Kogeneracinių jėgainių pramonės įmonėse įrengimas
Kogeneracija PRAMONEI LT+
Priemonės biudžetas – 11,98 mln. Lt
Priemonės elementai ir jų pagrindimas
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“.
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 pramonės įmonių produkcijos gamyboje
intensyviau išnaudojant kogeneracinių (bendro proceso metu
gaminančių ir šilumą ir elektrą, kurių savikaina dėl to tampa
iki 30 proc. mažesnė) jėgainių teikiamus pranašumus,
įgalinančius mažinti produkcijos energetinį intensyvumą.
Pareiškėjai, partneriai
Pareiškėjai: MVĮ ir didelės pramonės įmonės.
(Besivystantis ir pažengęs verslas).
Partneriai: nėra.
Finansuotinos veiklos, tinkamos išlaidos
Finansuotinos veiklos:
1. Investicinė
pagalba
didelio
naudingumo
kogeneracijai (papildomos įrangos, kurios reikia, kad
būtų padidintas kogeneracinės jėgainės energetinis
naudingumas, kai esama jėgainė jau atitinka didelio
naudingumo ribą, diegimas). Pagalbai investicijoms,
susijusioms su kitų įmonių atliekų tvarkymu,
netaikoma.
Sąlygos:
1. Investicinė pagalba teikiama tik naujiems arba
atnaujintiems įrenginiams.
2. Šia priemone gali pasinaudoti įmonės, siekiant
efektyviau naudoti vienu metu generuojamą elektrą
ir šilumos energiją vienos ar kelių pramonės įmonių
vidiniams poreikiams tenkinti, jos netiekiant į šalies
energetinius tinklus.
Tinkamos išlaidos:
1. Investicijų į papildomą įrangą, kurios reikia, kad
įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo
kogeneracijos įrenginys, išlaidos arba kad būtų
padidintas naudingumas, kai esamas įrenginys jau
atitinka didelio naudingumo ribą.

Priemonės teisinis pagrindas
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.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą,
taisyklės (projektas);
2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų veiksmų programos
administravimo taisyklės (toliau –
VPAT) (projektas);
Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklės (toliau – PAFT) (projektas);
2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos priedas (bus parengtas);
Priemonių įgyvendinimo planas (bus
parengtas);
Lietuvos investicijų skatinimo ir
pramonės plėtros 2014–2020 metų
programa ir jos priedas (projektas);
Priemonės projektų finansavimo sąlygų
aprašas (bus parengtas).
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Paramos dydis, intensyvumas
Paramos dydis: iki 1 mln. Lt
Intensyvumas: 45 %
55% vidutinėms įmonėms;
65% mažoms ir labai mažoms;
70% vidutinėms įmonėms, jeigu investicijos vykdomos
remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio
3 dalies a1 punkto nuostatas.
80% mažoms ir labai mažoms įmonėms, jeigu investicijos
vykdomos remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107
straipsnio 3 dalies a punkto nuostatas.
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 – 36 mėn.
Projekto vieta – projekto veiklos vykdomos tinkamoje
veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (Projektų
administravimo ir finansavimo Taisyklių 413 punkte
nustatytomis sąlygomis).
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:
 bendras metinis energijos vartojimo sumažėjimas
investicijas gavusiose pramonės įmonėse (Kwh/metai).
2. Nacionaliniai stebėsenos rodikliai:
 pritraukta privataus finansavimo lėšų (eur.);
 kogeneracinių įrenginių skaičius (vnt.).
3. Projekto pasiekimai (statistikai): – nėra.
II. Rezultato rodikliai:
1. Veiksmų programos stebėsenos rodikliai:
1

3. Vidaus rinkai neprieštaraujančia gali būti laikoma:
a) pagalba, skirta regionų, kuriuose yra neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas, taip
pat ir 349 straipsnyje nurodytų regionų, atsižvelgiant į jų struktūrinę, ekonominę ir socialinę
padėtį, ekonominei plėtrai skatinti.
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1.1. bendrieji (ES Nr. 1301/2013): – nėra.
1.2. specifiniai:
 energijos suvartojimo intensyvumas (Kg naftos
ekvivalento 100 eurų).
2. Nacionaliniai stebėsenos rodikliai:
 kogeneraciniais įrenginiais sutaupyta energijos per 3
metus po projekto įgyvendinimo (GWh).
3. Projekto pasiekimai (statistikai): – nėra.
Projektų atrankos kriterijai (atitikties ir prioritetiniai
kriterijai)

