertinamos remiantis 2020 ir 2021 m. duomenimis, o pareiškėjo sunkumai bei 

ūkio subjekto statusas bus vertinami PĮP pateikimo momentu ir pagalbos suteikimo momentus, t. y. bus vertinami 2021 ir 

2022 m.

48

Kokios yra šių rodiklių, skirtų didelių įmonių sunkumų patyrimo vertinimui, formulės: (1) įmonės balansinis skolos 

ir nuosavo kapitalo santykis (2) įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir 

amortizacijos) palūkanų padengimo santykis

1) Pirmų metų santykis: Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/ Nuosavas kapitalas 

2) EBITDA apskaičiuojama: Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + sumokėtos palūkanos + nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos, o pirmų metų EBITDA palūkanų padengimo santykis yra EBITDA / Sumokėtos palūkanos.

49
Kas yra patirianti sunkumų įmonė. Šiuo metu VMI skiria subsidijas nukentėjusioms nuo krizės, ar šios įmonės gali 

pretenduoti?

Sunkumų patiriančios įmonės sąvoka yra apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 dalyje. 

Atsižvelgiant į tai, kokį statusą (labai mažos, mažos, vidutinės ar didelės įmonės) pagal SVV įstatymo nuostatas atitinka 

pareiškėjas, sunkumų vertinimas bus atliekamas nurodyto straipsnio dalies apibrėžtyje.

50
Jeigu vertinimo metu jau bus 2022 m. patvirtinta finansinė atskaitomybė, tada SVV atveju vertinami tik 2022 m. 

duomenys?

Jei paskutinius 2 metus keitėsi statusas, statuso nustatymui vertinami 3 metai, tačiau su PĮP teikiamoje SVV deklaracijoje 

turite pateikti informaciją pagal paskutinius patvirtintus finanasinius metus. Gavus finansavimą, prieš sudarant 

finansavimo sutartį, bus prašoma pateikti naują SVV deklaraciją su patvirtintos 2022 m. FA informacija.

51 Ūkio vienetui tikrinama tik a ir b opcijos? t.y. c, d, e  ne? Raidės pagal prezentacija

Sunkumų patiriančios įmonės sąvoka yra apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 dalyje. Pagal 

numatytas nuostatas yra vertinamas ūkio subjektas (pareiškėjas ir susijusios įmonės) pagal a); b); c); ir d), kai 

pareiškėjas SVV ūkio subjektams, o papildomai dar ir e) nuostata, kai vertinamas didelių įmonių statusą turintis 

pareiškėjas.

52 Ar įvertinant ar sunkumus patiria, reikia atsižvelgti ir į pelningumą ar tik nuostolius?

Sunkumų patiriančios įmonės sąvoka yra apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 dalyje. 

Atsižvelgiant į tai, kokį statusą/kategoriją (labai mažos, mažos, vidutinės ar didelės įmonės) pagal SVV įstatymo nuostatas 

atitinka pareiškėjas, sunkumų vertinimas bus atliekamas nurodyto straipsnio dalies apibrėžtyje.

53
Jeigu praeiti metai buvo pelningi, o dabar nuostolingi ar reikia atsižvelgti į pelną, skaičiuojant ar įmonė sunkumus 

patiria?

Sunkumų patiriančios įmonės sąvoka yra apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 dalyje. 

Atsižvelgiant į tai, kokį statusą/kategoriją (labai mažos, mažos, vidutinės ar didelės įmonės) pagal SVV įstatymo nuostatas 

atitinka pareiškėjas, sunkumų vertinimas bus atliekamas nurodyto straipsnio dalies apibrėžtyje.

54 Gal galite pakomentuoti, kokios yra sąlygos kad gauti papildoma intensyvumą?

Pagal PFSA 5.7. p. projekto finansuojamoji dalis gali būti padidinta 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos 

Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse, t. y. remiamose 

vietovėse, tenkinančiose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas

55 Ar didelės ir SVV įmonės konkuruos kartu ar bus lyginamos atskirai? MVĮ ir didelėms įmonėms skirti atskiri kvietimai, todėl bus vertinama atskirai.

56

Ar įmonės dydį pagal SVV deklaraciją IA specialistai vertins pagal paraiškos pateikimo Agentūros specialistų 

vertinimui metu buvusią paskutinę patvirtintą finansinę atskaitomybę (2021 m.), ar pagal iki paraiškos vertinimo 

proceso pabaigos galinčią atsirasti 2022 m. įmonės patvirtintą finansinę atskaitomybę?

Su PĮP teikiamoje SVV deklaracijoje turite pateikti informaciją pagal paskutinius patvirtintus finanasinius metus (tikėtina 

2021 m.). Tačiau finansavimo skyrimo atveju, prieš sudarant finansavimo sutartį, bus reikalinga pateikti atnaujintą SVV 

deklaraciją su patvirtintos 2022 m. FA duomenimis.

57

Tačiau, jei įmonė pagal 2022 m. finansinę atskaitomybę jau būtų traktuojama kaip vidutinė įmonė kaip ir pagal 

2021 m., tuomet ji bus laikoma vidutine įmone, nepasiant to, kad paraiškos pateikimo IA vertinimui momentu 

(iki 2023.02.28) įmonė dar nebuvo pasitvirtinusi 2022 m. bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų?

Įmonė turi teikti informaciją su 2021 m. duomenimis, tačiau turėtų iškart įsivertinti subjekto dydį 2022 m. (jei keistųsi 

statusas ir tai turėtų įtakos įmonės didžiui) ir atitinkamai teikti PĮP prašydami finansavimo pagal 2022 m. statusą.



58

Gal galite dar kartą paaiškinti  - ar iš galimo maksimalaus finansavimo (300 tūkst. Eur) bus atimama iki šiol 

gauta valstybės pagalbos suma (bendroji valstybės pagalba, bendroji nereiškminga pagalba) pagal KOTIS 

puslapyje pateiktą informaciją?

Pagal PFSA projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba, ne de minimis. Tinkamų išlaidų dydis nustatomas įrenginio 

kainą lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis (PFSA 9.2.2 p.) arba jei investicijų į AEI gamybą 

išlaidų dalį visose investicinėse išlaidose galima lengvai nustatyti kaip atskirą investiciją, tuomet kaip šios su AEI susijusių 

išlaidų dalis (PFSA 9.2.1. p.).

59 Kaip bus tikrinama pareiškėjų skatinamasis poveikis?
Pagal Reglamente nustatytus reikalavimus. Jei bus sudaryta sutartis ir/ar pradėti darbai iki PĮP (projekto įgyvendinimo 

plano) pateikimo Inovacijų agentūrai, tokioms veikloms finansavimas nebus teikiamas.

60
Kuomet yra subordinuotos paskolos - kuomet atidedamas jų šmokėjimas, ar tuomet įtraukiamos tos paskolos į 

skaičiavimą?

• Tuo atveju, jei subordinuota paskola yra suteikta ne akcininkų, tuomet ji yra apskaitoma Balanso įsipareigojimų dalyje, ji 

turi įtakos sunkumus patiriančios įmonės vertinimui pagal 651/2014 Reglamento 2 straipsnio 18 punkto c dalies 

nuostatas: 

Vertinimas atliekamas pagal LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo apibrėžtį:

Juridinio asmens nemokumas (toliau – nemokumas) – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti 

turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

• Taip pat jei įmonė yra priskirtina didelių įmonių kategorijai, kuriai atliekant vertinimą yra taikomas 651/2014 

Reglamento 2 straipsnio 18 punkto e dalies nuostatos:

e)	įmonė, kuri nėra MVĮ, jeigu per paskutinius dvejus metus:

1)	įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir

2)	įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) palūkanų padengimo santykis 

yra mažesnis negu 1,0.

Subordinuotos paskolos (suteiktos ne akcininkų) būtų priskiriamos balansinėms skoloms, todėl turėtų poveikį skaičiuojant 

balansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykį.

• Jei subordinuota paskola suteikiama pareiškėjo akcininkų, tuomet ji apskaitoma Balanso kapitalo dalyje.

• Atkreipiame dėmesį, jog šis vertinimas yra preliminarus. Realus situacijos vertinimas, gali būti atliekamas tik pateikus 

konkrečius duomenis.

61
Jeigu įmonės nuosavas kapitalas neigiamas - įmonė yra vertinama kaip patirianti sunkumų pagal nemokumo 

kriterijų automatiškai?

Vertinimas atliekamas pagal LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo apibrėžtį:

Juridinio asmens nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba 

juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 

Neigiamas nuosavas kapitalas gali turėti įtakos tam tikriems finansiniams rodikliams, kurių įmonė nebetenkintų, ar kitiems 

kriterijams, kurie apibrėžia sunkumų patiriančios įmonės sąvoką, pvz., kriterijus dėl kolektyvinės nemokumo procedūros 

inicijavimo, arba vis dar vykdomas restruktūrizavimo planas ir pan.

Dokumentai ir kita

62 Iš kur gauti visus dokumentus, kuriuos reikia užpildyti?
Visus kvietimo dokumentus rasite: https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-

priemones/skatinti-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-diegima-pramones-imonese-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regionas.html

63
Įmonė turi dvi gamybines patalpas su skirtingais įvadais ir ESO kodais. Planuoja šiuose dvejuose taškuose diegti 

AEI. Kaip tai reiktų aprašyti PIP? Ar tai tiesiog viena bendra eilute?

Kiekvieną numatytą elektrinę reikėtų nurodyti atskirose eilutėse PĮP, t. y. abi elektrines nurodyti poveiklių dalyje (kaip 1.1 

ir 1.2.).

64

Jeigu pareiškėjas jau turi saulės elektrinę, kaip bus skaičiuojamas dalies bendrame balanse rodiklis? Bus 

įtraukiama tik nauja saulės elektrinės generuojama energijos dalis, ar bus įtraukiama ir jau generuojama iš 

esamos saulės elektrinės dalis?

PFSA 3 priedo 2 lentelės "Pareiškėjo metinės energijos sąnaudos" 2.2.1 p. turite nurodyti tik naujai diegiamos saulės 

elektrinės pagaminamos elektros energijos kiekį.

65 Ar pildant PĮP ištrinti bendruosius paaiškinimus lentelėse/prie lentelių? Nereikalingą informaciją (t. y. pasviru brūkšneliu pateiktą tekstą) galima ištrinti.

66 Ar bus šis pristatymas kažkur patalpintas? Taip, inovacijuagentura.lt puslapyje prie veiklos kvietimo dokumentų.

67 Ar planuojate patalpinti iš dalies užpildytą PĮP? Nes realiai visi projektai vienodi pagal savo veiklas. PĮP jau patalpintas Inovacijų agentūros puslapyje prie veiklos "AEI pramonei" kvietimo dokumentų.

68 Ar viešinimas soc tinkluose privalomas, jeigu jau viešiname interneto svetainėje ir kabiname A3 plakatą?

Pagal PAFT 341.1. p. numatyta, kad: "Projekto vykdytojo ir partnerio pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir 

socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos paskelbiamas trumpas projekto 

aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei 

rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą <..>". Remiantis šiuo punktu, apie projektą informuojama interneto 

svetainėje ir socialiniuose tinkluose.

69 Ar deklaracija turi būti pasirašoma atskirai vadovo ar gali būti įgaliotas asmuo?
Visi dokumentai (tame tarpe ir deklaracija) gali būti pasirašyti konsultuojančios įmonės konsultanto/ kito įgalioto asmens, 

tačiau kartu su dokumentais turi būti pateiktas laisvos formos įgaliojimas.

70 Ar su PĮP privaloma teikti užpildytą aprašo 3 priedą (word versiją), ar užtenka excel formos? Pakanka užpildytos PFSA 3 priedo Excel versijos.

71 Kada bus saulės elektrinėms įsirengti ne pramonės įmonėms kvietimas?
Šiuo metu paskelbtas kvietimas yra atsinaujinančių energijos išteklių diegimui pramonėms įmonėms Vidurio ir vakarų 

Lietuvos regione. Informaciją apie ateinančius kvietimus galite rasti čia: https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai-2

72 Ar seminaro įrašas/skaidrės vėliau bus patalpintos IA svetainėje? Taip, "Finansavimo skiltyje" puslapyje inovacijuagentura.lt.

73
Jeigu įmonė nenaudoja soc. tinklų ir neturi jokių paskyrų soc. tinkluose, kur ir kaip reikėtų išpildyti šį viešinimo 

soc. tinkluose reikalavimą?

Pareiškėjams rekomenduojama laikytis PAFT 341.1 punkto nuostatų ir susikurti interneto svetainę arba soc. paskyrą, 

kuriose informacija apie projektą būtų viešinama. PAFT 343 p. numatyta, jog netinkamai vykdant matomumo/ 

informavimo įsipareigojimus, galimos finansinės korekcijos iki 3 proc. nuo projektui skirto finansavimo.

74
Ar gerai suprantu, jeigu PĮP teiksime jau 2023 metais, tai pildyti ne 2019, 2020, 2021 metų duomenis, bet 

pasikeisti metus ir pildyti jau 2020, 2021, 2022 metų duomenis?

Aprašo 3 priede nurodyti metai nėra keičiami. Turi būti užpildoma ir teikiama informacija, kuri yra nurodyta/ prašoma 

Aprašo 3 priede.

75
Jeigu pramonės įmonė neturi socialiniuose tinkluose paskyrų, ar galima nepildyti PĮP punkto "Projekto viešinimas 

socialiniuose tinkluose"?

Pareiškėjams rekomenduojama laikytis PAFT 341.1 punkto nuostatų ir susikurti interneto svetainę arba soc. paskyrą, 

kuriose informacija apie projektą būtų viešinama. PAFT 343 p. numatyta, jog netinkamai vykdant matomumo/ 

informavimo įsipareigojimus, galimos finansinės korekcijos iki 3 proc. nuo projektui skirto finansavimo.



76

Minėjote, kad paraiškos forma dar bus koreguojama. Pristatymo metu pastebėjau, kad buvo kelios vietos, kur 

visi pareiškėjai rašys tą patį kodą, sakinį ar frazę. Gal galite tas dalis užpildyti automatiškai? Dariau ekrano 

kopijas, vietomis rašiausi, bet kalbėjote tiek greitai, kad tikrai nespėjau užsirašyti visų kodų, priemonių 

pavadinimų, ar sakinių apie tikslą, naudą

Dalinai užpildytą PĮP formą (su susijusia pildymui reikalinga informaciją) rasite Inovacijų agentūros puslapyje prie kvietimo 

dokumentų.

77 Ar bus atsakyti neatsakyti klausimai? Taip, atsakysime į visus klausimus ir patalpinsime prie DUK.


