PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų
nustatymo ir (ar) keitimo teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

04.3.1-VIPA-T-113 Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas
(II)

Kitos ministerijos administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus uždavinio tikslų

04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“
04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje
infrastruktūroje“
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Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

12,9024,59

Projektų atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka

Pagal priemonę remiama veikla:

Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos
vartojimo efektyvumą, kuomet dalį investicijų numatoma finansuoti pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.
1. Valstybei priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas ir jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių
pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.
2. Valstybei arba viešosioms įstaigoms, kurių savininkas yra valstybė, priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas ir jų
inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, kuomet dalį
investicijų numatoma finansuoti pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
viešojoje infrastruktūroje“.
Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus
valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.
1. Viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdančios biudžetinės įstaigos (taikoma 1 veiklai).
2. Viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdančios biudžetinės įstaigos (kurios planuoja
įgyvendinti projektą ETPT modeliu), viešosios įstaigos, kurių savininkas yra valstybė, ar centralizuotai valdomo turto
valdytojas (išskyrus kitas valstybės įmones) (taikoma 2 veiklai).

Galimi pareiškėjai:

Priemonės finansavimo forma:

Grąžinamoji subsidija.
Grįžusios lėšos bus naudojamos energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslams siekti.
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Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės įgyvendinimas derinamas su 04.3.1-FM-F-105 priemone „Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas viešojoje infrastruktūroje“. Priemonė kartu su 04.3.1-FM-F-105 priemone taip pat gali būti
derinamos su kitų institucijų priemonėmis, skirtomis viešųjų pastatų atnaujinimui (kompleksinis pastato
atnaujinimas). Tokiais atvejais bus siekiama užtikrinti, kad nebūtų dvigubo finansavimo.

Siekiami rezultatai:

- Padidėjęs energijos vartojimo efektyvumas valstybei nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose (pasiekta
mažiausiai C energinio naudingumo klasė);
- Sumažėjęs metinis pirminės energijos viešuosiuose pastatuose suvartojimas;
- Sumažėjęs bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtintas Stebėsenos komiteto 2018 m. vasario 22 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P- 1 (31),
patikslintas 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4 (34).

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir
pavadinimas:

1. Atitiktis strateginiams dokumentams.

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai
ir paaiškinimai:

Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija)
įgyvendinimo, ir atitinka Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio
efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), nuostatas. Laikoma, kad numatomas
vykdyti projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 33.1 papunkčio
įgyvendinimo, jeigu projektu bus užtikrintas energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas, ir, kad projektas
atitinka Programos nuostatas, jei pastatas, kurį ketinama atnaujinti, dėl įgyvendinamo projekto pasieks
mažiausiai C energinio naudingumo klasę.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtintas Stebėsenos komiteto 2018 m. vasario 22 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P- 1 (31).

Projektų atrankos kriterijaus
numeris ir pavadinimas:

2. Galutinės energijos sąnaudų atnaujinamame pastate sumažinimas ne mažiau kaip 30 procentų.

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Vertinama, ar projektu bus ne mažiau kaip 30 proc. mažinamos galutinės energijos sąnaudos atnaujinamame
pastate. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektu numatyta, kad atnaujinus pastatą, galutinės
energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 30 proc. Galutinės energijos sąnaudų sumažėjimas
(procentais) vertinamas lyginant sumines energijos sąnaudas arba bendras šildymui, vėsinimui, karštam

vandeniui ruošti, suminės elektros energijos sąnaudas pagal pateikiamą energinio naudingumo sertifikatą,
išduotą prieš pastato atnaujinimą su bendromis šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, suminėmis
elektros energijos sąnaudomis, nurodytomis projektiniame energinio naudingumo sertifikate, pateiktame
energijos vartojimo audito ataskaitoje, o po pastato atnaujinimo – nurodytomis energinio naudingumo
sertifikate.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas
Patvirtintas Stebėsenos komiteto 2018 m. vasario 22 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P- 1 (31).

Projektų atrankos
kriterijaus numeris
ir pavadinimas:

3.Dalinis projekto investicijų finansavimas taikant finansinę priemonę.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Šis kriterijus taikomas priemonės 2-ajai veiklai: valstybei arba viešosioms įstaigoms, kurių savininkas yra valstybė, priklausančių
viešųjų pastatų atnaujinimas ir jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo
efektyvumą, kuomet dalį investicijų numatoma finansuoti pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas viešojoje infrastruktūroje“.
Vertinama, ar projekto investicijų dalį siekiama finansuoti taikant 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
viešojoje infrastruktūroje“, t. y. ar dėl konkrečiam pastatui atnaujinti reikalingų investicijų dalies finansavimo buvo kreiptasi ir gautas
pritarimas iš uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ iki paraiškos įvertinimo pagal priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 pabaigos.
Atrankos kriterijus taikomas projektų atrankos metu.

