
Energetinio audito pramonės įmonėse atlikimas 

Auditas PRAMONEI LT+ 

Priemonės biudžetas – 25 mln. Lt 

Priemonės elementai ir jų pagrindimas Priemonės teisinis pagrindas 

Veiksmų programos prioritetas, konkretus uždavinys 

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

investicijų veiksmų programos 4 prioritetas „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“, 4.2. investicinis prioritetas 

„Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 

energijos vartojimo įmonėse skatinimas“ 4.2.1. konkretus 

uždavinys „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą 

pramonės įmonėse“. 

ES teisės aktai: 

 

1. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 

(patvirtintas); 

2. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 

(patvirtintas); 

3. Bendrasis Bendrosios išimties 

reglamentas (GBER) (projektas);  

4. Komisijos reglamentas ES Nr. 

1407/2013 (dėl de minimis pagalbos) 

(patvirtintas); 

5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programa (derinama su Europos Komisija). 

 

LR teisės aktai: 

 

1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo 

tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 

metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

investicijų veiksmų programą, taisyklės 

(projektas);  

2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų veiksmų programos 

administravimo taisyklės (toliau – VPAT) 

(projektas); 

3. Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklės (toliau – PAFT) (projektas); 

4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programos priedas (bus parengtas); 

5. Priemonių įgyvendinimo planas (bus 

parengtas); 

6. Lietuvos investicijų skatinimo ir 

pramonės plėtros 2014–2020 metų programa 

ir jos priedas (projektas); 

7. Priemonės projektų finansavimo sąlygų 

aprašas (bus parengtas). 

 

Priemonės problematika ir būtinumas 

Problematika – Lietuvos pramonės įmonių energijos 

suvartojimo intensyvumas dvigubai didesnis negu ES-27 

vidurkis. Pramonės įmonės produkcijos gamybai sunaudoja 

žymiai daugiau energijos negu kitų ES šalių įmonės. Tai 

tiesiogiai mažina pramonės įmonių konkurencingumą 

rinkoje ir didina produkcijos savikainą.  
Tikslas – skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo 

apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes 

ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos 

vartojimo efektyvumui didinti. 
  

Pareiškėjai, partneriai 

Pareiškėjai: pramonės įmonės (tik MVĮ). 

Partneriai: nėra. 

 

Finansuotinos veiklos, tinkamos išlaidos 

Finansuotinos veiklos:  

1. Energetinio audito atlikimas pramonės įmonėse.  

Tinkamos išlaidos: 

1. Investicijos, susijusios su energetinio audito 

atlikimu.  

Paramos dydis, intensyvumas 

Paramos dydis: iki 0,25 mln. Lt 

Intensyvumas: 50 %  

60% vidutinėms įmonėms;  

70% mažoms ir labai mažoms. 

Projekto dydis, trukmė, vieta 

Projekto dydis, vadovaujantis Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis, negali 

būti didesnis kaip 172,64 mln. litų. 

Projekto trukmė – 6 mėn. 

Projekto vieta – projekto veiklos vykdomos tinkamoje 

veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (Projektų 

administravimo ir finansavimo Taisyklių 413 punkte 

nustatytomis sąlygomis). 
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Pagalbos būtinumas/proporcingumas 

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo 

paraiškos registravimo LVPA dienos, tačiau projekto 

išlaidos iki finansavimo skyrimo dienos yra patiriamos 

pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma 

finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos 

pateikimo LVPA dienos, visas projektas tampa netinkamas 

ir jam finansavimas neskiriamas.  

Finansavimo forma 

Negrąžintina subsidija 

Projektų atrankos būdas 

Projektų konkursas 

Stebėsenos rodikliai: 

 

I. Produkto rodikliai: 

1. Veiksmų programos stebėsenos rodikliai: 

1.1. bendrieji (ES Nr. 1301/2013): – nėra. 

1.2. specifiniai:  

 pramonės įmonės, atlikusios energetinį auditą (vnt.). 

2. Nacionaliniai stebėsenos rodikliai: 

 pritraukta privataus finansavimo lėšų (eur.). 

3. Projekto pasiekimai (statistikai): – nėra. 

 

II. Rezultato rodikliai: 

1. Veiksmų programos stebėsenos rodikliai: 

1.1. bendrieji (ES Nr. 1301/2013): – nėra. 

1.2. specifiniai: 

 energijos suvartojimo intensyvumas (Kg naftos 

ekvivalento 100 eurų). 

2. Nacionaliniai stebėsenos rodikliai: 

 po atlikto energetinio audito sutaupyta energijos per 3 

metus po projekto įgyvendinimo (GWh). 

3. Projekto pasiekimai (statistikai): – nėra. 

Projektų atrankos kriterijai (atitikties ir prioritetiniai 

kriterijai)  

 


