2014—2020 metq Europos Sajungos struktüriniq fondq investicijq veiksmq
programos 4 prioritetas ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanëiq itek1iq energijos
gamybos ir naudojiino skatinimas”
4.1.1. konkretus udavinys ,,Padidinti atsinaujinanèiq itek1iq energijos naudojim”

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

—

Stebêsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes:
Iiveik1os bus vykdomos Lietuvoje (arba ES a1yse, kai projektai finansuojami i
Europos socialinio fondo);
LI bus vykdomos projektq veikios, susijusios su teminiu tikslu, pagal reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punkt;

Stebêsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklq vykdymui:
One Lietuvoje, o kitose Europos Sajungos a1yse (taikoma projektams,
finansuojarniems i Europos regioninés plétros fondo arba Sanglaudos fondo);
One ES a1yse (taikoma projektams, finansuojamiems i Europos socialinio fondo).

.

Veiksmq programos konkretaus udavinio numeris ir
pavadinimas:
Veiksmq programos jgyvendinimo priemonès (toliau
04.1 1-LVPA-K-1 10 ,,Nedidelés galios biokuro kogeneracijos skatinimas”
priemone) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtq Europos S4jungos strukturiniq fondq Iéq 12,00
suma, mm. Eur:
Pagal priemonç remiamos veikios:
Nauj4 didelio efektyvurno naudingumo biokuro kogeneracijos rengini (ild 5 1VIW
elektrinés galios, visas nominalus iIuminis naumas ne didesnis nei 20 MW)
frengirnas, esamaj kogeneracijos jrenginiq atnaujinimas, esamq iluminês
energijos gamybos renginit keitimas kogeneracijos renginiais centralizuoto
i1urnos tiekirno sistemose (nevirijant 5 MW elektrinés galios ir visas nominalus
i1uminis naumas nuo 1 MW iki 20 MW). (iskyrus Vilniaus ir Kauno miestg).
Rerniama veikia nebus finansuoj ama Vilniaus ir Kauno miestg centralizuoto iIumos
tiekimo sistemose.
Pagal priemonç remiamos veikios arba dalis veiklq bus ElStebêsenos komiteto pritarimas
veiklq ar jq dalies vykdymui ne Veiksmq
vykdomos:
programos teritorijoje gautas.

Pasiulymus del projektI atrankos kriterijt nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmq programos prioriteto numeris ir pavadinimas:

2019 m. lapkrieio 6 d.

PASIULYMAI DEL PROJEKTV ATRANKOS KRITERIJIJ NUSTATYMO IR KEITIMO

tikslo ,,Mainti iIumos
i1umos energijai gaminti naudojamo kuro balanse

1

,,Siekiant didinti vietinés konkurencingos elektros energijos gamybos

atitinka

Nacionaliné

i1umos

ükio

plétros

1

programos

—

energijos itelc1iams” 1.1 udavinio ,,Siekiant didinti vietinés konkurencingo
elektroo energijos gamybos apimtj, skatinti didelio naudingumo kogeneracij” 1.1.3.
priemonç ,,Statant naujus kogeneracinius pajégumus, utikrinti, kad kiti4 miestg
centralizuoto silumos tiekimo sistemoje papildomai bUt4 jrengta 13 MW elektrinès
galios biokuro ir ar bioduju 1generaciniq giniu2 priedo 1.1.3 papunktis)

naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybç atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams

tikslo ,,Mainti i1umos energijos kainas ir aplinkos tarq, i1umos energijai gaminti

projektas

(https :/,‘www.e tar.lt’portal/lt’legalAct/a14 84c20d3 c7 1 1 e4bcd 1 a8 82e9a 18 9fl)

ar

Vertinama

paaikinimai:

apimtj, skatinti didelio naudingumo kogeneracijg” 1.1.3. priemonç.

Projektas turi
atitikti Naciona1ins energetinés nepriklausomybés strategijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. bire1io 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 ,,DèI
Nacionalinés energetinés nepriklausomybés strategijos patvirtinimo”, (toliau
Strategij) nuostatas.

udavinio

teikiant pirmenybç atsinaujinantiems ir (ar) vietiniarns energijos itek1iams” 1.1

targ,

Nacionaliné i1umos ükio plétros programa)

energijos kainas ir aplinkos

(toliau

I. Projektas atitinka Nacionalinés i1umos ükio plétros 2015 2021 metg programos,
patviintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284
,,Dél Nacionalinés ilumos Ukio pletros 2015 2021 metg programos patviinimo”

Patvirtinta posédio protokolu Nr. 44P-13 (15):

E Nustatymas
X Keitimas

ElFinansiné priemoné

LiTçstine projektq atranka

IXlProjektq konkursas

ElRegionq projektq planavirnas

LiVaistybes projektq planavimas

Llapribojirnai veiklij vykdymo teritorijai netaikorni.

Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir

Teikiamas tvirtinti:
I
SPECIALUSIS
PROJEKTIJ
ATRANKOS
KRITERIJUS
D
PRIORITETINIS
PROJEKTIJ
ATRANKOS
KRITERIJUS
fqymimas vienas i galnna/fi9Jektzi atrankos kri1erzjpyj
Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

ProjektI atrankos bUdas (finansavimo forma finansini
priemoniq atveju):

2

SPECIALUSIS

tvirtinti:

PRIORITETINIS
ATRANKOS

ATRANKOS

—

Projektuojant kogeneracijos jrenginio (toliau jrenginys) ga1i, turi buti atsive1gta
tai, kad jrenginys galétq veikti visus metus (ne trumpiau nei 8 000 h) kogeneracijos
reimu, t. y. but4 patenkinamas hidrau1ikai vientisos sistemos i1umos poreikis
nei1dyrno sezono metu ir i dalies i1dymo sezono poreikis. Parenkant atrankos
kriterijq vadovautasi Naciona1iné i1umos ükio p1étro 2015 2021 metg programos
25 punkto nuostatomis, numataniomis, kad ,,biokuro kogeneraciniai frenginiai visur,
kur technikai gali buti jrengiami, turi padengti bazinius ir i dalies i1dymo sezono
poreikius” Strategijos 52.2.3. papunkio nuostatomis, nustatanëiomis, kad turi
buti racionali didelio naudingumo kogeneraciniq elektriniq, didinanëiq vietinés
elektros energijos gamybos galimybes, plétra
bei 52.2.4.1. papunkio
nuostatomis, nustatanëiomis, kad turi büti laiku modernizuojami (ai nebéra

is atrankos kriterijus bus taikomas tik projekty arankos melu, nes priemus
sprendimqjmnansuoii projektq airankos kriterijy stebéti nebeaktualu.

paaikinimai:

Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir

Patvirtinta posêdio protokolu Nr. 44P-13 (15):

X Keitimas

2. Projektai, kuriuos jgyvendinus bus padengiamas hidrau1ikai vientisos i1umos
tiekimo sisternos vidutinis i1urnos galios poreikis nei1dyrno sezono metu (praéjusiq
metq iki pateikiant paraik duomenys) ir i dalies i1dyrno sezono poreikis.

ekiii atrankos kriterijjpy

PROJEKTIJ

PROJEKT1J

25.2.2. papunktyje nurodyto tikslo ivvendinimo.
Kriterijui nustatyti buvo pasirinktas strateginio planavimo dokurnentas, kuriame
ike1ti tikslai, udaviniai, priemonés prie kuriq pasiekimo labiausiai prisidés pagal i4
priemonç finansuoj ami proj ektai. gyvendinus proj ektus, atitinkanëius minéto
strateginio dokumento nuostatas, bus jrengti papildomi atsinaujinanëiq itek1iq
energijos garnybos pajégumai, sumaintas bendras metinis i1tnamio efekt
sukelianèiq dujq kiekis, bus prisidedarna prie darnios centralizuotai teikiarnos
i1umos sektoriaus pletros, i1umos kainq ir socialinés atskirties mainimo. Tai
tiesiogiai prisides prie Veiksmq programos 4.1.1. konkretaus udavinio ,,Padidinti
atsinaujinaniq itek1iq energijos naudojim” gyvendinimo, jo rezultato stebésenos
rodiklio pasiekimo.
LI Nustatymas
prisideda prie Strategilos

Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Qymimas vienas i galimi

KRITERIJUS

I

KRITERIJUS

D

Teikiamas

Projektq atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

3

D

L.

0

C

r

C
I
C

I

-

Teikiamas tvirtinti:
D
SPECIALUSIS
ATRANKOS
PROJEKTU
KRITERIJUS
PRIORITETINIS
PROJEKTIJ
ATRANKOS
KRITERIJUS
mimasvienasigaiirnijpjq/ektyairankoskriterytjpiij
Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

-

Projektti atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

L1Sdfl**1*J
43*43L%41AA4343
V AV.*4 tillS 43
43*1 L4*i*VJL)

b’1’—’43

JflJS
%41*k143

X=5x

P1
1,5 x P2

—

V.143*

11*’..4L4

3. Biokuro panaudojirno skatinirnas, nevirijant Nacionalineje i1umos ükio plétros
2015 2021 metg programoje nustatytos optimalaus i1umos gamybos kuro balanso
ribos. siekiant padidinti i atsinaujinanii ir vietiniq energijos itekIiq

Patvirtinta posédio protokolu Nr. 44P-13 (15):

X Keitinias

sistemai, j kuri p0 projekto ubaigirno bus tiekiama i1umos energija. Prieingu
atveju bus neefektyviai naudojarnos ES fondq investicijos ir vaistoma pertekliné
i1umos energij a, kurios nebus galimybiq patiekti 1 i1umostiekimo sistema
Nustatymas

Tuo atveju jei Pi > 1,5xP2 balai pagal kriterijq nesuteikiami
Svarbu jsitikinti, kad projektuojarnos nedidelés galios kogeneraciniq elektrini4
i1urniné galia néra per didelé konkreèiai hidrau1ikai vientisai i1urnos tiekimo

—

—

—

kur:
X projektui suteikiamas balq skaiéius;
Pt projekto kogeneracinio jrenginio maksimali i1umos atidavimo
centralizuot4 iJumos tinkl4 gilumine galia, MW.
hidrauIikai vientisos iIumos teikimo sistemos, kurioje jgyvendinamas
P2
projektas, praêjusiq meti! vidutinis iIuminès galios poreikis nei1dymo sezono
metu (t. y. bendras iIumos sistemos poreikis geguês
rugsêjo ménesiais
(MWh) padalintas i 3672 val.), MW.
Duomenys pateikiami u praéjusius metus lid paraikos pateikimo, t. y. jei
paraika pateikiama 2020 m. bet kurj mênes, duomenys teikiami u 2019
metus;

_

43%/t.4’.Jl*V.J

V?1*5111143.1O

—-

l*L)lSt*J l*IVJ

viais hidrau1ikai vientisoje sistemoje biokurg naudojanèiais
:12
4321:
Illeig iici paLe11u1u1 paraikg duomenys) ir i dalies ildymo se
Tuo atveju kai Pi 1,5XP2 balal suteikiami pagal formulç:

43*1 L11*1JL)

5

Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaikinimai:

90—S
90

—

—

kur:
Y projektui suteikiamas balq skaiéius;
S
hidrauIikai vientisos centralizuoto i1umos tiekimo sistemos, kurioje
numatoma gyvendinti projekt, atsinaujinaniq energijos itekIiq dalis i1umos
gamybos kuro balanse, %, kuris apskaiëiuojamas pagal formuic:

Y=5x

Tuo atveju kai S <90 balai suteikiami pagal formulç:

Atitiktis kriterijui vertinama remiantis duomenimis, pateiktais investiciji4 projekte.
Duornenys turi bUti pagrjsti pridedamais dokumentais (pvz., Vaistybines kain4 ir
energetikos kontrolés komisijos Vaistybiné energetikos reguliavimo taryba,
iIumos tiekimo monés
ar kitos kompetentingos institucijos skelbiamais
duornenirnis (nuoroda), pateiktomis paymomis ir kt.).
Aukèiausi balai suteikiami projektams, kuriuos jgyvendinus hidrau1ikai vientisoje
centralizuoto i1umos tiekimo sistemoje bendra biokurg naudojani4 renginig
rengtoji i1uminé galia (MW) 2021 rn. padengs 70 proc. vidutinio rnetinio i1umos
poreikio (MWh).
Apskaiéiuojamieji balai suteikiami, jeigu hidrau1ikai vientisoje centralizuoto
i1umos tiekimo sistemoje bendra biokur naudojanig frenginiq frengtoji i1uminé
galia (MW) 2021 m. padengs nuo 10 proc. (suteikiamas emesnis apskaiiuojamasis
balas) iki 70 proc. (suteikiamas auktesnis apskaiëiuojamasis balas) vidutinio metinio
i1umos poreikio (MWh).
Balai nesuteikiami,jeigu jgyvendinant projektg hidrau1ikai izoliuotoje centralizuoto
i1urnos tiekimo sistemoje bendra biokurg naudojanig frenginig frengtoji i1uminé
galria (MW) hidrau1ikai izoliuotoje 2021 m. nnn dmiinn 1cnn 7fl nrnc. vidutinio
rnetinio i1umos poreikio (MWI,’1

,Siani kriterijui ir kriterijui Nr. 4 bus taikomas didziausias kriterijaus vertinimo
svoris.

bail objeklyviai pakarioiinai /vertintas.

is atrankos kriterUus bus taikomas tik projekty atrankosmetu, nes jis tampa
pertekliniu ir nebeaktualiu siebëii, kadangi kin/ant rinkos sqlygoms sit uacUa 2024-3
m. gall bãti pasikeitusi ir nebus vieningo atskaitos tako pagal kurj kriterijus galeuj

6

Teikiamas tvirtinti:

Projekti atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

—

Q

__________
_____

—

‘“

Tuo atveju kai S ?90balainesuteikiami.
Optirnalus i1umos gamybos kuro balansas nustatytas Nacionalineje iIumos ükio
plétros programoje. I atsinaujinanëi1 ir vietiniq energijos itekliq pagamintos
centraiizuotai tiekiamos ilumos procentas visos centralizuotai tiekiamos
i1umos yra nustatytas Nacionalinés energetinés nepriklausomybês strategijos
gyvendinimo priemoniL plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2018 m. gruodio 5 d. nutarimu Nr. 1210 ,,Dél Nacionalinés
energetinés nepriklausomybés strategijos jgyvendinimo priemoniq piano
patvirtinimo” (toliau Strategijos jgyvendinimo priemoniq planas). Siekiama,
kad gamtinés dujos, kurios yra brangesnes lyginant su biokuru, butt1
dalies
pakeièiarnos biokuru (nevirijant Nacionalinéje iIumos ükio plétros programoje
Strategijos gyvendinimo priemoniq plane nustatyto optimalaus balanso procento,
siekiant tolygiau vystyti a1ies centralizuoto ilumos teikimo sistemas Strategijoje
numatytq tikslq).Naudojant biokur tose hidrau1ikai vientisoje centralizuoto
i1umos tiekimo sistemose, icur biokuras sudaré iki 30 proc., tikimasi maksimalaus
ES 1ég panaudojimo efektyvumo, tai prisidés prie darnios centralizuotai
i1umos sektoriaus pletros, i1umos kaing ir socialinés atskirties maziimiio,
Projektq atrankos kriterijus atitinka 2013 rn. gruodio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglarnento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalyje nustatytus
reikalavimus, t. y. projektg atrankos kriterijai yra nediskrirninuojantys ir skaidrüs.

QAI

i1umos kiekis, pagamintas i atsinaujinanéii energijos itek1iii
hidrau1ikai vientisoje centralizuoto i1umos tiekimo sistemoje, kurioje
numatoma gyvendinti projekt, MWh. Duomenys pateikiami u praêjusius
metus iki paraikos pateikimo, t. y. jei paraika pateikiama 2020 m. bet kurj
mnes, duomenys teikiami u 2019 metus);
Q- pagamintas ir patiektas tinkl4 ilumos kiekis hidraulikai vientisoje
centralizuoto iiumos tiekimo sistemoje, kurioje numatoma jgyvendinti
projekt4, MWh. Duomenys pateikiami u praêjusius metus iki paraikos
pateikimo, t. y. jei paraika pateikiama 2020 m. bet kurl ménesl, duomenys
teikiami u 2019 metus).

kur:
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____

U

SPECIALUSIS

PROJEKTIJ

PROJEKT1J

ATRANKOS

ATRANKOS

kainos ir kokybés santykiu, atitinkarni turéti ne per dideles pastovi4sias
bei
kintamsias snaudas pasibaigparamos Iaikotarpiui.

Atrankos kriterijus pasirinktas siekiant efektyviai investuoti ES fondq
investicijq
1éas, skatinti pareikejus parinkti optimalius technologinius sprendimus
su geriausiu

—

Atitiktis kriterijui vertinama remiantis duomenimis investicijq projekte
ir (arba)
paraikoje, kuriose pateikiamas reikiamq projektui jgyvendinti snaudq
ir ketinamq
sukurti elektros galingurnq santykis (t. y. visos projekto snaudos dalinamos
i
projekto metu ketinamq sukurti MWe).
Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatyta rnaiausiomis
snaudomis
frengti elektros energijos gamybos pajégum4 galios vienet (toliau
1 MWeI).
lyginant su kitq tinkarnumo finansuoti vertinim praéjusiq proj ektq 1 MWe1
jrengimo
saidomis.

Siam kriterjjui ir kriterijui Nr. 3 bus taikomas didiausias kriterjjaus vertinimo
svoris.

4. Projektai, kuriuos jgyvendinant elektros energijos gamybos jrenginiq
frengtosios
elektrosgalios vieneto

Patvirtinta posédio protokolu Nr. 44P-13 (15):

projektas yra jgyvendinamas tikslinéje teritorijoje
arba su tiksline teritorija susietoje teritorijoje ir prisideda prie bent
vieno konkreèioje
JTVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo.__Jeigpjektas gyvendinarnas

—

Teikiamas tvirtinti:
U
SPECIALUSIS
ATRANKOS
PROJEKTIJ
KRITERIJUS
I
PRIORITETINIS
PROJEKTI,J
ATRANKOS Patvirtinta posêdio protokolu Nr. 44P-13 (15):
KRITERIJUS
(mimas vienas i
Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
5. Projektas prisideda prie konkreèios integruotos teritorijq vystymo programos
(toliau ITVP) tikslu if udaviniujgyvendinimo
Projekti atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
Projektams, kurie prisidés prie konkreios ITVP tikslq ir udavin
iq gyvendinimo,
paaikinimai:
suteikiami balai. Bus vertinama, ar

Projektq atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

paaikinimai:

Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir

(qymimas vienas i galimijjjeklij atrankos kriieryjp
Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

KRITERIJUS

PRIORITETINIS

KRITERIJUS
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SPECIALUSIS

PROJEKT1J
ATRANKOS

Nustatymas

-

LiKeitimas

X

-

Nustatomas atrankos kriterijus prisideda prie atskirti
es mainimo tarp region4 ir
prisideda prie integruotq teritorijq vystymo progra
mos tikslq ir udavinh
jgyvendinirno.

Ministerijos kancleris

RamUnas Dilba

PRIORITETINIS
PROJEKTIJ
ATRANKOS
KRITERIJUS
(azymimasvienasisgalimzprojek!qatrankoskri1eryaqq,)
Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
6. Didesné naujai frengtq didelio naudingumo kogeneracijos renginiq elektriné
frengtojigalia, MW
Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Parenkant atrankos kriterij
q vadovautasi Strategijos 25.1. papunkéio
paaikinimai:
nuostatomis, nustatanëiomis, kad tikslas yra ,,didinti vartoj amos elektros
energijos i atsinaujinanéiq energijos itek1iL! dalI, palyginti su galutiniu elektros
energijos suvartojimu, iki 30 proc. 2020 metals, 45 proc. 2030 metais ir 100
proc. 2050 metals”
Aukiausi balai suteikiami projektams, kuriuos gyvendinus nauj ai jrengtq
didelio naudingumo kogeneracijos frenginiq elektrinè rengtoji galia, MW yra
didiausia.
Projektq atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:
Nustatomas atrankos kriterijus prisideda prie Strategijos tiksh! jr udaviniij
gyvendinimo. Teikiamas prioritetas elektros energijos gamybai elektrinése,
kuriose elektros energija gaminama didelio naudingumo kogeneracijos budu.

II

KRITERIJUS

D

Teikiamas tvirtinti:

Projekt1 atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

tikslinêje teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su tiksline
teritorija ir prisideda prie
bent vieno konkreèioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio
pasiekimo, bus skiriami
balailnforrnacijos_a1tmiairai ca,pvirtmta ITVP

9

