
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. gruodžio 18 d. 
 

 

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

institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

investicijų veiksmų programos 4 prioritetas „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 4.2.1 konkretus uždavinys „Sumažinti energijos vartojimo 

intensyvumą pramonės įmonėse“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai 

pramonei LT+“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 13,6 mln. eurų 

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. 

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. 
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Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių priemonių atveju):  Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

X Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 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 

paaiškinimai: 

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“. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Investicijų skatinimo ir 

pramonės plėtros 2014–2020 metų programos ir atitiks Veiksmų programos 4 prioriteto 

„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ 4.2.1 konkrečiu uždaviniu „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą 

pramonės įmonėse“ siektinus tikslus ir prisidės prie rezultato rodiklio „Energijos 

suvartojimo intensyvumas pramonės įmonėse“ pasiekimo. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos 

vartojimo audite rekomenduojamas priemones. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Labai mažų, mažų ir vidutinių pramonės įmonių atveju, vertinama, ar prašomos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89318200457911e483c6e89f9dba57fd
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paaiškinimai: finansuoti veiklos atitinka kartu su paraiška pateiktame Energijos išteklių ir vandens 

vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audite, parengtame 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, 

rekomenduojamas priemones. 

Didelių pramonės įmonių atveju, vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka 

kartu su paraiška pateiktame energijos vartojimo audite, atliktame vadovaujantis 

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, papildomame audite 

atliktame vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 

d. įsakymu Nr. 1-141 patvirtinta metodika, rekomenduojamas priemones. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės užtikrinti, kad pareiškėjas įgyvendins numatytas priemonės 

veiklas ir diegsis atsinaujinančių išteklių energijos pajėgumus tikslingai, t. y. tik tuo 

atveju, kai tokių investicijų poreikis bus įvardytas energijos vartojimo audito ataskaitoje 

ir prisidės prie rezultato rodiklio „Energijos suvartojimo intensyvumas pramonės 

įmonėse“ pasiekimo. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 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 

paaiškinimai: 

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 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A3AC13936022
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=3d1578e0766511e5b7eba10a9b5a9c5f
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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.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės užtikrinti, kad pareiškėjas jau yra veikianti pramonės įmonė 

ir turės galimybę įgyvendinti numatytas veiklas. Trejus metus veikiančiai pramonės 

įmonei yra svarbu, kad, atlikus energijos vartojimo auditą, turėtų galimybę įsidiegti 

atsinaujinančios energijos išteklius, taip sumažindama pirminės energijos suvartojimą 

bei padidindama atsinaujinančios energijos išteklių vartojimą pramonės įmonių 

sektoriuje ir prisidės prie rezultato rodiklio „Energijos suvartojimo intensyvumas 

pramonės įmonėse“ pasiekimo. 

Šiuo reikalavimu siekiama, kad paraiškų neteiktų įmonės, kurių visa ar didžioji 

pardavimo pajamų dalis yra iš prekybos, nes priemonės veiklos susijusios su 

atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimu, 

naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimu ir diegimu pramonės įmonėse. 

Įmonių, užsiimančių prekyba, rėmimas yra negalimas pagal Bendrojo bendrosios 

išimties reglamento Nr.651/2014 1 straipsnio 2 dalies c) punktą, kuriuo teigiama, kad 

minėtas reglamentas netaikomas „pagalbai su eksportu susijusiai veiklai trečiose šalyse 

arba valstybėse narėse, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, 

platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba su kitomis einamosiomis išlaidomis, 

susijusiomis su eksporto veikla“. 

Produktas (produkcija) – pareiškėjo gaminami gaminiai (neapima ateityje planuojamų 

gaminti gaminių, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra pasiekęs paskutinį pasiruošimo 

gaminti gaminius etapą (parengti produktų projektiniai dokumentai (eskizai, brėžiniai, 

planai ir panašiai), pagamintas prototipas, beta versija ar bandomasis pavyzdys, gauti 

leidimai, licencijos ar veiklos atestatas, jei tai būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktus, ar kita) ir per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos pradės gaminti). 

Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos – pajamos, gautos dėl 

prekių pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodytos tokiuose dokumentuose, kurie 

įrodo paties pareiškėjo prekių pardavimo apimtis, pavyzdžiui, 3-iojo verslo apskaitos 

standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“, patvirtinto viešosios įstaigos Lietuvos 

Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 

„Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“, 1 priedo „Pavyzdinė pelno (nuostolių) 

ataskaita“ pirmoje eilutėje „Pardavimo pajamos“ nurodant pardavimo pajamas, o 

trečiame stulpelyje „Pastabos Nr.“ pateikiant pastabos numerį, kuris nurodo detalią 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61E83B14A999
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61E83B14A999
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informaciją, pateiktą Aiškinamojo rašto, parengto vadovaujantis 6-uoju verslo apskaitos 

standartu „Aiškinamasis raštas“, patvirtintu Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 

2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VAS-24 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto 

„Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo“, 78.2  punkte, kuriame numatyta, kad turi būti 

nurodyta informacija apie  prekių pardavimo pajamų rūšis ir sumas.  

Rengiant šią informaciją, siūloma vadovautis 6-ojo verslo apskaitos standarto 

„Aiškinamasis raštas“ metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Audito ir 

apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VAS-2, ir  3-iojo 

verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ metodinėmis rekomendacijomis, 

patvirtintomis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu 

Nr. VAS-11.  

Teikiamas tvirtinti: 

 

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 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 

paaiškinimai: 

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. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės užtikrinti, kad prioritetas bus skirtas tiems projektams, 

kuriuose, pareiškėjo bendrame energijos sąnaudų balanse, įdiegus atsinaujinančius 

energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumus, padidės energijos, 

gaunamos iš atsinaujinančių išteklių naudojančių energijos gamybos pajėgumų, dalis. 

Šis kriterijus prisidės prie 4.2.1 konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos vartojimo 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440609&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440609&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440609&p_query=&p_tr2=2
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
http://www.aat.lt/index.php?id=175
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intensyvumą pramonės įmonėse“ produkto stebėsenos rodiklio „Papildomi 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai“ pasiekimo.  

Teikiamas tvirtinti: 

 

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 5. Pareiškėjo prašomos paramos intensyvumo ir didžiausio pagal priemonę pareiškėjui 

leistino paramos intensyvumo santykis. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

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. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės atrinkti tuos projektus, kuriuose pareiškėjai yra pasirengę 

projekto įgyvendinimui skirti daugiau privačių lėšų, tokiu būdu užtikrinant ES fondų 

investicijų efektyvų panaudojimą ir prisidės prie rezultato rodiklio „Energijos 

suvartojimo intensyvumas pramonės įmonėse“ pasiekimo.  
 
 
 
Ūkio viceministras              Marius Skarupskas 
                (parašas) 


