
Nr. Klausimas Atsakymas/-ai
Pareiškėjo tinkamumas

1 Jei pagal audito ataskaitą įmonė grąžina VIAP lėšas ar galima pagal šią programą gauti paramą?
Jei klausimas susijęs su VIAP sugrąžinimu, kuris yra teikiamas pagal  valstybės pagalbos Schemą SA.50484, pagalbai taikomi sumavimo reikalavimai. Tai 
reiškia, kad pagalba suteikta pagal VIAP + pagal PFSA neįgali viršyti maksimalaus pagalbos intensyvumu nustatyto BBIR 38 straipsnyje (PFSA taikoma 
pagalba) bei SA.50484. Tačiau finansuojamos skirtingos tinkamos finansuoti išlaidos, tai pagalbą galima gauti iš abiejų priemonių.

2 Ar alaus darykla gali modernizuoti alaus gamybą, mažindama energijos ir CO kiekį, bet 
nedidindama gamybos apimčių ir asortimento?

Alkoholio pramonės įmonės nėra tinkami pareiškėjai.

3
Europos Komisija ir teisės aktai nereikalauja vertinimo atlikti pagal finansinių metų ataskaitas. 
Vertinimas turi būti atliekamas pagal paskutines įmonės patvirtintas ataskaitas (pvz. ketvirtines, 
pusmečio ar kito laikotarpio). Ar tikrai vertinsite būtinai tik pagal metines ataskaitas?

Taip, vertinimas bus atliekamas pagal metines patvirtintas finansines atskaitomybes.

4 Ar pramonės įmonė, kurios teisinė forma yra akcinė bendrovė, ir kurios 99 proc. priklauso 
valstybei būtų tinkamas pareiškėjas EVE priemonei?

Valstybinė įmonė, būtu tinkamas pareiškėjas, jei atitiktų visus Apraše nustatytus reikalavimus. Atkreipiame jūsų dėmesį į šiuos reikalavimus:
 
• pareiškėjas turi būti pramonės 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.
• pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne 
mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir 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, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža 
įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.
 
Taip pat turėtų atitikti šiuos reikalavimus:
 
• Valstybinė įmonė turėtų pakankamą nuosavą indelį, kuris nebūtų skiriamas iš valstybinių akcininkų įnašo.
• Valstybinė įmonė, kaip juridinis asmuo, turėtų suteiktą teisę savarankiškai priimti sprendimus be akcininkų įsitraukimo.

5

Esame kelių infrastruktūros statybos įmonė.
Noriu paklausti kaip apibrėžiate „pramonės įmonę“ ir suprasti ar mes kaip įmonė atitinkame 
keliamus pramonės įmonei keliamus reikalavimus.
Jeigu taip, tai sekantis klausimas ar įmonė kuri kūrena gamtines dujas ir krosnių kurą bei nori 
įsidiegti įrangą kūrenti LPG dujas gali pretenduoti į paskelbtą kvietimą?

Kelių infrastruktūros statybos įmonė neatitinka pramonės įmonės apibrėžimo.

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.

Jūsų įmonė pagal EVRK 2 red. Veiklą vykdo veiklą priskirtiną F sekcijai.

6 Norėtume pasitikslinti, kokios priemones konkrečiai yra remiamos? 
Arba parašykite kur tokią informaciją galėtume rasti.

Vertinant tinkamas išlaidas, bus remiamasi Energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytomis priemonėmis, kurias nustatys auditoriai. Pagrindinis 
kriterijus, kuriuo remiantis gali netikti tam tikri audito ataskaitoje nurodyti siūlymai, tai jeigu tie sprendimai tiesiogiai nebus susiję su gamybos procesu.
Taip pat pabrėžtina, kad netinkamos išlaidos yra visi statybos darbai, investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo 
didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu ir 
Investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį.

7 Ar tinkami pareiškėjai įmonės dalyvaujančios ATLPS?

ATLPS įmonės kaip pareiškėjai EVE priemonėje būti negali.
Pagal Aprašo 2.2.4. p. numatyta, kad 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 38 straipsnyje nustatytus apribojimus.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 2021/1058 (aktyvi nuoroda į reglamentą) 7 straipsnio 1 (b) ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis neremiamos investicijos, kuriomis 
siekiama mažinti dėl Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytos veiklos išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Išlaidų tinkamumas

8 Ar būtų remiamas šilumos siurblio žemė vanduo pirkimas? Dabar įmonėje šildymas yra dujinis. 
Vertinant tinkamas išlaidas bus remiamasi Energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytomis priemonėmis, kurias nustatys auditoriai. Audito ataskaitoje 
nurodyti siūlymai ir sprendimai turi būti tiesiogiai susiję su gamybos procesu.

9 Ar ši parama tinka ir saulės elektrinėms įsirengti?
Saulės elektrinės pagal šią veiklą nefinansuojamos. Pagal PFSA 5.7.2. papunktį investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius pagal Reglamento (ES) Nr. 
651/2014 41 straipsnį yra netinkamos finansuoti išlaidos.

10 Kas remiama šia veikla - ar mažiau tarši įrangos įsigijimas, ar saulės kolektoriai? Gal galima 
pavyzdžių?

Saulės kolektoriai nėra tinkami finansuoti. Tinkama finansuoti įranga yra tiesiogiai susijusi su gamybos procesu, t. y. dalyvauti gaminant įmonės 
gaminamus gaminius. 

11
Kokia konkrečiai įranga gali būti finansuojama? Pavyzdžiu, ar finansuojamos naujos gamybos 
staklės, kurios pakeistų senas daugiau elektros energijos naudojančias stakles, būtų 
finansuojamos?

Vertinant tinkamas išlaidas, bus remiamasi Energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytomis priemonėmis, kurias nustatys auditoriai. Jei auditorius 
pasiūlys keisti jūsų nurodytą įrenginį naujesniu, tokią įrangą laikysime tinkamomis. Esminiai kriterijai be auditoriaus rekomenduojamų priemonių yra šie: 
investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus 
produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu yra netinkamos finansuoti. Todėl lyginama įranga turi būti skirta tiems patiems 
įmonės pajėgumams įgyvendinti sutaupant daugiau energijos ir mažinant CO2 išmetamą kiekį lyginant su esama.

12 Ar parama taikoma tik technologinei, gamybinei įrangai? O pvz. šilumos energijos sąnaudas 
optimizuojanti įranga būtų tinkamos išlaidos, ar ne?

Vertinant tinkamas išlaidas, bus remiamasi Energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytomis priemonėmis, kurias nustatys auditoriai. Pagrindinis 
kriterijus, kuriuo remiantis gali netikti tam tikri audito ataskaitoje nurodyti siūlymai, tai jeigu tie sprendimai tiesiogiai nebus susiję su gamybos procesu. 
Šiuo konkrečiu atveju, šilumos energijos sąnaudų optimizavimas jei jis nėra gamybos proceso dalis, būtų netinkamos finansuoti.

13
Ar tinkamos išlaidos būtų inžineriniu tinklu įvedimas/atnaujinimas; gamybiniu pastatu statybos, 
rekonstrukcijos ar remonto darbai, reikalingu pamatu technologinei įrangai pastatyti 
montavimas ir pan.?

Vertinant tinkamas išlaidas, bus remiamasi Energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytomis priemonėmis, kurias nustatys auditoriai. Pagrindinis 
kriterijus, kuriuo remiantis gali netikti tam tikri audito ataskaitoje nurodyti siūlymai, tai jeigu tie sprendimai tiesiogiai nebus susiję su gamybos procesu. 
Kaip pavyzdį galime pateikti:
Audite gali būti nurodyta, jog taupant elektros energiją, įmonei siūloma pasikeisti apšvietimą – iš senų neefektyvių lempučių, jas pakeičiant į LED – tokios 
išlaidos nebūtų tinkamos finansuoti, kadangi jos nėra tiesiogiai susijusios su gamybos procesu.
Audite gali būti nurodoma pakeisti gamybinę liniją į naujesnę, efektyvesnę, tokiu atveju išlaidos būtų tinkamos.
Taip pat pabrėžtina, kad netinkamos išlaidos yra visis statybos darbai, investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo 
didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu ir 
investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį.
Inžinerinių tinklų įvedimas/atnaujinimas – jei kažkokia dalis būtų tiesiogiai susijusi su gamybine įranga ar gamybos procesu, ta dalis būtų tinkamos išlaidos 
(jei numatytos audite). Gamybiniu pastatu statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbai; reikalingu pamatu technologinei įrangai pastatyti montavimas ir 
pan. būtų netinkamos išlaidos.

14 Jei įmonė norėtų keisti vamzdžius, kuriais gamybinei įrangos linijai paduodamas vanduo, ar 
vamzdžių keitimas būtų tinkamas finansuoti?

Vertinant tinkamas išlaidas, bus remiamasi Energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytomis priemonėmis, kurias nustatys auditoriai. Pagrindinis 
kriterijus, kuriuo remiantis gali netikti tam tikri audito ataskaitoje nurodyti siūlymai, tai jeigu tie sprendimai tiesiogiai nebus susiję su gamybos procesu. 
Šiuo konkrečiu atveju, vamzdyno keitimo tinkamos finansuoti išlaidos, būtų tik ta dalis, kuri tiesiogiai ateina į gamybinę įrangą. Kita vamzdynų 
infrastruktūra būtų netinkama finansuoti.

15
Jei įmonė įsigytų kitokios kuro rūšies įrenginį (pvz. dyzelinę liniją pakeistų į elektrinę), ir 
elektrinio įrenginio galingumas savaime būtų galingesnis, ar tokia įranga būtų tinkama projekto 
veikloms?

Vertinant tinkamas išlaidas, bus remiamasi Energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytomis priemonėmis, kurias nustatys auditoriai. Jei auditorius 
pasiūlys galingesnį elektrinį įrenginį pakeisti esančiam senam dyzeliniam, tokias įrangas laikysime tinkamomis. Esminiai kriterijai įrangos galingumui yra 
šie: investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti 
naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu yra netinkamos finansuoti. Todėl lyginama įranga turi būti skirta tiems 
patiems įmonės pajėgumams įgyvendinti sutaupant daugiau energijos ir mažinant CO2 išmetamą kiekį lyginant su esama.

16
Ar tinkama finansuoti gamybos funkcijas atliekanti įranga, jeigu vykdomas esamos gamybos 
įrangos pakeitimas nauja, kuri bus energetine prasme efektyvesnė (t. y. naudos mažiau el. 
energijos)?

Gamybinės įrangos keitimas į energetiškai efektyvesnę ir mažiau taršią yra galimas. Vertinant tinkamas išlaidas, bus remiamasi Energijos vartojimo audito 
ataskaitoje nurodytomis priemonėmis, kurias nustatys auditoriai, t. y. įranga turės būti nurodyta audite. 
Atkreipiame dėmesį, kad investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai 
įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu yra netinkamos finansuoti. Todėl lyginama įranga 
turi būti skirta tiems patiems įmonės pajėgumams įgyvendinti sutaupant daugiau energijos ir mažinant CO2 išmetamą kiekį lyginant su esama.



17
Teiraujamės dėl Energijos efektyvumo priemonės pramonei: 
kuriam punkte nurodytos tinkamos išlaidos? Norime įsigyti elektrinius sunkvežimius, ar jie 
tinkami? 

9 punktas „Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ nurodo tinkamas išlaidas.
Atkreipiame dėmesį, kad vertinant tinkamas išlaidas, bus remiamasi Energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytomis priemonėmis, kurias nustatys 
auditoriai. Pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis gali netikti tam tikri audito ataskaitoje nurodyti siūlymai, tai jeigu tie sprendimai tiesiogiai nebus susiję 
su gamybos procesu.
Transporto priemonės nebus finansuojamos.

18 Ar tinkamos finansuoti būtų tikslinės transporto priemonės, tokios kaip krautuvas, 
ekskavatorius, sunkvežimis?

Tikslinės transporto priemonės netinkamos finansuoti.

19

5.7. Netinkamos finansuoti išlaidos: „5.7.1. investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, 
susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima 
gaminti  naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu“. Ar 
patenka gamybinės įrangos įsigijimas, siekiant padidinti tos pačios produkcijos kiekį?

Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu yra netinkamos finansuoti. 

20

„Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitoje nurodytu 
bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu (privaloma)“. 
Šis privalomas kriterijus atrodo sunkiai pasiekiamas, įdiegiant kokį nors įrangos valdiklį, ir kad 
dėl jo sumažėtu ŠESD išmetimai visoje įmonėje bent 30%. 

Energijos vartojimo audituose auditoriai nurodo eilę priemonių, kurių įdiegimas gali padėti pasiekti tam tikrus rezultatus. Tai reiškia, kad įmonė, gali pagal 
rekomenduojamas priemones ne tik įdiegti valdiklį ar įsigyti vieną įrenginį, įmonė gali atlikti eilę rekomenduojamų veiksmų, pirkti kiek nori įrangų pagal 
audite nurodytą sąrašą, svarbiausia atkreipti dėmesį, kad tinkamos priemonės bus tik tiesiogiai susijusios su gamybos procesu.

Tinkamų išlaidų skaičiavimas

21
Kokia seno įrengimo kaina turi būti pateikta? Įrengimo kaina įsigijimo dienai (pvz.: prieš 10 
metų), likusi vertė po nusidėvėjimo, naujo komercinio pasiūlymo kaina? Tokie įrengimai jau gali 
būti nebegaminami rinkoje. 

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. 

Tinkamų išlaidų apskaičiavimas pagal ES Reglamento 38 str. 3 dalies c punktą, kaip pavyzdys galėtų būti:
Turite veikiančią įrangą, kuri yra senos gamybos, yra energetiškai neefektyvi ir tarši ir norite ją pakeisti naujesne įranga, kuri taupys energiją bei mažins 
taršą. Tokiu atveju, įmonė turėtų teikti du komercinius pasiūlymus:
• vieną komercinį pasiūlymą įrangai, kurią įmonė galėtų įsigyti be valstybės pagalbos, t. y. be investicijų iš ES lėšų
• ir kitą komercinį pasiūlymą įrangai, kurią įmonė gebėtų įsigyti su valstybės pagalba, o jos energetinis efektyvumas būtų dar didesnis, o CO2 išmetimas 
būtų dar mažesnis.
Tai šių dviejų komercinių pasiūlymų skirtumas ir būtų tinkamos finansuoti išlaidos.
Turi būti gaunami du komerciniai pasiūlymai dviem scenarijams, o ne esamo įrenginio kaina ar likutinė vertė.

22

Skaldos surinkimui, sijojimui ir rūšiavimui įmonė naudoja dyzelinį buldozerį ir ekskavatorių, 
projekto įgyvendinimo metu šie įrengimai būtų pakeisti elektriniu konvejeriu-surinktuvu. Tai 
labai skirtingi ir skirtingų kainų nepalyginami įrengimai. Kokio seno įrengimo komercini 
pasiūlymą pateikti? Yra ir dyzeliniais varikliais varomi konvejeriai. Gal tokio kaina reikėtų 
pateikti?

Lyginami turėtų būti ne turimi įmonės įrenginiai, o analogiški įrenginiai kurie būtų perkami su valstybės pagalba ir be valstybės pagalbos. Jūsų atveju jūs 
turite tikslines transporto priemones, ir norite jas pakeisti elektriniu konvejeriu-surinktuvu, todėl turėtumėte tinkamas išlaidas apskaičiuoti pagal ES 
Reglamento 38 str. 3 dalies c punktą:
Įmonė turėtų teikti du komercinius pasiūlymus:
• vieną komercinį pasiūlymą įrangai, kurią įmonė galėtų įsigyti be valstybės pagalbos, t. y. be investicijų iš ES lėšų
• ir kitą komercinį pasiūlymą įrangai, kurią įmonė gebėtų įsigyti su valstybės pagalba, o jos energetinis efektyvumas būtų dar didesnis, o CO2 išmetimas 
būtų dar mažesnis.
Tai šių dviejų komercinių pasiūlymų skirtumas ir būtų tinkamos finansuoti išlaidos.
Pabrėžtina, kad teikiami komerciniai pasiūlymai turi būti lygiavertūs savo pajėgumais, galia ir pan., turimai įmonės įrangai, todėl kad investicijos į 
materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, 
arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu. Todėl lyginama įranga turi būti skirta tiems patiems įmonės pajėgumams įgyvendinti 
sutaupant daugiau energijos ir mažinant CO2 išmetamą kiekį.

23

Pagal išaiškinimą, tinkamų išlaidų pagrindimui  reikia teikti du komercinius pasiūlymus: 1) vieną 
komercinį pasiūlymą lygiavertį turimai įrangai (savo pajėgumais, galia ir pan.), kuriai įmonė 
galėtų įsigyti be valstybės pagalbos, t. y. be investicijų iš ES lėšų 2) ir kitą komercinį pasiūlymą 
lygiavertį turimai įrangai (savo pajėgimais, galia ir pan.), kurią įmonė gebėtų įsigyti su valstybės 
pagalba, o jos energetinis efektyvumas būtų dar didesnis, o CO2 išmetimas būtų dar mažesnis 
Jeigu analogiškos įrangos (1 p) rinkoje jau nėra, ką su kuo reikia lyginti?"

Įmonė turėtų teikti du komercinius pasiūlymus:
• vieną komercinį pasiūlymą įrangai, kurią įmonė galėtų įsigyti be valstybės pagalbos, t. y. be investicijų iš ES lėšų
• ir kitą komercinį pasiūlymą įrangai, kurią įmonė gebėtų įsigyti su valstybės pagalba, o jos energetinis efektyvumas būtų dar didesnis, o CO2 išmetimas 
būtų dar mažesnis.
Tai šių dviejų komercinių pasiūlymų skirtumas ir būtų tinkamos finansuoti išlaidos.
Gali būti lyginami analogiški įrenginiai skirti tiems patiems gamybos procesams įgyvendinti. Taip pat gali būti skaidomos turimos įrangos dalys, ir teikiami 
komerciniai tų dalių atitikmenims, tačiau bendrai tų dalių visuma, turi pilnai atlikti gamybinį procesą.

24 Ar galite pateikti pvz. kada galėtų būti naudojamas išlaidų apskaičiavimas pagal 5.6.1 ir pagal 
5.6.2 punktus?

Tinkamų išlaidų apskaičiavimas pagal ES Reglamento 38 str. 3 dalies a punktą, kaip pavyzdys galėtų būti:
Turite veikiančią įrangą ir norite į ją integruoti kokį nors daviklį ar panašų įrenginį, kuris padėtų sutaupyti pirminės energijos suvartojamą kiekį, bei taip 
sumažintų CO2 išmetamą kiekį, jau veikiančiai ir turimai įrangai. Tokiu atveju visas papildomas įrenginys būtų tinkamos finansuoti išlaidos.

Tinkamų išlaidų apskaičiavimas pagal ES Reglamento 38 str. 3 dalies c punktą, kaip pavyzdys galėtų būti:
Turite veikiančią įrangą, kuri yra senos gamybos, yra energetiškai neefektyvi ir tarši ir norite ją pakeisti naujesne įranga, kuri taupys energiją bei mažins 
taršą. Tokiu atveju, įmonė turėtų teikti du komercinius pasiūlymus:
• vieną komercinį pasiūlymą įrangai, kuriai įmonė galėtų įsigyti be valstybės pagalbos, t. y. be investicijų iš ES lėšų
• ir kitą komercinį pasiūlymą įrangai, kurią įmonė gebėtų įsigyti su valstybės pagalba, o jos energetinis efektyvumas būtų dar didesnis, o CO2 išmetimas 
būtų dar mažesnis.
Tai šių dviejų komercinių pasiūlymų skirtumas ir būtų tinkamos finansuoti išlaidos.

Pabrėžtina, kad teikiami komerciniai pasiūlymai turi būti lygiavertūs savo pajėgumais, galia ir pan. turimai įmonės įrangai, todėl kad investicijos į 
materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, 
arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu. Todėl lyginama įranga turi būti skirta tiems patiems įmonės pajėgumams įgyvendinti 
sutaupant daugiau energijos ir mažinant CO2 išmetamą kiekį.
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Kada konkrečiau įranga bus traktuojama kaip aiškiai atskirta investicija ir atitinkanti BBIR 38 str. 
3 dalies a punktą? Pvz. jeigu įmonė turi bendrą produkto gamybos liniją, susidedančią iš 
skirtingų įrenginių, ir keičia tik tam tikrus šios linijos įrenginius naujais – ar tokia investicija bus 
vertinama kaip atitinkanti BBIR 38 str. 3 dalies a) punktą?

Tinkamų išlaidų apskaičiavimas pagal ES Reglamento 38 str. 3 dalies a punktą, kaip pavyzdys galėtų būti:
Turite veikiančią įrangą ir norite į ją integruoti kokį nors daviklį ar panašų įrenginį, kuris padėtų sutaupyti pirminės energijos suvartojamą kiekį, bei taip 
sumažintų CO2 išmetamą kiekį, jau veikiančiai ir turimai įrangai. Tokiu atveju visas papildomas įrenginys būtų tinkamos finansuoti išlaidos.
Jei būtų keičiamos esamos įrangos tam tikros dalys, tokios išlaidos turėtų būti apskaičiuojamos pagal ES Reglamento 38 str. 3 dalies c punktą.

Ebergijos vartojimo auditas / skaičiavimas

26 Ar 30 proc. sutaupymas skaičiuojamas nuo visų įmonės energijos sąnaudų, ar tik nuo tos dalies, 
kuri yra tobulinama ar keičiama įranga?

30 proc. CO2 sumažinimas bus skaičiuojamas nuo visų įmonės suvartojamos energijos rūšių. Taip pat bus vertinamas ir energijos sutaupymas.

27
Gal galite paaiškinti, kad energijos auditas turi būti  atliktas NE ANKSČIAU kaip 2 metus. 
Telefonu aiškinama, kad Energijos audite turi būti imta 2 metų įmonės duomenys, o pagal 
formuluotę, lyg ir prieš du metus turi jau būti atliktas tas auditas?

Pagal kvietimo PFSA pareiškėjas kartu su PĮP turi pateikti atlikto energijos vartojimo audito ataskaitą, parengtą ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo 
administruojančiai institucijai.

28 Ką reiškia CO2 netiesioginis mažinimas? Ar tai gali būti elektros energijos suvartojimo 
mažinimas konvertuotas į sumažėjusį išmetamą CO2?

CO2 mažinimas ir yra tiesiogiai susijęs su energijos vartojimo mažinimu. Kuo mažiau bet kurios energijos rūšies suvartosite, tuo mažiau CO2 ir išmesite.

29 Jei įmonė nevartoja CO2, tik elektrą, tokia įmonė tinkama? bendras 30 proc. energijos taupymas 
skaičiuosis tik nuo elektros energijos suvartojimo ?

Įmonė turi bendrai bent 30 proc. sumažinti CO2 išmetimą, o energijos suvartojimas bus skaičiuojamas individualiai pagal audite paskaičiuotus duomenis.

30 EVE auditas ar visgi EVA auditas nes naudojamos dvi sąvokos, tai koks audito viršelis turi būti? EVA - energijos vartojimo auditas

31 Ar įranga turi mažinti elektros išlaidas ir CO2? Ar gali būti tik elektra, tik CO2? Turi būti įgyvendinti abu nurodyti rodikliai, tiek CO2 mažinimas bent 30 proc., tiek energijos vartojimo sumažinimas.

32
Jei audite yra įvertinti 5 pastatai, ir planuojama viename keisti apšvietimą, kitame gamybos 
įrenginius, trečiame šilumos įrenginius, kaip bus vertinami sutaupymo rodikliai - kiekviename 
pastate atskirai ar bendrai pagal EA

Audito ataskaitoje bus nurodoma visų įmonės turimų pastatų suvartojama energija, nuo visų bendrai naudojamų energijos rūšių planuojamą sumažinti 
kiekį ir CO2 išmetimo sumažinimą ir skaičiuosime. Atkreipiame dėmesį, kad išvardintais atvejais tik nurodyta dalis dėl gamybos įrenginių pakeitimo būtų 
tinkamos finansuoti išlaidos, ir vien jų pakeitimas turėtų bendrai visai įmonei sutaupyti suvartojamą energiją ir bent 30 proc. sumažinti išmetamą CO2.

33 Kaip bus atliekamas netiesioginių ŠESD emisijų skaičiavimas?
Tiek tiesioginį tiek netiesioginį išmetamą CO2 kiekį vertinsime pagal audite pateiktą informaciją. Jei audite nebus skaičiuojamas ar vertinamas 
netiesioginis CO2 išmetimas, vertinsime tik tiesiogiai išmetamą CO2 kiekį, jei bus skaičiuojamas, imsime duomenis iš audito.

34 Įmonė turi bendrai bent 30 proc. sumažinti CO2 išmetimą. Jei viskas veikia ant elektros, kaip yra 
traktuojamas CO2 sumažinimas tada?

Elektros energija, kaip ir bet kuri kita energijos rūšis išmeta tam tikrą kiekį CO2, nebent elektra būtų imama iš nuosavos saulės elektrinės, tada būtų, 
laikoma, kad jūsų naudojama atsinaujinančių išteklių elektra CO2 neišmeta. Atlikus auditą, būtų nurodoma, kiek elektros energijos suvartojimo 
sumažinimas sumažins išmetamą įmonės CO2.

35 Jeigu stambi įmonė nori modernizuoti vien iš gamybos linijų, bus vertinamas tos linijos 
energijos sunaudojimo taupymas ar vis tiktai visos įmonės bendrai?

CO2 mažinimas ir energijos suvartojimas bus skaičiuojamas bendrai įmonės mastu.
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Ar buvo vertinta kiek yra realu didelėms įmonėms pasiekti bendrą 30% CO2 emisijų 
sumažinimą? Selektyviai atskiroms veiklos technologijų/procesų dalims būtų realu, bet ne 
bendrai veiklai. Įvertinus tai, kad didelės įmonės, kad būtų konkurencingos išgyventi, jau seniai 
yra įdiegusios pagrindines energetinio efektyvinimo priemones, liko tik atskiros sritys, bet jos 
nesudarys 30% nuo visos emisijų apimties. Jei didelės įmonės veiklos procesai yra energetiškai 
imlūs, selektyvūs/atskiri emisijų mažinimai būtų ženkliai didesni nei tų įmonių, kurios yra 
energetiškai neimlios, bet vykdo 30% emisijų mažinimo sąlygą. Tai yra neteisingas vertinimo 
kriterijus didelių energetiškai imlių ir efektyvumo didinime pažengusių įmonių atžvilgiu. Ar 
nebus šis vertinimo kriterijus revizuotas įvertinus ne bendrą procentinį, bet absoliutų 
įgyvendintos priemonės rezultatą emisijos vienetais? 

CO2t/metus sumažinimo bent 30 proc. galimybes turėtų įvertinti pati įmonė ir Energijos vartojimo auditą atliekantis specialistas.
Šiame kvietime kriterijai yra patvirtinti ir keičiami nebus. Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl kriterijų kitam 
šios veiklos kvietimui, kuris pagal kvietimų planą numatytas 2024 m. pabaigoje.

37
Įmonė po investicijos planuoja pereiti ant elektros energijos (keičiama technologija nuo dujų). 
Elektra įsigyjama iš rinkos tačiau perkama tik žalia su sertifikatais. Kaip būtų traktuojamas CO2 
mažinimas?

CO2 mažinimą vertinsime pagal audite pateiktą informaciją. Jei auditoriai tokią elektros energiją vertins kaip nulinę emisiją, tokiu atveju ir bus 
traktuojama, kad po investicijos įmonė turi nulinę emisiją. 

38 Patvirtinkite prašau, kad gamybinės įmonės energijos sąnaudas apima visos energijos: elektros 
energija, gamtinės dujos, biokuras, transporto kuras ir pan.

Taip, visos energijos rūšys.

39
Įmonės vardina kitas emisijas kaip atliekų mažėjimas, broko mažėjimas įdiegus patobulinimą, 
įrenginį, tai kur jas skaičiuoti prie netiesioginių emisijų? Mes nesuprantame kas yra 
netiesioginės emisijos

Tiek tiesioginį tiek netiesioginį išmetamą CO2 kiekį vertinsime, pagal audite pateiktą informaciją. Jei audite nebus skaičiuojamas ar vertinamas 
netiesioginis CO2 išmetimas, vertinsime tik tiesiogiai išmetamą CO2 kiekį, jei bus skaičiuojamas netiesioginis, imsime duomenis iš audito.

40 Kai projektas bus įgyvendinamas po paraiškos pateikimo savo rizika, kur turėti būti skelbiama 
apie inicijuojamą pirkimą?

Pirkimai inicijuojami esinvesticijos.lt puslapyje. Taip pat, papildomai informaciją apie pirkimų vykdymą rasite Inovacijų agentūros puslapyje skiltyje 
Finansavimas (https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones?lang=lt\) prie Bendrosios informacijos.

41 Atliekinės šilumos emisijos mažinimas yra netiesioginės emisijos?
Tiek tiesioginį tiek netiesioginį išmetamą CO2 kiekį vertinsime, pagal audite pateiktą informaciją. Jei audite nebus skaičiuojamas ar vertinamas 
netiesioginis CO2 išmetimas, vertinsime tik tiesiogiai išmetamą CO2 kiekį, jei bus skaičiuojamas netiesioginis, imsime duomenis iš audito.

42 Ar visas energijos rūšis būtina versti į MWh, tik tada į CO2 emisijas? ŠESD emisijos yra 7 
rodikliai, kodėl kalbama tik apie CO2 mažinimą, kai ŠESD emisijos apima daugiau emisijų rūšių

Taip, visų energijos rūšių sąnaudos turėtų būti nurodomos MWh/metus ir tada skaičiuojamas CO2. 
CO2 skaičiuojamas pagal Europos Komisijos veiklai įgyvendinti nustatytą  t CO2/per metus rodiklį.

43
AEI CO2 emisija prilyginama 0. Įmonė per technologinės įrangos diegimo laikotarpį įgyvendins ir 
kitas energiją taupančias priemones, įskaitant ir AEI diegimą. Kaip bus vertinamas CO2 
sutaupymas, t. y. ar AEI pagaminta energija (suvartota) bus sumuojama į 30 proc. sutaupymus?

Rezultatų vertinimas bus atliekamas po projekto veiklų pabaigos praėjus metams, pagal pakartotinai atliktą Energijos vartojimo auditą. Audite bus imamas 
bendras suvartojamos energijos kiekis ir bendra išmetamas CO2 kiekis, jei šie skaičiai bus lygus planuotiems projekto įgyvendinimo plano teikimo metu, 
bus laikoma, kad rodikliai pasiekti.

44 Ar galima energijos rūšį skaičiuoti pvz.:  kuras tonomis ir jį tiesiogiai versti į CO2 emisiją,  ar 
skaičiuoklė tai leis?

Skaičiuoklė to neleis, skaičiuoklėje bus energijos rūšis MWh/metus dauginamos iš CO2 daugiklių. Jei audite bus skaičiuojama kitaip, prašysime auditorių 
nurodyti kokius daugiklius ir kokias formules naudojo, o skaičiuoklės nepildyti, tiesiog iš audito perkeliant informaciją tiesiai į PFSA 3 priedo 2 lentelę.
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Projektu vertinimo kriterijai:
  Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitoje nurodytu 
bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu (privaloma).
Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis yra 
didesnis (iki 20 balų). Vertinamas projekte pareiškėjo planuojamas sutaupyti metinis pirminės 
energijos kiekis (MWh/per metus). 
Klausimas - jei pareiškėjas naudoja/perka iš tiekėjo tik žalią elektros energiją, ar pagal aukščiau 
išvardintus kriterijus jis gautų atitinkamai suskaičiuotą balų skaičių?
2. Jei ne, ar jei pareiškėjas nebepirktu žalios elektros energijos, ar tada gautų atitinkamus balus?

Visas naudojamas energijos rūšis vertina auditorius atlikdamas Energijos vartojimo auditą. Inovacijų agentūra vertina projekto įgyvendinimo planą bei 
lydinčius dokumentus, todėl be audito negalime pasakyti, ar įmonė nurodytu atveju surinktų ar nesurinktų balų. Rekomenduojame susisiekti su 
specialistais ir pasiteirauti ar tokia energijos rūšis būtų apskaitoma audito ataskaitoje ir ją eliminuojant būtų mažinamas CO2 ir mažinamas suvartojamos 
energijos kiekis.

46

Norėčiau pasitikslinti, ar tinkami vertinimui būtų teoriniai energijos suvartojimo duomenys 
(paskaičiuoti auditoriaus), jei įmonė planuoja persikelti į kitas patalpas ir energijos efektyvumo 
didinimą norėtų atlikti jose? 
Ar efektyvesnės vėdinimo sistemos įdiegimas būtų tinkamas finansuoti su šiuo kvietimu? 
Vėdinimo sistema yra būtina tinkamai atlikti gamybos procesus. 

Teoriniai duomenys nebūtų tinkami.
Vėdinimo sistema nėra tiesiogiai susijusi su pačiu gamybos procesu, todėl netinkama finansuoti.

Dokumentai / kiti klausimai

50
Pagal aprašo 5.7. punktą, 15-os papildomų procentų intensyvumas pridedamas pagal 107 str. 3 
dalies a punktą, kuris nurodo: "...neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas". 
Klausimas: koks yra tas žemas gyvenimo lygis, lyginant pagal statistinius rodiklius ar pagal ką?

15-os procentų intensyvumas bus pridedamas visoms įmonėms, kurios projekto veiklas vykdys Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (Utenos, Panevėžio, 
Kauno, Alytaus, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės, Klaipėdos ir Telšių apskrityse).

51 Jei įmonė turi dvi gamyklas: vieną VVL regione, kitą S regione. Ar tame pačiame projekte galima 
veiklas vykdyti abiejuose regionuose? Ar galima teikti dvi atskiras paraiškas pagal regionus?

Turi būti teikiamas vienas projekto įgyvendinimo planas (paraiška) (toliau - PĮP), jame atskiriant dvi poveikles, viena - Sostinės regionui, kita VVL regionui. 
Daugiau informacijos kaip tokiu atveju reikėtų pildyti PĮP, rasite pavyzdiniame PĮP prie visų kvietimo dokumentų.

52

Pagal ką nustatomas regionas (sostinės ar VVL regionas)? Pagal įmonės registracijos vietą, pagal 
veikiančių padalinių buveinės vietą ar pagal ką? Kaip tokiu atveju, jei yra padaliniai keliose 
Lietuvos vietose? Kaip (pagal kokius duomenis ir dokumentus) bus tikrinama - kokiam regionui 
priskiriama?

Projekto išlaidos priskiriamos Investicijų programos regionui pagal tai, kur yra diegiama infrastruktūra. Pvz., jei įmonė turi dvi gamyklas - vieną VVL 
regione, kitą Sostinės regione turi būti teikiamas vienas projekto įgyvendinimo planas, jame atskiriant dvi poveikles.

53 Kada bus įkeltas excel PFSA 3 priedas? PFSA 3 priedas MS Excel formatu bus patalpintas prie visų kvietimo dokumentų esinvesticijos.lt ir inovacijuagentura.lt puslapiuose sausio 17 d. 


