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P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų
atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1, patvirtinto Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113
priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 66 punktą ir jį išdėstau taip:
„66. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta
forma (.pdf formatu) skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės skyriuje „Dokumentai“, srityje
„Finansavimas“ paskelbto kvietimo teikti paraiškas dalyje „Susiję dokumentai. Paraiškoje turi
būti prašoma finansuoti tokią (-į) energijos vartojimo audito ataskaitoje pateiktą
energijos taupymo priemonių grupę (paketą), kurios (-io), skaičiuojant SVA metodu
(vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikos, patvirtintos 2019 m. rugpjūčio
14
d.
VšĮ
CPVA
Direktoriaus
įsakymu
Nr.
2019/8-214),
sąnaudų
efektyvumo/veiksmingumo rodiklis (grynųjų išlaidų kartu su likutine verte pokyčio ir
paslaugos pokyčio rezultato santykis) būtų mažiausias. Paraiškoje turi būti prašoma
finansuoti tokią (-į) energijos vartojimo audito ataskaitoje pateiktą energijos taupymo
priemonių grupę (paketą), kurią (-į) įgyvendinus būtų pasiekiamas didžiausias ekonominis
efektyvumas (nauda), t. y. vienu investuotu euru būtų sutaupoma daugiausia energijos,
išreikštos kilovatvalandėmis vienam eurui (kWh/Eur) per metus, skaičiuojant energijos
sutaupymus per metus, padalijus iš investicijų dydžio.“
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