
 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2017 m. rugpjūčio 2 d. 

 
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) 

keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 

(toliau – Veiksmų programa) 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ (toliau – 3 prioritetas) ir 4 prioritetas „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 

(toliau – 4 prioritetas) 

 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

3.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti verslumo lygį“ (toliau – 3.1.1 konkretus 

uždavinys); 

3.3.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ produktyvumą“ (toliau – 3.3.1 konkretus 

uždavinys) ir  

4.2.1 konkretus uždavinys „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės 

įmonėse“ (toliau – 4.2.1 konkretus uždavinys) 

 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“; Nr. 03.3.1-IVG-T-810 

„Dalinis palūkanų kompensavimas“ ir  

Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ 

 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

Priemonei Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ skirta 8,69 mln. 

eurų; 

Priemonei Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ skirta 8,69 mln. 

eurų; 

Priemonei Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ skirta 4,34 mln. 

eurų.  

 

Pagal priemonę remiamos veiklos: - dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau 

– SVV subjektai) pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“; 
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- dalinis palūkanų kompensavimas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms 

(toliau – MVĮ) pagal priemonę Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“; 

- paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms 

(technologiniams sprendimams), įgalinantiems didinti įmonių energijos vartojimo 

efektyvumą, diegti, dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms pagal 

priemonę Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“. 
 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, 

finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio 

fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

X Tęstinė projektų atranka 

 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos Stebėsenos komiteto 2015 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 44P-5.1 (7). 

  

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas atitinka Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų planą, patvirtintą 

2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-850 „Dėl 

Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano patvirtinimo” (toliau – Lietuvos 

verslumo veiksmų 2014–2020 metų planas) 
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arba 

Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 

„Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – 

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programa) 

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimas:  

Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“ veiklas būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie Lietuvos 

verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano tikslo „padidinti verslumo lygį“ 2 uždavinio 

„Sukurti verslo pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.1 veiksmo „Paskatinti naujų 

smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, įgyvendinant įvairius verslo 

finansavimo modelius (teikiant paskolas, finansinės nuomos (lizingo) sandorius, garantijas, 

rizikos kapitalo ir dalinio palūkanų kompensavimo paslaugas)“ įgyvendinimo 

arba 

Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“ veiklas, būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie pirmojo 

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos tikslo „Didinti 

tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“, prisidedant prie darnaus 

Lietuvos regionų vystymosi modernizuojant pramonę ir didinant investicijas ir / arba 

prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos 2 tikslo 

„Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“.  

Vertinama pagal finansų įstaigos pateiktą paskolos sutarties kopiją (visais atvejais) 

arba 

Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“ veiklas, projektai turi atitikti Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 

2014–2020 m. programos antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 

antrąjį uždavinį „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“. 

Atitiktis kriterijui  vertinama pagal finansų įstaigos pateiktą paskolos ar finansinės 

nuomos (lizingo) sutarties kopiją, pagal kurią įsitikinama, kad įmonei yra suteiktas 

finansavimas įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinantiems 

didinti energijos vartojimo efektyvumą, diegti, ir pagal pramonės įmonės pateiktus 

atlikto energijos vartojimo audito dokumentus, iš kurių matoma, kad įmonės diegiami 

atnaujinimai yra būtini jos veiklos energetiniam efektyvumui pasiekti (visais atvejais). 

Energijos vartojimo auditas turi būti atliktas nustatyta tvarka atestuotų fizinių asmenų 
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arba juridinių asmenų, turinčių atestuotus 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 aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl 

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 

aprašo patvirtinimo“ nuostatas arba kitų valstybių narių, kurios pagal 2012 m. spalio 25 

d. Direktyvos 2012/27/ES  16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sertifikavimo ir (arba) 

akreditavimo sistemas arba lygiavertes kvalifikavimo sistemas yra palygintos 

tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos, atestuoti 

auditoriai (toliau – energijos vartojimo auditas). \ 

 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kurie geriausiai padeda pasiekti 

Veiksmų programos 3 prioriteto 3.1.1 konkretaus uždavinio  tikslų, kai kreipiamasi 

pagal priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas veiklas“, 

3.3.1 konkretaus uždavinio  tikslų, kai kreipiamasi pagal priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-

810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ veiklas ir Veiksmų programos 4 prioriteto 4.2 

investicinio prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 

energijos vartojimo įmonėse skatinimas“ (toliau – 4.2 investicinis prioritetas) 4.2.1 

konkretaus uždavinio  tikslų, kai kreipiamasi pagal priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811 

„Dalinis palūkanų kompensavimas“ veiklas. 

 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos Stebėsenos komiteto 2015 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 44P-5.1 (7). 

 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Galutinis naudos gavėjas yra SVV subjektas, MVĮ arba pramonės įmonė.  

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų 
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paaiškinimai: kompensavimas“ veiklas, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra SVV subjektas. 

Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“ veiklas, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra MVĮ.  

SVV ir MVĮ suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir 

vidutinio verslo plėtros įstatyme. 

Pareiškėjų atitikimas nurodytam kriterijui deklaruojamas, pateikiant SVV statuso 

deklaraciją pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos 

aprašą, patvirtintą ūkio ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-891 „Dėl 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 4-119 „Dėl 

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo 

ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Šis projektų atrankos kriterijus yra taikomas tik paraiškos vertinimo metu, nes, pvz., 

maža įmonė projekto įgyvendinimo metu gali tapti vidutine ir pan. 

arba 

kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811 veiklas, būtina 

įsitikinti, kad pareiškėjas yra pramonės įmonė.  

Pramonės įmonė – įmonė, kuri vykdo ekonominę veiklą, pagal Ekonominės veiklos 

rūšių klasifikatorių (2 redakcija, 

http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/24308/EVRK2red_klasif_leidinys.pdf/3a57fd72-

b001-47af-bf98-62731956a8d7) priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų 

eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas B 06 „Žalios naftos ir gamtinių dujų 

gavyba“, B 08.92 „Durpių gavyba“ ir B 09.1 „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų 

paslaugų veikla“) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C19 

„Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“). 

 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Pagal priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 veiklas pasirinkti pareiškėjai, atitinkantys 3 

Veiksmų programos prioriteto 3.1.1. konkretų uždavinį – pareiškėjais pasirinkti SVV 

subjektai, t. y. plačiausias galimų verslo subjektų ratas. 

Pagal priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 veiklas pasirinkti pareiškėjai, atitinkantys 

Veiksmų programos 3 prioriteto 3.3 investicinio prioriteto 3.3.1 uždavinį. 

Pagal priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811 veiklas tinkamais pareiškėjais numatytos 

pramonės įmonės, kadangi priemonė įgyvendina konkretų 4.2.1 Veiksmų programos 

uždavinį, kuris skirtas sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse. 

 

 

http://www.ukmin.lt/uploads/documents/2014-12_įsakymas_dėl_SVV_statuso_deklaravimo_2.pdf
http://www.ukmin.lt/uploads/documents/2014-12_įsakymas_dėl_SVV_statuso_deklaravimo_2.pdf
http://www.ukmin.lt/uploads/documents/2014-12_įsakymas_dėl_SVV_statuso_deklaravimo_2.pdf
http://www.ukmin.lt/uploads/documents/2014-12_įsakymas_dėl_SVV_statuso_deklaravimo_2.pdf
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Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

X Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:  3. SVV subjektas yra gavęs finansų įstaigos arba per sutelktinio finansavimo 

platformą suteiktą investicinę arba apyvartinę paskolą arba yra sudaręs finansinės 

nuomos (lizingo) sutartį 

arba 

MVĮ yra gavusi finansų įstaigos suteiktą investicinę paskolą pagal ES SF lėšomis 

finansuojamą skolinę finansinę priemonę produktyvumui didinti 

arba 

pramonės įmonei finansų įstaiga yra suteikusi paskolą arba pramonės įmonė yra 

sudariusi finansinės nuomos (lizingo) sandorį.  

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimas: 

Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“ veiklas, vertinama, ar SVV subjektas yra gavęs finansavimą pagal 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę 

ar portfelinės garantijos paskoloms bei lizingo sandoriams priemonę 

arba 

ar SVV subjektas yra gavęs garantuotą UAB „Investicijų ir verslo garantijos (toliau -

INVEGOS) individualia garantija paskolą arba jam suteiktas INVEGOS individualia 

garantija garantuotas finansavimas finansinės nuomos (lizingo) būdu iš finansų įstaigos 

nuosavų lėšų, valstybės biudžeto lėšų  

arba 

ar SVV subjektas yra gavęs negarantuotą investicinę paskolą arba jam suteiktas 

negarantuotas finansavimas finansinės nuomos (lizingo) būdu iš finansų įstaigos 

nuosavų lėšų arba per sutelktinio finansavimo platformą,  

ar SVV subjektas yra gavęs paskolą arba jam suteiktas finansavimas finansinės nuomos 

(lizingo) būdu iš valstybės biudžeto lėšų. 

arba 

ar SVV subjektui, kuriam buvo priimtas teigiamas sprendimas dalinai kompensuoti 

palūkanas pagal visuotinės dotacijos priemonės Nr. VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis 

palūkanų kompensavimas” veiklas, sprendimu patvirtinta dalinio palūkanų 

kompensavimo suma nebuvo išmokėta arba buvo išmokėta nepilnai (išskyrus tuos SVV 
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subjektus, kurie gavo paskolas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos finansų inžinerijos priemonę „Verslumo skatinimas“). 

Vertinama pagal finansų įstaigos ar sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus 

pateiktą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties kopiją (visais atvejais) ir 

pagal priimtą teigiamą sprendimą dalinai kompensuoti palūkanas pagal visuotinės 

dotacijos priemonės Nr. VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas” veiklas 

(jei taikoma) bei pagal INVEGOS rašytinę garantiją (taikoma garantuotų INVEGOS 

individualia garantija paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sandorių atveju).  

Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“ veiklas, būtina įsitikinti, kad investicinė paskola MVĮ yra suteikta 

pagal ES SF lėšomis finansuojamą Veiksmų programos 3.3.1 konkretaus uždavinio  

skolinę finansinę priemonę, t. y. ar suteikta investicinė paskola įmonių investicijoms į 

naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių 

linijų modernizavimui, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos 

technologinėms linijoms diegimui ar esamų modernizavimui, įrengimui, modernių ir 

efektyvių technologijų diegimui paslaugų sektoriuose, taip pat užtikrinti šių gamybos ir 

paslaugų teikimo pajėgumų veikimą. Vertinama pagal finansų įstaigos pateiktą sutarties 

kopiją.  

Kai kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“ veiklas, būtina įsitikinti, kad finansavimas pagal paskolos ar 

finansinės nuomos (lizingo) sutartį su finansų įstaiga yra skirtas įrangai ir 

technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių energijos 

vartojimo efektyvumą, diegti.  

Vertinama pagal finansų įstaigos pateiktą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties kopiją ir energijos vartojimo audito ataskaitą. 

  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Priemone Nr. 03.1.1-IVG-T-809 siekiama skatinti įmonių steigimąsi, naujo verslo 

pradžią, jo plėtrą ar vykdymą. Taip pat norima paskatinti verslo pradžiai, plėtrai ar 

vykdymui naudoti ne tik nuosavas, bet ir skolintas lėšas, tuo greičiau ir efektyviau 

pasiekiant numatytų verslo tikslų, efektyvinti verslumą, stiprinti verslo 

konkurencingumą ir verslo finansavimo skaidrumą. Siekiant investicijų finansavimo 

skaidrumo, spartesnio investicijų įsisavinimo ir remiamos veiklos plėtros bei, 

atsižvelgiant į priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ tikslą ir uždavinį – 

padidinti SVV subjektų verslumo lygį gerinant jų priėjimą prie finansavimo šaltinių ir 

sumažinti finansinę naštą – parama teikiama tik tuo atveju, jei verslo finansavimas 
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vykdomas kredito įstaigosar, finansinės nuomos (lizingo) bendrovės ar per sutelktinio 

finansavimo platformą suteikiamos paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) būdu ir 

sutinkant su kredito įstaigosar, finansinės nuomos (lizingo) bendrovės ar sutelktinio 

finansavimo platformos operatoriaus nustatytomis sąlygomis. Taip pat šia priemone 

SVV subjektai yra skatinami naudotis finansinėmis priemonėmis – paskolomis ar 

finansine nuoma (lizingu), o ne negrąžintina parama. Palūkanų suma, nors nėra labai 

reikšminga, palyginus su paskolos ar lizingo sandorio dydžiu, tačiau jų dalinis 

kompensavimas padeda verslui grąžinti paskolas ar sumokėti finansinę nuomą (lizingą) 

su mažesne finansine našta. Dažnai palūkanų kompensavimas SVV subjektus paskatina 

priimti teigiamą sprendimą dėl išorinio finansavimo. Projektų atrankos kriterijai 

papildomi, numatant SVV subjektams, gavusiems  finansavimą per sutelktinio 

finansavimo platformas, galimybę kreiptis dalinio palūkanų finansavimo, 

reaguojant į rinkos išreikštą poreikį, finansų sektoriaus aktualijas ir atsiradusias 

progresyvias finansavimo formas.  Taip pat kriterijus atnaujintas, išbraukiant iš jo 

nebeaktualias nuostatas dėl dalinio palūkanų kompensavimo SVV subjektams, 

kuriems buvo priimtas teigiamas sprendimas dalinai kompensuoti palūkanas pagal 

visuotinės dotacijos priemonės Nr. VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų 

kompensavimas” veiklas, tačiau sprendimu patvirtinta dalinio palūkanų 

kompensavimo suma nebuvo išmokėta arba buvo išmokėta nepilnai. Šios nuostatos 

buvo nuspręsta netaikyti ir tokiems subjektams palūkanos kompensuojamos 

nebuvo. Toks sprendimas buvo pagrįstas siekiu, kad ši priemonė turėtų 

skatinamąjį poveikį ir jos lėšos būtų nukreiptos į ateities sandorius.  
Priemone Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ siekiama skatinti 

MVĮ investuoti į gamybos ir paslaugų sektorius naudojantis finansinėmis priemonėmis 

– paskolomis, o ne negrąžintina parama. Palūkanų suma, nors nėra labai reikšminga 

palyginus su paskolos dydžiu, tačiau jų dalinis kompensavimas padeda verslui grąžinti 

paskolas su mažesne finansine našta. Tai skatina skolintis lėšas investicijoms, investuoti 

į įmonių produktyvumą, augimą ir plėtrą. Siekiama skatinti MVĮ naudoti ne tik 

nuosavas, bet ir skolintas lėšas, tuo greičiau ir efektyviau pasiekiant numatytų verslo 

tikslų, efektyvinti verslumą, stiprinti verslo konkurencingumą. 

 

Priemone Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“, siekiant tradicinės 

pramonės transformacijos, numatoma remti Lietuvos pramonės įmones, siekiančias 

didinti energijos vartojimo efektyvumą ir norinčias investuoti į įrangą bei tinkamų 

technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, panaudojant dalinį paskolų ir 
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finansinės nuomos (lizingo) sandorių palūkanų kompensavimą.  

 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos Stebėsenos komiteto 2015 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 44P-5.1 (7). 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:  4. Pramonės įmonė turi atliktą energijos vartojimo auditą.  

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimas: 

Kai kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“ veiklas, pramonės įmonė turi atliktą energijos vartojimo auditą.  

Energijos vartojimo audito metu turi būti identifikuotos energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo galimybės ir numatytos atitinkamos priemonės siekiamam rezultatui pasiekti.  

Palūkanos bus kompensuojamos tik tokioms paskoloms ar finansinės nuomos (lizingo) 

sandoriams, kurie yra reikalingi įgyvendinti energijos vartojimo audito, atlikto 

vadovaujantis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo 

technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl energijos, energijos 

išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir 

įrenginiuose metodikos patvirtinimo“, ataskaitoje nurodytas įmonei siūlomas energijos 

efektyvumo didinimo priemones. 

 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Energijos vartojimo auditas turės būti atliktas, siekiant įsitikinti pareiškėjų pasirinktų 

įrenginių kaštų ir naudos pusiausvyra bei ekonominiu veiksmingumu.  

 
 

 
 

Ūkio viceministras    _________________              Lina Sabaitienė  
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                           (vardas ir pavardė) 

 


