PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

86,88 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas.
Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio
efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą
(įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas
ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė
simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas t.
y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą),
kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos
prevencijos metodai (pavyzdžiui, proceso modernizavimas
(optimizavimas) tikslu sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir
(ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų
pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos
šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas),
srautų atskyrimas, kt.).
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Galimi pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ).

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis
priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir neturi būti suderintas su
kitomis ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų
programos, kitos ES finansinės paramos ar kitos tarptautinės
paramos, taip pat nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių
veiklomis, t. y. priemonė gali būti įgyvendinama savarankiškai.

Siekiami rezultatai:

„Investicijas gavusių įmonių investicijų į technologines ekoinovacijas
padidėjimas“ (2023 m. – 11,25 proc.)
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 44P11.1(13).

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–
2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės
plėtros programa), 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 2
uždavinio „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“
įgyvendinimo.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės
plėtros programos 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 2
uždavinio „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“
įgyvendinimo.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 44P11.1(13).

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios
vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per
pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo
dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne
mažesnės kaip 145 000 Eur.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne
trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės
metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3
finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą
mažiau nei 3 finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra
ne mažesnės kaip 145 000 Eur.
Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir
darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių
inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams ir metinės
finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui.
Įmonės pajamos tikrinamos pagal patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, nes MVĮ, gavusios
paramą ir sėkmingai veiklą išplėtusios, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali tapti pvz., iš
mažos vidutine įmone. Todėl tikslinga vertinti pareiškėjo dydį tik paraiškos vertinimo
metu.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 44P11.1(13).

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos arba technologinių
procesų, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami
gamtos ištekliai (proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas, technologijos
pakeitimas) diegimui, ir (arba) produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai
ištekliai ir (ar) žaliavos (žaliavų pakeitimas, gaminio pakeitimas, atliekų antrinis
panaudojimas, produktų gamyba iš atliekų), gamybai. Projekte turi būti
numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą su tikslu mažinti neigiamą
poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir arba projekte turi būti numatyta
gaminti bent vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar)
žaliavos.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos yra skirtos technologinių
procesų, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos
ištekliai (proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas, technologijos pakeitimas) diegimui,
ir (arba) projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos yra skirtos produktų, kuriuos
gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos (žaliavų pakeitimas, gaminio
pakeitimas, atliekų antrinis panaudojimas, produktų gamyba iš atliekų), gamybai. Taip pat
vertinama, ar projekte yra numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą su tikslu mažinti
neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir (arba) projekte turi būti numatyta
gaminti bent vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos.
Tęsinys kitoje skaidrėje.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Tęsinys.
Technologiniai procesai, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami
gamtos ištekliai:
1. Proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar)
tausoti gamtos išteklius.

2. Įrangos pakeitimas: esamos gamybos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus pagerintas
proceso efektyvumas bei sumažinta tarša.
3. Technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių pasiūlymų
sintezė siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos.
Produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos, gamyba susijusi su:
1. Žaliavų pakeitimu: esamų žaliavų ir arba papildomų medžiagų pakeitimu mažiau
kenksmingomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra ilgesnis,
t. y. suvartojama mažiau medžiagų.
2. Gaminio pakeitimu: gaminio savybių modifikavimu siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai
jo viso būvio gyvavimo ciklo metu.
3. Atliekų antrinis panaudojimu: gamybinių atliekų panaudojimu gamybiniuose procesuose arba
kitiems naudingiems tikslams.
4. Produktų gamyba iš atliekų: naujojo produkto gamyba iš atliekų.
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Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 44P11.1(13).

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Pareiškėjo privačių investicijų dalis į technologines ekoinovacijas (į
ilgalaikį materialiųjų turtą) (proc.).

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinamas pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialiųjų
turtą (proc.).
Y=(X/P) x 100 proc.
Kur,
Y – privačių investicijų dalis į technologines ekoinovacijas (ilgalaikį materialųjį
turtą) (proc.)
X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos į technologines ekoinovacijas
(ilgalaikį materialųjį turtą) (Eur)
P – projektu planuojamos diegti technologinės ekoinovacijos, t. y.
planuojamas sukurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur)
Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose pareiškėjo privačių
investicijų dalis į technologines ekoinovacijas, t. y. kuriamą ilgalaikį materialųjį
ilgalaikį turtą bus didesnė (proc.).
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Teikiamas tvirtinti: Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 44P11.1(13).

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Pareiškėjo projekte planuojami gaminti produktai pasižymi bent viena
ekologinio projektavimo savybe.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama ar projekto metu produktams gaminti yra taikomi ekologinio projektavimo
principai, kurie yra suprantami kaip produkto savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines
funkcijas. Vertinama, ar yra tenkinama bent viena iš šių savybių:
1.
Produktui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis.
2.
Produktas sunaudoja mažiau energijos.
3.
Produktui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš
viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų.
4.
Produktą galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.
Jeigu projekto metu yra planuojama gaminti atnaujintą produktą, kuris jau atitinka vieną
ar kelias aukščiau minėtas ekologiškai projektuojamo produkto savybes, tuo atveju jis
turi tenkinti papildomai dar bent vieną savybę.
Projektai bus surikiuojami nuo daugiausiai iki mažiausiai savybių, kuriomis pasižymi
planuojami gaminti produktai. Daugiau balų bus suteikiama projektams, kurie įdiegs
didesnį ekologinio projektavimo savybių, kuriomis pasižymi planuojami gaminti
produktai, skaičių. Jei projekte planuojama gaminti kelis produktus, tai tokiu atveju, yra
skaičiuojama visų planuojamų gaminti produktų savybių suminė išraiška. Tuo atveju, jei
projekte planuojama atnaujinami produktą, tai skaičiuojamos tik jo papildomos savybės.
Šis kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta gaminti produktus.
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Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (keičiami tik teisės aktai)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

6. Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai
(mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau atliekų), %.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, %:

1. Mažėja oro tarša (duomenų šaltiniai – esamas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK
leidimas) kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-528 „Dėl
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“; stacionarių oro taršos šaltinių inventorizacijos forma ir valstybinė statistinė ataskaita Forma Nr. 2 –
Atmosfera, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl teršalų
išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; poveikio aplinkos orui (PAOV)
ataskaita, rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“) numatyta Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklės); taršos leidimas, kaip tai numatyta Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu
Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau
– Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės); aplinkos oro taršos šaltinių ir jų
išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita, kaip tai numatyta Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų
teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“; aplinkos oro apsaugos metinė ataskaita, kaip
tai numatyta Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į
aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Tęsinys kitoje skaidrėje.
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Tęsinys.
2. Mažėja vandens tarša (duomenų šaltiniai – esamas TIPK leidimas, kaip tai numatyta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“; valstybinė statistinė ataskaita Forma Nr. 1 – Vanduo, kuri patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į
aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse;
taršos leidimas, kaip tai numatyta Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklėse.)
3. Susidaro mažiau atliekų (duomenų šaltinis – esamas TIPK leidimas, taip, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-528 „Dėl Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“; pirminė atliekų apskaita (ataskaita), kurią galima rasti susidarymo apskaitos žurnalo
elektroninė versija (Excel formatu)“, kuri įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d. Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse;
Atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita, rengiama vadovaujantis Atliekų
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir užpildytas
atliekų susidarymo apskaitos žurnalas, kurio elektroninę formą (pateiktą Excel formatu ir
galiojančią nuo 2016 m. sausio 1 d.) galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros
internetinėje svetainėje http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=822d583c-fc7a-414999aa-e51dc9f8fe8d).
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinus, sumažėja neigiamas
ūkinės veiklos poveikis aplinkai.
Tęsinys kitoje skaidrėje.
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Tęsinys.
Lyginami duomenys paraiškos pateikimo metu su duomenimis trys metai po projekto
įgyvendinimo pabaigos.
P1=((T1 n-T 1 (n+3) )/ T1 n)*100;
P2=((T 2n –T 2 (n+3))/ T 2n)*100;
P3=((T 3n –T 3 (n+3))/ T 3n)*100.
T:
T1 – Mažėja oro tarša.
T2 – Mažėja vandens tarša.
T3 – Susidaro mažiau atliekų.
n – paraiškos pateikimo metai.
n+3 – tretieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos.
P – neigiamo poveikio aplinkai pokytis.
Kriterijus vertinamas trimis aspektais:
1) mažėja oro tarša,
2) mažėja vandens,
3) susidaro mažiau atliekų.
Didžiausias neigiamo poveikio aplinkai pokytis pagal kiekvieną kriterijaus dalį atskirai (oro tarša,
vandens tarša, mažesnis atliekų kiekis) yra vertinamas 5 balais.
Daugiau balų (vedamas aritmetinis gautų įvertinimų pagal atskiras šio kriterijaus dalis vidurkis)
suteikiama tiems projektams, kuriuose po trejų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos lyginant
su paraiškos pateikimo momentu daugiausia sumažės neigiamas poveikis aplinkai.
Šis kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta diegi technologinius procesus, kuriuos įdiegus
mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d.
nutarimu Nr. 44P-11.1(13).

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

7. Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos atitinka Prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programos (toliau – sumanios specializacijos programa),
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d.
nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios
specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“,
nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano
teminį specifiškumą.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti
technologines ekoinovacijas atitinka bent vieną sumanios specializacijos
programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą. Jeigu
atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Ūkio ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys
energijos ištekliai pramonei LT+“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų suma
(mln. EUR):

19,994 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Atsinaujinančius
energijos
išteklius
naudojančių energijos gamybos pajėgumų
įrengimas, naujų efektyvesnio panaudojimo
technologijų kūrimas ir diegimas pramonės
įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių
įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei
sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti
kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į
centralizuotus energetinius tinklus.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

MVĮ ir didelės pramonės įmonės.

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis
priemonėmis:

Priemonės įgyvendinamas nėra susijęs ir neturi būti suderintas su
kitomis ministerijos ir (ar) kitų ministerijų įgyvendinamų veiksmų
programos, kitos ES finansinės paramos ar kitos tarptautinės
paramos, taip pat nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių
veiklomis, t. y. priemonė gali būti įgyvendinama savarankiškai.

Siekiami rezultatai:

„Energijos suvartojimo intensyvumas pramonės įmonėse“ (2023 m. –
152,90 kg naftos ekvivalento 1000 eurų.)

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d.
nutarimu Nr. 44P-11.1(13).

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas turi atitikti Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–
2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir
pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ antrojo
tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ antrąjį uždavinį
„Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Būtina įsitikinti, kad įgyvendinant priemonę prisidedama prie Investicijų
skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr.
986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų
programos patvirtinimo“ antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti
pramonę“ antrąjį uždavinį „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas
ir energiją“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (keičiami tik teisės aktai)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos
vartojimo audite rekomenduojamas priemones.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Labai mažų, mažų ir vidutinių pramonės įmonių atveju, vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka kartu
su paraiška pateiktameoje Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose
auditeo, parengtameo vadovaujantis 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“ patvirtinta metodika, ataskaitoje rekomenduojamas
priemones.
Didelių pramonės įmonių atveju, vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka kartu su paraiška
pateiktameoje energijos vartojimo auditeo, atliktameo Lietuvos arba kitų Europos Sąjungos valstybių narių
kvalifikuotų ir (arba) atestuotų auditorių, kaip nurodytavadovaujantis Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-46
„Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir
ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, ataskaitoje Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1-235 „Dėl Energijos vartojimo audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo
8 straipsnio 4 ir 6 dalių bei VI priedo nuostatų reikalavimus, atlikimo gairių Aprašo patvirtinimo“ patvirtintu
Energijos vartojimo audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir tarybos
direktyvos 2012/27/ES dėl Energijos vartojimo efektyvumo 8 straipsnio 4 ir 6 dalių bei VI priedo nuostatų
reikalavimus, atlikimo gairių aprašu ir, jei atliktas ir pateiktas, papildomameo auditeo, atliktameo vadovaujantis
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 patvirtinta metodika,
ataskaitoje rekomenduojamas priemones.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d.
nutarimu Nr. 44P-11.1(13).

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip trejus metus veikianti pramonės
įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos
produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos
pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eurų.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas yra pramonės įmonė, kuri turi pakankamai
patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip trejus metus ir kuri yra finansiškai
pajėgi, t. y. jos vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos
produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos
pateikimo pagal pateiktus patvirtintos finansinės atskaitomybės
dokumentus yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur, įgyvendinti projekte
numatytas veiklas. Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal
Juridinių asmenų registro bei pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės
atskaitomybės dokumentų informaciją.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d.
nutarimu Nr. 44P-11.1(13).

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

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

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama, kokią dalį bendrame pareiškėjo energijos sąnaudų balanse
sudarys energija, gaunama iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius
energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų. Kuo
didesnis šis energijos sąnaudų santykis, tuo didesnis balas skiriamas
projektui.
Formulė: Y = X1/ X2, kur
X1 – energija, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos
išteklius naudojančius gamybos pajėgumus.
X2 – bendras pareiškėjo energijos sąnaudų balansas
Y – santykis tarp energijos, kurią planuojama gauti įdiegus
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos pajėgumus
ir bendro pareiškėjo energijos sąnaudų balanso.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d.
nutarimu Nr. 44P-11.1(13).

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Pareiškėjo prašomos paramos intensyvumo ir didžiausio pagal
priemonę pareiškėjui leistino paramos intensyvumo santykis.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinamas santykis tarp pareiškėjo nurodyto prašomos paramos
intensyvumo ir didžiausio intensyvumo, kuris pagal priemonę gali būti
nustatytas šiam pareiškėjui. Kuo mažesnis santykis, tuo didesnis balas
skiriamas projektui.
Formulė: Y= X1/ X2, kur
X1 – prašomos finansavimo paramos intensyvumas
X2 – didžiausias pagal priemonę pareiškėjui leistinas paramos
intensyvumas
Y – santykis tarp prašomos paramos intensyvumo ir didžiausio pagal
priemonę pareiškėjui leistino paramos intensyvumo.

