LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO
NR. 4-933 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO
IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. balandžio 24 d. Nr. 4-240
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą
Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:
1.1. Pakeičiu III skyriaus antrąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„ANTRASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 04.2.1-IVG-T-811 „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“
1.
Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos vartojimo
intensyvumą pramonės įmonėse“ įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių, skirtų įrangai ir
technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinantiems didinti įmonių energijos vartojimo
efektyvumą, diegti, dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms.
1.4. Galimi pareiškėjai – pramonės įmonės.
1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.
1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų
kompensavimas“ ir priemone Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ sudaro
jungtinę priemonę.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
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5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Palūkanos pagal šią priemonę nebus kompensuojamos paskolos gavėjams pagal
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonę
„Verslumo skatinimas“ ir veiksmų programos finansinę priemonę „Verslumo skatinimas
2014–2020“, kadangi šioms priemonėms palūkanos bus iš dalies kompensuojamos pagal Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos visuotinės dotacijos priemonę
Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.316
„Energijos suvartojimo
kg naftos
intensyvumas pramonės
ekvivalento
įmonėse“
1000 eurų
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.N.806
„Pasirašytos dotacijos
Skaičius
sutartys dėl palūkanų
kompensavimo“
7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.

192,59

152,90

4

10

4

10

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso –
ne mažiau
kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
1 000 000
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
1 000 000
0
0
0
0
0
0“.
1.2. Pakeičiu III skyriaus trečiąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„TREČIASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 04.2.1-LVPA-K-836 „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI
PRAMONEI LT+“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos vartojimo
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intensyvumą pramonės įmonėse“ įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI) naudojančių
energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų
kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams
poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar
perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ ir didelės pramonės įmonės.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.316
„Energijos suvartojimo
kg naftos
intensyvumas pramonės
ekvivalento
įmonėse“
1000 eurų
P.B.230
„Papildomi atsinaujinančių MW
išteklių energijos gamybos
pajėgumai“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.B.206
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją
paramą įmonėms
(subsidijos)“

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
192,59

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
152,90

41,34

59,05

42

84

5 405 400

16 216 205
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Iš viso – ne
Privačios
valstybės
biudžeto
viešosios
mažiau kaip
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
21 826 480
0
14 882 052
0
0
0
14 882 052
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
1 511 634
0
1 334 153
0
0
0
1 334 153
3. Iš viso
16 216
23 338 114
0
16 216 205
0
0
0
205“.

Ūkio ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2018-04-16 raštu Nr. (24.37)-5K-1806195-6K-1802141

Parengė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento
Struktūrinės paramos politikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vaida Vislavičiūtė

Virginijus Sinkevičius

