
PRAMONĖS ĮMONIŲ INVESTICIJOS Į 
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO 
DIDINIMĄ

Verslo skatinimo projektų skyriaus 

vadovo pavaduotoja

Deimantė Spaičienė



Pranešimo turinys

▪ F i nansav imas

▪ F i nansuojama ve i k l a

▪ T inkami pareiškėjai

▪ Reikalavimai projektui

▪ T inkamos f i nansuot i  i š l a i dos

▪ Net i nkamos f i nansuot i  i š l a i dos

▪ Stebėsenos  rod i k l i a i

▪ Naudos ir kokybės vertinimas

▪ Su PĮP teikiami dokumentai

▪ PFSA 3 priedas



Finansavimas

Šiuo kvietimu projektams įgyvendinti
skiriama iki 35 000 000,00 Eur ES
fondų investicijų lėšų

Didžiausia finansavimo lėšų suma yra
900 000 eurų
Mažiausia finansavimo lėšų suma yra
75 000 eurų

▪ projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba

Kvietimas skirtas:

Poveiklėms įgyvendinti

Veikiančioms Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regione

– iki 20 000 000 Eur

Veiklos Didinti energijos vartojimo 
efektyvumą (toliau – EVE) pramonės 

įmonėse

Veikiančioms Sostinės 
regione 

– iki 15 000 000 Eur 

MVĮ iki 12 mln. Eur.
Didelėms įmonėms iki 8 mln. Eur.

MVĮ iki 7,5 mln. Eur.
Didelėms įmonėms iki 7,5 mln. Eur.

Labai mažoms įmonėms, mažoms įmonėms ir vidutinėms 
įmonėms (toliau – MVĮ) ir didelėms įmonėms



Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis:

kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė.

kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

Iki 50 proc.

Iki 40 proc.

Iki 30 proc.
15 proc., kai 

investicijos vykdomos 
Alytaus, Kauno, 

Klaipėdos, Marijampolės, 
Panevėžio, Šiaulių, 

Tauragės, Telšių ir Utenos 
apskrityse.

Finansavimas I



Finansavimas II

Šiauliai

Klaipėdos

Telšiai

Tauragės

Marijampolės

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

▪ iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų projektams 

įgyvendinti Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 

▪ iš Sanglaudos fondo lėšų projektams įgyvendinti 

Sostinės regione



Finansuojama veikla - energijos vartojimo efektyvumo

didinimas (toliau – EVE) pramonės įmonėse (naujausios

ir aplinkai palankios įrangos įsigijimas ir

technologinių sprendimų pritaikymas gamybos

procesuose) užtikrinant šių gamybos procesų

tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų

technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą.

Finansuojama veikla

Technologinis sprendimas – informacinėmis
ir ryšių technologijomis grindžiama įranga ir
(ar) gamybos įrenginių valdymo sensoriai,
valdikliai ir vykdikliai, sudarantys sąlygas
padidinti esamos gamybos įrangos energijos
vartojimo efektyvumą ir (ar) reikalingi
integruoti į naujai įsigyjamą įrangą ir (ar)
esamus gamybos procesus.



Tinkami 
pareiškėjai

vykdanti pramonės ekonominę veiklą
pagal Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskirtiną B
sekcijai „Kasyba ir karjerų
eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines
veiklas: B sekcijos 06 skyriaus, 08.92 klasės,
09.1 grupės) ir C sekcijos „Apdirbamoji
gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus
ekonominę veiklą)

PRAMONĖS ĮMONĖ

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.

PRAMONĖS ĮMONĖ



Tinkami 
pareiškėjai I

>3 METUS VEIKIANTI 

VIDUTINĖS METINĖS PAJAMOS IŠ 
SAVO PAGAMINTOS PRODUKCIJOS 

per pastaruosius dvejus finansinius
metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės
kaip 300 000 Eur, (didelė įmonė), ir 145
000 Eur, (MVĮ).

metinės pajamos iš savo
pagamintos produkcijos sudaro
ne mažiau kaip 51 proc. bendroje
pardavimų struktūroje.

NEPATIRIANTIS SUNKUMŲ

PAFT 2 priedo 4.2. punkte
išvardytas sąlygas ir
reikalavimus.

ATITINKANTIS PAFT 

Pagal Reglamento (ES) Nr.
651/2014 2 straipsnio 18 punktą



Reikalavimai projektui

Projektų veiklų pradžia – ne anksčiau nei PĮP pateikimo

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

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai
nuo sutarties pasirašymo dienos.

Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir/ar Vidurio ir vakarų Lietuvos
regionuose.

Projekte numatytos veiklos turi atitikti energijos vartojimo audito ataskaitoje
rekomenduojamas priemones.

Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.



Reikalavimai projektui I

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.

*Auditus gali atlikti tik
atestuoti auditoriai:

https://www.ena.lt/energijo
s-vartojimo-auditas/

*Galimi užsienio auditoriai

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


Reikalavimai projektui II

Produkto stebėsenos rodikliai:

▪ „Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai 

mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)“;

▪ „Paramą dotacijomis gavusios įmonės“;

Rodikliai pasiekiami pasirašius sutartį.

Privalomi 
stebėsenos 
rodikliai:



Reikalavimai projektui III

Rezultato stebėsenos rodikliai

▪ „Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis”;

Bazinė vertė nurodo metinį pirminės energijos
suvartojimą prieš intervenciją. Pasiekta vertė metinį
pirminės energijos suvartojimą per metus po
intervencijos.

Rodiklis bus vertinamas po metų nuo baigtos intervencija.
Rodiklis bus apskaičiuojamas atlikus energetinį auditą ar

kitą techninį patikslinimą.

Privalomi 
stebėsenos 
rodikliai:

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



Reikalavimai projektui III

Rezultato stebėsenos rodikliai

▪ „Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis”;

Bazinis lygis reiškia numatomą šiltnamio efektą sukeliančių
dujų emisijų lygį per metus iki intervencijos pradžios.
Pasiekta vertė apskaičiuojama kaip bendras apskaičiuotas

ŠESD kiekis, remiantis pasiektu energinio naudingumo lygiu
per metus po intervencijos užbaigimo.

Rodiklis bus vertinamas po metų nuo baigtos intervencija.
Rodiklis bus apskaičiuojamas atlikus energetinį auditą ar
kitą techninį patikslinimą.

Privalomi 
stebėsenos 
rodikliai:

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



Tinkamos  
finansuoti išlaidos

38 str. 3 dalies c punktas:
Visais kitais atvejais investicijų į energijos
vartojimo efektyvumą išlaidos nustatomos
lyginant su panašiomis mažesnio energijos
vartojimo efektyvumo investicijomis, kurios,
tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos. Šių
dviejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su
energijos vartojimo efektyvumu susijusias
išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį
yra papildomos investicinės išlaidos,
būtinos siekiant didesnio energijos
vartojimo efektyvumo:

38 str. 3 dalies a punktas:
Jeigu investicijų į energijos vartojimo
efektyvumą išlaidų dalį visose investicinėse
išlaidose galima nustatyti kaip atskirą
investiciją, ši su energijos vartojimo
efektyvumu susijusių išlaidų dalis yra
tinkamos finansuoti išlaidos.

Įranga + papildymas = visos tinkamos išlaidos

Neefektyvi įranga      efektyvi įranga = 
skirtumas tinkamos išlaidos

100 proc.

skirtumas



Tinkamos 
finansuoti 
išlaidos I

▪ Investicinė pagalba teikiama tik naujiems 
įrenginiams.

▪ Visa planuojama diegti įranga ar 
technologiniai sprendimai turi atsispindėti 
energijos vartojimo audite.

▪ Visa planuojama diegti įranga ar 
technologiniai sprendimai turi bendrai 
sumažinti bendrą įmonės išmetamą 
CO2 kiekį bent 30 proc.

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



Netinkamos 

išlaidos 

▪ 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.

▪ Investicijos į atsinaujinančius energijos
išteklius pagal Reglamento (ES) Nr.
651/2014 41 straipsnį.



Naudos ir kokybės vertinimas:
Projektų atranka

Vertinama balais pagal projektų finansavimo sąlygų 
aprašo 6 dalyje pateiktą metodiką – 3 prioritetinius
kriterijus

Projektas nefinansuojamas, jei projektas kriterijų
vertinimo metu surenka mažiau nei 50 balų

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



Prioritetiniai kriterijai I

Prioritetinis
Siekiama daugiau kaip 30 
proc. sumažinti CO2 kiekį.

5 12

1 KRITERIJUS

Projektu siekiama daugiau kaip 30 
proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį (toliau - CO2), palyginti su 
energijos vartojimo efektyvumo audito 
ataskaitoje nurodytu bendru įmonės 
(pareiškėjo) išmetamu kiekiu

Vertinamas projekte CO2 kiekio
sumažinimas, palyginti su bendru įmonės
(pareiškėjo) išmetamu kiekiu, nurodytu
Energijos išteklių ir vandens vartojimo
technologiniuose procesuose ir
įrenginiuose audito ataskaitoje,
parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki
PĮP pateikimo.

Formulė: Y = (X1/ X2 )*100, kurioje:
X1 – pareiškėjo planuojamas sumažinti CO2
kiekis t/metus;
X2 – pareiškėjo pateiktoje audito ataskaitoje
nurodomas bendras įmonės (pareiškėjo)
išmetamas CO2 kiekis t/metus;
Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamo
sumažinti CO2 kiekio ir pareiškėjo pateiktoje
audito ataskaitoje nurodomo bendro įmonės
(pareiškėjo) išmetamo CO2 kiekio procentais.



Prioritetiniai kriterijai II

Prioritetinis

Projekto efektyvumas (santykis 
tarp pareiškėjo planuojamo 
sumažinti CO2 kiekio ir prašomos 
finansavimo sumos)

5 4

2 KRITERIJUS

Projekto efektyvumas. 

Vertinamas santykis tarp pareiškėjo
planuojamo sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio, nurodyto
Energijos išteklių ir vandens vartojimo
technologiniuose procesuose ir
įrenginiuose audito ataskaitoje,
parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki
PĮP pateikimo, ir prašomos finansavimo
sumos.

Formulė: Y = X1/ X2, kurioje:
X1 – pareiškėjo planuojamas sumažinti
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis
t/metus;
X2 – pareiškėjo prašoma finansavimo suma
Eur;
Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamo
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio ir prašomos finansavimo sumos.



Prioritetiniai kriterijai III

Prioritetinis

Pareiškėjas yra pramonės 
įmonė, kurios metinis 
sutaupytos pirminės energijos 
kiekis yra didesnis.

5 4

3 KRITERIJUS

Pareiškėjas yra pramonės įmonė, 
kurios metinis sutaupytos pirminės 
energijos kiekis yra didesnis

Vertinamas projekte pareiškėjo
planuojamas sutaupyti metinis pirminės
energijos kiekis (MWh/per metus),
remiantis Energijos išteklių ir vandens
vartojimo technologiniuose procesuose ir
įrenginiuose audito duomenimis.

Kuo pramonės įmonės planuojamas sutaupyti
metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis
yra didesnis, tuo aukštesnis balas suteikiamas
projektui.



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. Finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius
dokumentus.



PFSA 3 PRIEDAS

>3 metus veikianti 
pramonės įmonė

51 proc. iš savo 
pagamintos 
produkcijos

Pajamos per 
dvejus finansinius 

metus iš savo 
pagamintos 
produkcijos



PFSA 3 PRIEDAS I Visas įmonės 
išmetamas CO2 
keikis (tCO2 per 

metus) 

Visas gaminamos 
produkcijos išmetamas 

CO2 kiekis (tCO2 
tenkančiu gamybos vnt. 

pvz.: tCO2/t šaldytų 
gaminių) 

Visos įmonės naudojamos energijos rūšys



PFSA 3 PRIEDAS II

Visas įmonės 
planuojamas 

sutaupyti energijos 
kiekis (MWh per 

metus)

Visos įmonės naudojamos energijos rūšys



PFSA 3 PRIEDAS III

Pasirinkto tinkamų 
finansuoti išlaidų 

apskaičiavimo 
būdas, nurodant 
informaciją apie 

gamybos procesą, 
pasirinktą įrenginį, 

alternatyvas ir 
pan.



PFSA 3 PRIEDAS

Unikalus Nr. vietos, 
kurioje stovės projekto 
veiklos vykdyti perkama 

įranga
Adresas, valdymo pagrindas ir kt. svarbi 

informacija

Išvardinama planuojama pirkti 
įranga ar technologiniai 

sprendimai atskirai į atskiras 
eilutes kiekvienas



PFSA 3 PRIEDAS

Jei įmonė vykdo veiklą, kurią vykdant reikalinga 
vadovautis ES standartais, ji turi užtikrinti, kad be 

šio projekto ir taip veiklą vykdo, pagal veiklai 
keliamus reikalavimus ir tuos reikalavimus, kurie 

dar nėra patvirtinti, bet jau yra žinomi.

Veiklos, kuriai skirtas projektas 
EVRK 2 red. kodas, jei kelioms 
veikloms – nurodyti atskiromis 

eilutėmis



Susisiekite:

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

Verslo skatinimo projektų skyriaus 
programos vadovė Deimantė Spaičienė, 
tel. +370 687 61353 

Verslo skatinimo projektų skyriaus vyr. 
projektų vadovė Aistė Nargėlienė, 
tel. +370 687 06259

El. paštas: 
evepramonei@inovacijuagentura.lt

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

Konsultacijos

mailto:evepramonei@inovacijuagentura.lt
https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/didinti-energijos-vartojimo-efektyvuma-imonese.html


www.inovacijuagentura.lt 
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