2014—2020 rnetq Europos Sjungos struktüriniq fond4 investicijq veiksmq
prograrnos 4 prioritetas ,,Energijos efektyvurno ir atsinaujinaniq itekIiq energijos
gamybos ir naudoj irno skatinirnas”
4.1.1. konkretus udavinys ,,Padidinti atsinaujinanèiq itek1iq energijos naudojim”

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

—

Stebésenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes:
EIveik1os bus vykdornos Lietuvoje (arba ES a1yse, kai projektai finansuojarni i
Europos socialinio fondo);
TZ bus vykdomos projektq veikios, susijusios su teminiu tikslu, pagal reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punkt;

Stebésenos komiteto pritarimas reikalingas veiklq vykdymui:
Line Lietuvoje, o kitose Europos Sajungos a1yse (taikorna projektarns,
finansuojarnierns i Europos regioninés pletros fondo arba Sanglaudos fondo);
Line ES a1yse (taikorna projektarns, finansuojarnierns i Europos socialinio fondo).

Veiksmq programos konkretaus udavinio numeris ir
pavadinimas:
Veiksmq programos gyvendinimo priemonés (toliau
04.1 .1-LVPA-K-1 10 ,,Nedidelés galios biokuro kogeneracijos skatinimas”
priemoné) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirti! Europos Sjungos strukturiniq fondq 1éq 12,00
suma, mm. Eur:
Pagal priemonç remiamos veikios:
Naujq didelio efektyvurno naudingumo biokuro kogeneracijos frenginiq (ild 5 MW
e1ektriné ga1io, visas nominalus i1uminis naumas ne didesnis nei 20 MW)
frengirnas, esamq kogeneracijos jrenginiq atnaujinimas, esamq iIuminès
energijos gamybos frenginiq keitimas kogeneracijos renginiais centralizuoto
i1urnos tiekirno sisternose (nevirij ant 5 MW elektrinés galios ir visas nominalus
iluminis naumas nuo 1 MW iki 20 MW). (iskyrus Vilniaus ir Kauno miestg).
Remiama veikia nebus finansuojama Vilniaus ir Kauno miestg centralizuoto i1umos
tiekimo sistemose.
Pagal priemonc remiamos veikios arba dalis veiklq bus LiStebésenos komiteto pritarimas
veikiti ar j1 dalies vykdymui ne Veiksmq
vykdomos:
programos teritorijoje gautas.

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

2019 rn. 1apkriio 8 d.

PASIULYMAI DEL PROJEKTIJ ATRANKOS KRITERIJIJ NUSTATYMO IR KEITIMO

Uapribojimai veikh4 vykdymo teritorij ai netaikomi.
LiVaistybés projektq planavimas
flRegionq projektq planavimas
L1Projektq konkursas
ETçstine projektq atranka
LiFinansiné priemoné

—

Teikiamas tvirtinti:
Nustatymas
Keitimas
SPECIALUSIS
X
ATRANKOS
PROJEKTICJ
KRITERIJUS
D
PRIORITETINIS
PROJEKTIJ
ATRANKOS Patvirtinta Stebésenos komiteto 2016-03-24 nutarimu Nr. 44P-13.1(15)
KRITERIJUS
ffg>mimas vienas i. galimijpjpjçaj airankos kriterijjpy
Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
1. Projektas atitinka Nacionalinés i1umos Ukio plétros 2015 2021 metg programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284
,,DéI Nacionalinés ilumos ukio plétros 2015 2021 metg programos patviinimo”
(toliau Nacionaliné i1umos ükio plétros programa) 1 tikslo ,,Mainti i1umos
energijos kainas ir aplinkos tar, i1umos energijai gaminti naudojamo kuro balanse
teikiant pirmenybç atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos itek1iams” 1.1
udavinio ,,Siekiant didinti vietinés konkurencingos elektros energijos gamybos
apimtj, skatinti didelio naudingumo kogeneracijg” 1.1.3. priemonç. Projektas turi
atitikti Nacionalinés energetinès nepriklausomybés strategijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. bireIio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 ,,Dél
Nacionalinês energetinés nepriklausomybês strategijos patvirtinimo”, (toliau
Strategij)_nuostatas.
Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
Vertinarna ar projektas atitinka Nacionaliné i1umos ükio plétros programos
paaikinimai:
(https:!/www.e tar.lt!portal!lt!legalAct/al ‘1 84c20d3 c7 1 1 e’lbcdl a8 82e9a1 89f1)
1
tikslo ,,Mainti i1umos energijos kainas ir aplinkos targ, i1umos energijai gaminti
naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybç atsinaujinantiems ir (ar) vietiniarns
energijos itekliams” 1.1 udavinio ,,Siekiant didinti vietinés konkurencingos
elektros energijos gamybos apimt, skatinti didelio naudingumo kogeneracijg” 1.1.3.
priemonç ,,Statant naujus kogeneracinius pajégumus, utikrinti, kad kitg miestg
centralizuoto ilumos tiekimo sistemoje papildomai bütg frengta 13 MW elektrinés
1galios biokuro ir tar)
priedo 1 1 3 papunkt

Projektq atrankos bfldas (finansavimo forma finansiniq
priemoniq atveju):

2

PRIORITETINIS

PROJEKTIJ

PROJEKT

ATRANKOS

ATRANKOS

Lietuvos Respublikos Seimo

likusios
ir

biokuro

perdirbti

j égainês,
netinkamos

kogeneracinés

vertç

po
turinëios

panaudoj amos
energetinç

efektyviai

LiKeitimas

X Nustatymas

komunalinés atliekos ir nepavojingos gamybos atliekos i1umos ir elektros
gamybai).

rüiavimo

naudingumo

tiekimo sistemose energijos i atsinaujinanéiL energijos itek1iq dalis siektq 70
proc. iki 2020 metq ir 90 proc. iki 2030 meti. Bus toliau vystomos didelio

nutarimu

Nr. X1II-1288 pakeista Strategija. Sia priemone siekiama Strategijos
25.2.2. papunktyje nurodyto tikslo gyvendinimo t. y, kad centralizuoto i1umos

Kriterijus keiiamas, nes

2018 m. bireIio 21 d.

252 2pptyje nurodyt1ojgyvendimmo
Kriterijui nustatyti buvo pasirinktas strateginio planavirno dokurnentas, kuriarne
ike1ti tikslai, udaviniai, priernonés prie kuri4 pasiekimo labiausiai prisides pagal i4
priernonc finansuojarni projektai. gyvendinus projektus, atitinkanius minéto
strateginio dokurnento nuostatas, bus jrengti papildomi atsinaujinanêii itekIiq
energijos garnybos paj êgurnai, surnaintas bendras metinis i1tnamio efekt4
suke1ianiq dujq kiekis, bus prisidedarna prie darnios centralizuotai teikiamos
i1urnos sektoriaus plétros, i1umos kainq ir socialinés atskirties mainirno. Tai
tiesiogiai prisidés prie Veiksmq programos 4.1 .1. konkretaus udavinio ,,Padidinti
atsinauj inanéiq itek1iq energij os naudoj irnq” jgyvendinimo, o rezultato stebésenos
rodiklio pasiekirno.
prisidejçategijos

vertinimo metu.

sistemos projektui, surinkusiam daugiausiai ba1t projektq naudos ir kokybës

finansavimas bus skiriamas

Jel tai paiai vientisai i1umos tiekimo sistemai yra pateiktos kelios paraikos,
tik vienam tos hidrau1ikai vientisos i1umos tiekimo

(Faymirnas vienas Ls galimzj projek1i atrankos kriierUy iipaj.)
Projektg atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
2. Investicijt tikslingumas
Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Sis atraiikos kriterijus bus taikornas tuo atveju, jei tai paéiai hidraulikai vieiztisai
paaikinimai:
ilun,os tiekinio sisteinai bus pateiktos kelios paraikos.

KRITERIJUS

D

KRITERIJUS

SPECIALUSIS

Teikiamas tvirtinti:

Projekt1 atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

3

Siekiant tikslingai investuoti ES fondi! 1éas ir utikrinti efektyvq kogeneraciniq
renginiq darb, finansavimas bus skiriamas tik vienam projektui toje paëioje
hidrau1ikai vientisoje i1umos tiekimo sistemoje. Efektyviai veikiantis renginys
turètq dirbti 8000 val. Toje paëioje hidrau1ikai vientisoje i1umos tiekimo
sistemoje vienu metu veikiantys ir p0 8000 val. dirbantys renginiai gamintq
perteklinc iIum arba turètij veikti nepilnu galingumu, t.y. dirbti, neefektvviai.
Nustatymas
X Keitimas

—

Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaikinimai:

-

-

-

—

Projektuojant kogeneracijos frenginio (toliau frenginys) ga1i, turi bUti atsiveIgta
tai, kad frenginys galétq veikti visus metus (ne trumpiau nei 8 000 h) kogeneracijos
reimu, t. y. bUt4 patenkinarnas hidrau1ikai vientisos sisternos i1umos poreikis
nei1dymo sezono metu ir i dalies i1dyrno sezono poreikis. Parenkant atrankos
kriterijq vadovautasi Naciona1iné i1umos ukio pletros 2015 2021 metg programos
25 punkto nuostatomi, numataniomis, kad ,,biokuro kogeneraciniai frenginiai visur,
kur technikai gali bUti rengiarni, turi padengti bazinius ir i dalies ildymo sezono
poreikius” Strategijos 52.2.3. papunkëio nuostatomis, nustatanëiomis, kad turi
buti racionali didelio naudingumo kogeneracinia elektriniq, didinanëiq vietinés
elektros energijos gamybos galimybes, plétra
bei 52.2.4.1. papunkio
nuostatomis, nustatanëiomis, kad turi bflti laiku modernizuojami (kai nebéra
ekonominio pagrjstumo ir (ar) del aplinkosauginiq aspektq, keiiami arba
statomi nauji esami biokuro deginimo jrenginiai arba, kai tai ekonomikai
pagrsta, kogeneraciniai jrenginiai, siekiant iIaikyti atsinaujinanëiq energijos
itek1iq ba1ans. Duomenys apie vidutinj i1urnos galios poreikj nei1dymo sezono
rnetuyrapateikiarni u praejusius metus iki paraikos pateikimo,tyjei_paraika

is atrankos kriterijus bus iaikornas ilk projek1i airankos metu, nes priérnus
sprendirnqfInansuoliprojekrq airankos kriierijaj siebéli nebeakiualu.

Teikiamas tvirtinti:
SPECIALUSIS
D
ATRANKOS
PROJEKTIZJ
KRITERIJUS
II
PRIORITETINIS
PROJEKTIJ
ATRANKOS Patvirtinta Stebésenos komiteto 2016-03-24 nutarimu Nr. 44P-13.1(15)
KRITERIJUS
L€iinas i galimcjpj/ekizj airankos_krilerytitj.)
Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
23. Projektai, kuriuos gyvendinus bus padengiamas hidrau1ikai vientisos i1umos
tiekirno sisternos vidutinis i1urnos galios poreikis nei1dyrno sezono metu (praèjusiq
rnetq iki pateikiant paraik duornenys) ir i dalies i1dyrno sezono poreikis.

Projekt1 atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

4
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dalies i1dymo sezono poreikis (kuo labiau atitinka poreik, tuo balas auktesnis).
Balai nesuteikiami projektams, kuriuos jgyvendinus virijamas hidrau1ikai vientisos
i1umos tiekirno sistemos vidutinis i1umos galios poreikis nei1dymo sezono metu
visais hidrau1ikai vientisoje sistemoje biokurg naudojaniais frenginiais (praéjusi4
metg iki pateikiant paraikq duomenys) ir i dalies i1dymo sezn nnri1d
Tuo atveju kai Pi S 1,5xP2 balai suteikiami pagal formulç:

—

nm1ninninic
—j

p hidrau1ikai vientisos i1umos teikimo sistemos vidutinis i1uminés galios poreikis
nei1dyrno sezono
metu, MW
Q i1umos kiekis, patiektas tinkk ne i1dyrno sezono metu, MWh;
t nei1dymo sezono trukmé, h.
Aukiausi balai suteikiami projektams, kuriuos gyvendinus, but4 padengiamas
hidrau1ikai vientisos i1umos tiekimo sistemos vidutinis i1umos galios poreikis
nei1dymo sezono metu visais hidrau1ikai vientisoje sistemoje biokurg naudojaniais
jrenginiais (praejusig metg iki pateikiant paraik duomenys) ir i daliec i1dymo
sezono poreikis.
Apskaiëiuojarnieji balai suteikiami projektams, kuriuos gyvendinus i dalies
padengiamas hidrau1ikai vientisos ilumos tiekirno sistemos vidutinis i1umos galios
poreikis nei1dymo sezono metu visais hidrau1ikai vientisoje sistemoje biokurg

pateikiarna 2016 2020 m. bet kurj mênes, paraikoje ir (arba) investiciniame projekte
pateikiami duomenys u 2015 2019 metus.
Atsive1giant
keliamus reikalavimus projektams bei iuo metu vyraujanèias
technologijas, hidrauIikai vientisoje i1umos tiekimo sistemoje, rnaksimali galima
instaliuoti projekte numatyto statyti renginio i1uminê galia apskaiëiuojama pagal
formulç:
P—px3;
kf
P maksimali galima instaliuoti projekte numatyto statyti jrenginio i1uminé galia,
JVflV;
p hidrau1ikai vientisos i1umos teikimo sistemo vidutinis iluminés galios poreikis
nei1dymo sezono metu, MW, kuris apskaiëiuojamas pagal formule:
pQ/t

5

—

Tuo atveju jei Pi > 1q5XP2 balai paa1 j kriterij nesuteikiami
Svarbu jsitikinti, kad projektuojarnos nedidelés galios kogeneraciniq elektriniq
i1uminé galia néra per didelé konkreèiai hidrau1ikai vientisai i1umos tiekimo
sisternai, kuri p0 projekto ubaigirno bus tiekiarna i1urnos energija. Prieingu
atveju bus neefektyviai naudojamos ES fondq investicijos ir vaistoma pertekline
i1urnos energija, kurios nebus galirnybil4 patiekti i1umos tiekimo sistern.

—

—

—

Teikiamas tvirtinti:
D
SPECIALUSIS
PROJEKTV
KRITERIJUS
PRIORITETINIS
PROJEKTIJ
ATRANKOS Patvirtinta Stebésenos komiteto 2016-03-24 nutarimu Nr. 44P-13.1(15)
KRITERIJUS
ffymimas vienas i galimi rojelctaj a!rankoskri1eryiipii.)
Projekt1 atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
4. Biokuro panaudojirno skatinirnas, nevirijant Nacionalinéje iIumos ükio plétros
2015 2021 met programoje nustatytos optimalaus i1umos gamybos kuro balanso
ribos. siekiant padidinti i atsinaujinanëiq ir vietiniq energijos itekIiq
pagamintoscentra1izuotaitiekiamosi1umpocent.

-_____

P1
1,5 x P2

Kriterijus keiëiamas, nes tikslinama formulé, atsive1giant j tai, kad
projektuojamo jrenginio i1uminé galia butq 1,5 karto didesnê u vidutinl
i1uminês galios poreil4 nei1dymo sezono metu (tam, kad renginys dirbtq
çyy.J_y padengt1 1km! iIumines galmos peik neiIdymo sezono metu)
D Nustatymas
ATRANKOS X Keitimas

Projektq atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

=

kur:
X projektui suteikiamas balq skaiius;
Pi projekto kogeneracinio frenginio maksimali iIumos atidavimo j
centralizuot4 iIumos tinkhi i1uminé galia, MW.
P2
hidrau1ikai vientisos i1umos teikimo sistemos, kurioje gyvendinamas
projektas, praèjusiq metq vidutinis i1uminês galios poreikis neildymo sezono
metu (t. y. bendras i1umos sistemos poreikis geguês
rugséjo ménesiais
(MWh) padalintas i 3672 val.), MW.
Duomenys pateikiami u praêjusius metus iki paraikos pateikimo, t. y. jei
paraika pateikiama 2020 m. bet kurj mênes, duomenys teikiami u 2019
metus;

6

ProjektI atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaikinimai:

—

90 S
90

—

—

kur:
Y projektui suteikiamas balq skaiius;
S
hidrau1ikai vientisos centralizuoto i1umos tiekimo sistemos, kurioje
numatoma jgyvendinti projekt, atsinaujinanëiI energijos itekIiq dalis iIumos
gamybos kuro balanse, %, kuris apskaiiuojamas pagal formulç:

Y=5x

Tuo atveju kai S <90 balai suteikiami pagal formulç:

Atitiktis kriterijui vertinama remiantis duomenimis, pateiktais investicijq projekte.
Duomenys turi büti pagrsti pridedamais dokumentais (pvz., Vaistybinés kaing ir
energetikos kontrolés komisijos Vaistybinés energetikos reguliavimo tarybos,
i1umos tiekimo Imons ar kitos kompetentingos institucijos skelbiarnais
duornenirnis (nuoroda), pateiktomis paymomis ir kt.).
Aukëiausi balai suteikiami projektams, kuriuos gyvendinus hidrau1ikai vientisoje
centralizuoto i1umos tiekimo sistemoje bendra biokurn naudojanèig rengini4
jrengtoji i1uminé galia (MW) 2021 m. padengs 70 proc. vidutinio metinio i1umos
poreikio (MWh).
Apskaiéiuojamieji balai suteikiami, jeigu hidrau1ikai vientisoje centralizuoto
i1umos tiekimo sistemoje bendra biokurq naudojanëig frenginil4 jrengtoji i1uminé
galia (MW) 2021 rn. padengs nuo 10 proc. (suteikiamas cmesnis apskaiiuojamasis
balas) iki 70 proc. (suteikiamas auktesnis apskaiéiuojamasis balas) vidutinio metinio
i1umos poreikio (MWh).
Balai nesuteikiami, jeigu jgyvendinant projekt hidrau1ikai izoliuotoje centralizuoto
i1umos tiekimo sistemoje bendra biokurg naudojanèig frenginig jrengtoji i1uminé
galia (MW) hidrau1i1cai izoliuotoje 2021 m. padengs daugiau kaip 70 proc. vidutinio
metinio ilumos poreikio (MWh).

Siam kriterijui ir kriterijui Nr. 5 bus taikomas didiausias kriterijaus vertinimo
svoris.

is airankos kriierUus bus taikomas tik projekly airankos melu, nes jis tampa
pertekiiniu ir nebeakiuaiiu stebëti, kadangi kiniant rinkos sqiygoms siiuacUa 2024-3
m. gall bull pasikeitusi ir nebus vieningo aiskaitos tas7co pagal kur/ kriterzjus gaiety
büii objeklyviai pakarlolinai /veriinias.
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Projektq atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

—

s
Q

QAI

—

Kriterijus keiéiamas, nes 2018 m. birelio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo

90 balai nesuteikiami.
‘ipuiiiaiu r.iiurnos gamybo kuro ba1ansa nustatytas Nacionalinéje i1umos ükio
pletros programoje. Th atsinaujinaniq ir vietiniq energijos itekliq pagamintos
centralizuotai tiekiamos iiumos procentas visos centraiizuotai tiekiamos
i1umos yra nustatytas Nacionalinés energetinés nepriklausomybés strategijos
gyvendinimo priemoniq plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2018 m. gruodio 5 d. nutarimu Nr. 1210 ,,Déi Nacionalinés
energetinés nepriklausomybés strategij os gyvendinimo priemoniq piano
patvirtinimo” (toliau Strategijos jgyvendinimo priemoniq planas). Siekiarna,
kad gamtines dujos, kurios yra brangesnes lyginant su biokuru, but4
dalies
pakeiéiarnos biokuru (nevirijant Nacionalinéje i1umos Ukio plétros programoje
Strategijos gyvendinimo priemoniq plane nustatyto optimalaus balanso procento,
siekiant tolygiau vystyti a1ies centralizuoto i1urnos teikimo sisternas Strategijoje
numatyti tiksh1).Naudoj ant biokurg tose hidrau1ikai vientisoj e centralizuoto
i1umos tiekimo sistemose, kur biokuras sudaré ild 30 proc., tikimasi maksimalaus
ES 1ég panaudojimo efektyvumo, tai prisides prie darnios centralizuotai teikiamos
i1urnos sektoriaus pletros, i1umos kaing ir socialinés atskirties mainimo.
Proj ektq atrankos kriterijus atitinka 2013 m. gruodio 17 d. Europos Parlarnento ir
Tarybos reglarnento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalyje nustatytus
reikalavimus, t. y. projektq atrankos kriterijai yra nediskrirninuojantys ir skaidrüs.

Tuo atveju kai S

QAI

i1umos kiekis, pagamintas i atsinaujinanéiq energijos itekIiq
hidrau1ikai vientisoje centralizuoto ilnmos tiekimo sistemoje, kurioje
numatoma gyvendinti projekt, MWh. Duomenys pateikiami u praêjusius
metus lid paraikos pateikimo, t. y. jei paraika pateikiama 2020 m. bet kurl
ménes, duomenys teikiami u 2019 metus);
Q- pagamintas ir patiektas j tinkl4 ilumos kiekis hidraulikai 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 kurl menesj, duomenys
teikiami u 2019 metus).

kur:
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Teikiamas tvirtinti:
0
SPECIALUSIS
ATRANKOS
PROJEKTILJ
KRITERIJUS
PRIORITETINIS
PROJEKT1J
ATRANKOS
KRITERIJUS
ffqyrnimas vienas i galimij projektq airankos kriierUijpy.)
Projçrapjjriterijaus numeris jdinim

Projektq atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Patvirtinta Stebësenos komiteto 2016-03-24 nutarimu Nr. 44P-13.1(15)

Atrankos kriterijus pasirinktas siekiant efektyviai investuoti ES fondq investicijq
1éas, skatinti pareikejus parinkti optimalius technologinius sprendimus su geriausiu
kainos ir kokybés santykiu, atitinkami turéti ne per dideles pastovi4sias bei

—

Atitiktis kriterijui jvertinama rerniantis duomenirnis investicijq projekte ir (arba)
paraikoje, kuriose pateikiamas reikiamq projektui gyvendinti snaudq ir ketinamq
sukurti elektros galingumq santykis (t. y. visos projekto snaudos dalinamos i
projekto metu ketinam4 sukurti MWi).
Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatyta maiausiomis s4naudomis
frengti elektros energijos gamybos pajégumq galios vienet (toliau
1 MWeij,
lyginant su kitq tinkamumo finansuoti vertinim4 praejusiq proj ekt4 1 MW jrengimo

Teikiamas tvirtinti:
EJ
SPECIALUSIS
ATR&NKOS
PROJEKTIZJ
KRITERIJUS
I
PRIORITETINIS
PROJEKTI,J
ATRANKOS Patvirtinta Stebésenos komiteto 2016-03-24 nutarimu Nr. 44P-13.1(15)
KRITERIJUS
(qrnimasvienas_i galimi
jektz1_atrankos_kriterijtipq.)
ProjektL atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
45. Projektai, kuriuos gyvendinant elektros energijos gamybos frenginiq frengtosios
e1ektrosga1iosvieneto(1MWrengimosaudosbUt4 maiausios.
Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
Siam kriterijui ir kriterijui Nr. 4 bus taikomas didiausias kriterijaus vertinimo
paaikinimai:
svoris.

nutarimu Nr. XHI-1288 pakeistus Strategij, siekiama Strategijos 25.2.2.
papunktyjc nurodyto tikslo gyvendinimo, t. y, kad centralizuoto i1umos
tiekimo sistemose energijos i atsinaujinaniI energijos itek1iq dalis siektq 70
proc. iki 2020 mett ir 90 proc. iki 2030 metq.
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PROJEKTIJ

PRIORITETINIS
KRITERIJUS

kriterijaus
vertinimo

-

aspektai

Ministerijos kancleris

Projektq atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Projektq atrankos
paaikinimai:
ir

ATRANKOS

ATRANKOS

Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

PROJEKTIZJ

D
SPECIALUSIS
KRITERIJUS

Teikiamas tvirtinti:

Projektq atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaikinimai:

—

—

Ramünas Dilba

Parenkant atrankos kriterij1 vadovautasi Strategijos 25.1. papunkéio
nuostatomis, nustatanélomis, kad tikslas yra ,,didinti vartojamos elektros
energijos i atsinaujinanéiL energijos itek1iq da1, palyginti su galutiniu elektros
energijos suvartojimu, iki 30 proc. 2020 metais, 45 proc.
2030 metais ir 100
proc. 2050 metais”.
Aukiausi balai suteikiami projektams, kuriuos gyvendinus naujai rengtq
didelio naudingumo kogeneracijos frenginiq elektrinê jrengtoji galia, MW yra
didiausia.
Nustatomas atrankos kriterijus prisideda prie Strategijos tiksh! ir udavinh!
gyvendinimo. Teikiamas prioritetas elektros energijos gamybai elektrinêse,
kuriose elektros energija gaminama didelio naudingumo kogeneracijos büdu.

rengtojigaIia,MW

7. Didesn naujai jrengtL didelio naudingumo kogeneracijos renginht elektriné

X Nustatymas
LiKeitimas

(to1iau-iTVP)tikshJudaviniqgyvendinimo
Projektarns, kurie prisidés prie konkreios ITVP tikslq ir udaviniq jgyvendinimo,
suteikiarni balai. Bus vertinarna, ar projektas yra jgyvendinamas tikslinéje teritorijoje
arba su tiksline teritorija susietoje teritorijoje ir prisideda prie bent vieno konkreioje
ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekirno. Jeigu proj ektas jgyvendinarnas
tikslinéje teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su tiksline teritorija ir prisideda prie
bent vieno konkreioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo, bus skiriami
balai.Inforrnacijos a1tiniai: paraika,_patvirtinta ITVP.
Nustatornas atrankos kriterijus prisideda prie atskirties mainimo tarp regionq ir
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