
 

 

Pramonės įmonių energetinis efektyvumas 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (PRAMONĖS ĮMONIŲ ENERGETINIS 

EFEKTYVUMAS LT) 

Priemonės biudžetas – 15 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. Komisijos reglamentas ES Nr. 

1407/2013 (dėl de minimis pagalbos) 

(patvirtintas); 

4. 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, siekiančių 

didinti energijos vartojimo efektyvumą ir norinčių investuoti 

į įrangą bei tinkamų technologinių sprendimų pritaikymą 

gamybos procesuose, ribota prieiga prie finansinių šaltinių. 

Tikslas – palengvinti pramonės įmonių, grąžinančių finansų 

įstaigoms paskolas ar vykdančios finansinės nuomos 

(lizingo) sutarties nustatytus įsipareigojimus, finansinę 

naštą, taip didinant pramonės įmonių energijos vartojimo 

efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo intensyvumą. 

 

Pareiškėjai – pramonės įmonės. 

 

Remiamos veiklos: 

 Garantuotų ir negarantuotų paskolų, skirtų įrangos ir 

technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių 

didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, 

diegimui, palūkanų kompensavimas pramonės 

įmonėms.  

 Palūkanų, mokamų pagal garantuotų ir negarantuotų 

finansinės nuomos (lizingo) sutartis, skirtų įrangos ir 

technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių 

didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, 

diegimui, palūkanų kompensavimas pramonės 

įmonėms.  

 

Paramos dydis, intensyvumas 

Paramos dydis: gautos garantuotos arba negarantuotos 

paskolos arba nuomos (lizingo) sutarties kompensuotos 

vienai įmonei palūkanos negali viršyti 690 000 Lt per 3 

fiskalinius metus.  

Kompensuojama 100% sumokėtų palūkanų per nustatytą 

laikotarpį. 

 

Projekto trukmė, vieta 
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Projekto trukmė –  

 Investicinės garantuotos paskolos ar finansinės 

nuomos (lizingo) sutarties palūkanos pramonės 

įmonėms iš dalies kompensuojamos, jei palūkanos 

buvo sumokėtos INVEGOS garantijos galiojimo 

laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius nuo 

garantijos išdavimo dienos. 

 Investicinės negarantuotos paskolos ar finansinės 

nuomos (lizingo) sutarties palūkanos pramonės 

įmonėms iš dalies kompensuojamos, jei palūkanos 

buvo sumokėtos ne vėliau kaip per 60 mėnesių nuo 

paskolos sutarties pasirašymo dienos. 

Projekto vieta – projekto veiklos vykdomos tinkamoje 

veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (Projektų 

administravimo ir finansavimo Taisyklių 413 punkte 

nustatytomis sąlygomis). 

 

Finansavimo forma 

Subsidija su 100% palūkanų kompensavimu. 

Projektų atrankos būdas 

Tęstinė atranka (atsakinga INVEGA). 

Stebėsenos rodikliai: 

 

I. Produkto rodikliai: 

1. Veiksmų programos stebėsenos rodikliai: 

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

 subsidijas gaunančių įmonių skaičius (vnt.) (2 b.); 

 privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (subsidijos) (eur.) (6 b.).  

1.2. specifiniai: – nėra. 

2. Nacionaliniai stebėsenos rodikliai: – nėra. 

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: – nėra. 

3. Projekto pasiekimai (statistikai): – nėra. 

Projektų atrankos kriterijai (atitikties ir prioritetiniai 

kriterijai)  

 

 


