LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA
2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
PRIEMONĖ 04.1.1-LVPA-V-115 „AIE NAMŲ ŪKIAMS“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 4.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių
energijos naudojimą“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos: iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros
energijos gamybai namų ūkio reikmėms:
1.3.1. įrengimas geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose;
1.3.2. įsigijimas iš elektrinių parkų;
1.3.3. įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.
Galimas pareiškėjas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūra.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) bei
kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių
Pagal priemonę nebus finansuojami projektai, kuriems skirtas finansavimas pagal
04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių
įrengimas namų ūkiuose“.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

R.S.315

„Atsinaujinančių išteklių
energijos dalis galutiniame
energijos balanse“

P.B.230

P.B.234

„Papildomi atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos
pajėgumai“

Matavimo
vienetas

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.

procentai

21,72

28

MW

0

26

„Bendras metinis šiltnamio
t CO2
efektą sukeliančių dujų
ekvivalentu
sumažėjimas“

0

15 600

2
7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
ES struktūrinių Lietuvos
Respublikos
fondų
valstybės Iš viso – ne
lėšos – iki
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
biudžeto mažiau kaip Respublikos biudžeto lėšos viešosios
lėšos
lėšos – iki
valstybės
lėšos
biudžeto lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
8 000 000
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
8 000 000
0
0
0
0
0
0
“

