
2022 m. lapkričio 21 d.

2021-2027 m. ES paramos programos „Skatinti 
atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės 

įmonėse “ pristatymas

ES parama saulės jėgainėms įrengti



BENDRA INFORMACIJA

◇ Finansuojamas regionas – Vidurio ir Vakarų Lietuva, t.y. visos apskritys išskyrus 
Vilniaus.

◇ Galimi pareiškėjai – pramonės įmonės.

◇ Programos biudžetas – 10 mln.Eur., iš kurių:

◇ 6 mln.Eur labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms (1-as kvietimas) 

◇ 4 mln.Eur didelėms įmonėms (2-as kvietimas)

◇ Planuojama, kad paramą gaus apie 90 įmonių.

◇ Paraiškų surinkimo terminai – nuo 2022 m. lapkričio 18 iki 2023 m. vasario 28 d.

2



KAS IR KIEK FINANSUOJAMA
KAS FINANSUOJAMA

◇ Finansuojama įranga, jos montavimo, instaliavimo, 
darbuotojų apmokymo išlaidos bei kitos investicijos 
būtinos saulės jėgainės įrengimui ir įvedimui į 
eksploataciją.

◇ Jei naują investiciją galima atskirti, kaip jau esamų 
įrenginių papildomą dalį, ši visa išlaidų dalis yra 
tinkamos finansuoti išlaidos (pavyzdžiui, kai įmonė 
jau eksploatuoja saulės jėgainę ir planuoja didinti jos 
galingumą)

◇ Jei įmonė nėra įrengusi saulės jėgainės, finansuojamų 
išlaidų suma apskaičiuojama kaip naujos saulės 
jėgainės ir kito labiau taršaus energijos gamybos 
įrenginio (pavyzdžiui, dyzelinio generatoriaus) kainų 
skirtumas

FINANSAVIMO SĄLYGOS

◇ Maksimali paramos suma – 300.000 Eur

◇ Paramos intensyvumas*:

◇ Labai mažoms ir mažoms įmonėms - 65%

◇ Vidutinėms įmonėms - 55%

◇Didelėms įmonėms - 45%

* + 15% kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, 
Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, 
Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse 
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◇ Tinkamas pareiškėjas – ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė*, kurios 
vidutinė metinė apyvarta iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 metus iki 
paraiškos pateikimo yra ne mažesnė negu 300.000 Eur (didelės įmonės atveju) ir 
145.000 Eur (labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės atveju).

◇ Pareiškėjas yra gaminantis vartotojas, t.y. elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių 
savo poreikiams gaminantis / planuojantis gaminti vartotojas, o nesuvartotą jos kiekį 
tiekiantis / planuojantis tiekti į elektros tinklus ir atsiradus poreikiui ją susigrąžinantis.

◇ Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, kai saulės elektrinės įsigyjamos iš kitų asmenų, 
kurie jas stato ir eksploatuoja saulės parkuose

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS
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* - Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir 
karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias veiklas: „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, „Durpių gavyba“, „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų 
paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus šią veiklą: „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“) ir kurios pajamos iš šios 
veiklos sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visos įmonės apyvartos;



◇ Projektas turi būti įgyvendintas per laikotarpį ne ilgesnį kaip 24 mėnesiai nuo ES paramos 
sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.

◇ Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos įregistravimo dienos, 
tačiau tokiu atveju projekto išlaidos yra patiriamos įmonės rizika, nes dar nėra sprendimo 
dėl finansavimo skyrimo

◇ Turi būti pateiktos privalomojo energijos vartojimo audito ir papildomo energijos 
vartojimo audito ataskaitos (didelės įmonės atveju) arba atlikto energijos vartojimo audito 
ataskaita (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės atveju). Ataskaitos turi būti parengtos ne 
anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo

◇ Kartu su projekto paraiška, būtina pateikti Elektros tinklų operatoriaus išduotos saulės 
elektrinės išankstines prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas.

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS
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◇ Projekto vykdytojas, turi užtikrinti investicijų tęstinumą, t. y. projektų vykdytojai per 5 
metus (kai projekto vykdytojas yra didelė įmonė) arba per 3 metus (kai projekto vykdytojas 
yra MVĮ) nuo projekto finansavimo pabaigos:

◇ negali nutraukti gamybinės veiklos arba perkelti jos už Lietuvos Respublikos ribų;

◇ negali pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, jei dėl to įmonė arba 
viešojo sektoriaus institucija įgytų nederamą pranašumą;

◇ negali iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdžio, tikslų arba 
vykdymo sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams.

ĮSIPAREIGOJIMAI
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ĮGYVENDINIMO PLANAS
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20262025

Paraiškos ir projekto 
dokumentacijos 
rengimas

Paraiškos vertinimas ir 
paramos sutarties 
pasirašymas.
Projekto įgyvendinimo 
pradžia Įrangos gamyba

Įrangos montavimo 
užbaigimas. Pridavimas 
valstybės institucijoms.

Paraiškos pridavimas 
Inovacijų agentūrai

Įrangos užsakymas ir 
gamyba

Įrangos pristatymas. 
Montavimo pradžia

Projekto užbaigimas. 
Pridavimas Inovacijų 
agentūrai. ES paramos 
išmokėjimas

Projekto kontrolės 
laikotarpis. 

2024 
III KETV

2024 
II KETV

2024 
I KETV

2023
IV KETV

2023
III KETV

2023
II KETV

2023
I KETV

2022
IV KETV

2027



FINANSAVIMO PRIORITETAI

60 balų

Energijos, kurią numatoma 
gauti iš planuojamų įdiegti 
atsinaujinančius energijos 
išteklius naudojančių 
energijos gamybos 
pajėgumų, dalis bendrame 
pareiškėjo energijos sąnaudų 
balanse, t.y. kuo daugiau 
įmonė pagamina energijos 
(kWh), lyginant su savo 
metiniu poreikiu (kWh)CV

30 balų

Projekto efektyvumas -
santykis tarp pareiškėjo 
planuojamų atsinaujinančių 
energijos išteklių gamybos 
pajėgumų ir prašomos 
finansavimo sumos, t.y. kuo 
didesnis saulės jėgainės 
galingumas (kW) ir kuo 
mažiau ES paramos (Eur) 
įmonė prašo

10 balų

Pareiškėjas yra pramonės 
įmonė, kuri dar neturi įdiegtų 
atsinaujinančių energijos 
išteklių pajėgumų
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Kvietimo biudžeto visiems projektams tikrai nepakaks. Maksimaliai projektas gali surinkti 100 balų 
ir kuo didesnis balų skaičius, tuo didesnės galimybės užtikrinti paramą.



MŪSŲ PASLAUGOS

1

Detalaus projekto įgyvendinimo plano 
sudarymas*

2

Investicijų efektyvumo vertinimas 
pagal įmonės turimus faktinius 
duomenis ir planuojamus įdiegti 
saulės jėgainės techninius 
parametrus*

3

Dalyvavimas energetinio audito 
rengimo procese: pradinių užduočių ir 
pagrindinių reikalavimų suformavimas, 
rezultatų įvertinimas*

4

Paraiškos ir jos priedų rengimas. 
Konsultavimas lydinčių dokumentų 
rengimo ir tinkamumo klausimais. 
Paraiškos pateikimas Inovacijų 
agentūrai 

5

Pateiktos paraiškos gynimas jos 
vertinimo Agentūroje etape: atsakymų 
rengimas, komunikavimas su 
atsakingomis šalimis

6

Projekto įgyvendinimo 
administravimas: konkursų 
organizavimas, dokumentų paramai 
išmokėti rengimas, projekto keitimų 
derinimas, konsultacijos kitais 
projekto įgyvendinimo klausimais*
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* - papildomos paslaugos priklausomai nuo Kliento poreikių ir faktinio projekto įgyvendinimo progreso



KONTAKTAI

UAB Research & Advice

dr. Vladas Tomaševič

Tel.: + 370 687 86 006

El.paštas: vladas@advice.lt

Gedimino pr. 20, 01103 Vilnius

www.advice.lt
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