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2010 01 15 įsakymu Nr. 1K-011 (nuo 2010 01 22) 
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(Projekto (-ų) tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko paskolos lėšomis patikros lapo forma)  

 
__________________________________________________ 

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas ir padalinys) 
 

PROJEKTO (-Ų) TINKAMUMO FINANSUOTI EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO PASKOLOS LĖŠOMIS 
PATIKROS LAPAS 

 
___________ Nr. ________ 

 (data) 
 
I. DUOMENYS APIE NUMATOMĄ (-US) IŠ EUROPOS SĄJUNGOS (TOLIAU – ES) FONDŲ LĖŠŲ 

BENDRAI FINANSUOTI (BENDRAI FINANSUOJAMĄ (-US)) PROJEKTĄ (-US) (TOLIAU – PROJEKTAS) 
 

KEISTA (dalies pavadinimas): 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Projekto/veiksmų programos prioriteto 
įgyvendinimo priemonės (toliau – 
priemonė) pavadinimas 

 

Projekto/priemonės kodas  

 
II. DUOMENYS APIE PROJEKTO (-Ų) TINKAMUMĄ FINANSUOTI EUROPOS INVESTICIJŲ 

BANKO (TOLIAU – EIB) PASKOLOS LĖŠOMIS 
 
1. 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Ar projekto (-ų) finansavimo šaltiniui (-iams) finansuoti yra (gali būti) numatomos EIB 
paskolos lėšos? 

 

Eil. Nr. Projekto (-ų) finansavimo šaltinis Taip Komentarai 

1.1 
Valstybės biudžeto lėšos (įskaitant atvejus, kai 
projekto vykdytojo ir (arba) partnerio lėšų 
šaltinis yra valstybės biudžeto lėšos)  

 

□ 
 

1.2 
Numatomas pareiškėjo ir (ar) partnerio nuosavų 
lėšų finansavimo šaltinis yra EIB paskolos lėšos □ 

 

Pastaba. Projekto (-ų) finansavimo šaltiniui (-iams) finansuoti yra (gali būti) numatomos EIB paskolos 
lėšos, jeigu lentelės 1.1 ir (arba) 1.2 punktuose pažymėta „Taip“.  

 

1 išvada. Projekto (-ų) finansavimo šaltiniui (-iams) finansuoti yra (gali būti) numatomos EIB 
paskolos lėšos: 

□ TAIP;  

□ NE. 

 
Projektas (-ai), kurio (-ių) finansavimo šaltiniui (-iams) finansuoti nėra (negali būti) numatomos EIB 

paskolos lėšos, toliau nevertinamas (-i). 
 



2. Ar projektas (-ai) atitinka EIB paskolos lėšomis tinkamą (-as) finansuoti investicijų sritį (-
is)?  

 
Pastaba. Pildoma 2.1, 2.2 arba 2.3 lentelė, atsižvelgiant į tai, pagal kurią veiksmų programą 

numatomas (-i) bendrai finansuoti (bendrai finansuojamas (-i)) tikrinamas (-i) projektas (-ai). 
 
2.1. Pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą numatomam (-iems) 

bendrai finansuoti (bendrai finansuojamam (-iems)) projektui (-ams): 
 

Eil. 
Nr. 

EIB paskolos lėšomis tinkama finansuoti 
investicijų sritis 

Taip Komentarai 

1. Švietimo ir mokymo sistemų kokybės 
gerinimas ir efektyvumo didinimas 

  

1.1 Švietimo ir mokymo kokybės gerinimas  □  

1.2 Žinių visuomenės įgūdžių plėtra □  

1.3 Išteklių panaudojimo optimizavimas □  

1.4 Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo 
užtikrinimas, kompiuterinio raštingumo didinimas 

□  

1.5 Mokslo ir technologijų srities studijų 
pasirenkamumo skatinimas 

□  

    

2. Švietimo ir mokymo sistemų prieinamumo 
didinimas 

  

2.1 Atviros mokymosi aplinkos skatinimas □  

2.2 Mokymosi patrauklumo didinimas, į paklausą 
orientuotų priemonių švietimo srityje 
įgyvendinimas 

□  

2.3 Aktyvaus pilietiškumo, lygių galimybių ir socialinės 
aprėpties didinimas 

□  

    

3. Švietimo ir mokymo sistemų atvirumo 
didinimas ir tarptautinis bendradarbiavimas 

  

3.1 Europinio bendradarbiavimo stiprinimas □  

3.2 Ryšių tarp darbo aplinkos, mokslinių tyrimų ir 
plačiosios visuomenės stiprinimas 

□  

3.3 Verslumo skatinimas □  

3.4 Užsienio kalbų mokymosi gerinimas □  

3.5 Mobilumo ir mainų skatinimas □  

3.6 Tarptautinio mobilumo ir karjeros galimybių 
mokslo ir technologijų srityje stiprinimas 

□  

3.7 Europos šalių akademinių ir mokslo laipsnių ir 
kvalifikacijų pripažinimas (derinimas) 

□  

    

4. Žinių ir inovacijų plėtra didinant ekonomikos 
augimą ir užimtumą 

  

4.1 Investicijos švietimo ir mokymo srityje, 
stiprinančios žmogiškuosius išteklius 

□  

4.2 Aukštojo mokslo ir tyrimų (taip pat medicinos 
srityje) plėtra, gerinanti vietinių žmogiškųjų išteklių 
bazės kokybę 

□  

4.3 Gebėjimų mokslo ir technologijų srityje vystymas, 
mokslo ir technologijų plėtra 

□  

4.4 Parama inovacijoms ir aukšto lygio moksliniams 
tyrimams 

□  

4.5 Socialinių problemų sprendimas ir socialinės 
atskirties mažinimas; priemonės, nukreiptos į 
socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes 

□  

4.6 Užimtumo didinimo politikos priemonės □  

    

5. Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programai įgyvendinti 

  



5.1 ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės 
sistemos funkcionavimas 

□  

5.2 Informavimas ir viešinimas □  

5.3 ES struktūrinės paramos vertinimas □  

 
2.2. Pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą numatomam (-iems) bendrai 

finansuoti (bendrai finansuojamam (-iems)) projektui (-ams): 
 

Eil. 
Nr. 

EIB paskolos lėšomis tinkama finansuoti 
investicijų sritis 

Taip Komentarai 

1. Esminė infrastruktūra ir energetika*   

1.1 Tinklų ir paslaugų modernizavimas ir plėtra 
didinant prieinamumą ir pasiekiamumą 
gyventojams 

□  

1.2 Investicijos į infrastruktūrą ir jos atitiktį ES 
aplinkosaugos (vandens, atliekų, oro, gamtos ir 
biologinių rūšių apsaugos ir biologinės įvairovės) 
standartams 

□  

1.3 Energijos gamyba naudojant atsinaujinančius 
energijos išteklius (vėjo, saulės, vandens, 
geoterminę, bangų, biomasės, biokuro, atliekų 
dujų energiją) 

□  

1.4 Atsinaujinančios energijos įrangos gamyba ar 
atsinaujinančių energijos išteklių gamyba 

□  

1.5 Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (toliau – 
MTTP), susiję su atsinaujinančios energijos 
technologijomis ir jų pritaikymu 

□  

1.6 Energijos iš atliekų gamyba (tik jei priskiriama 
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui), 
išskyrus atliekų deginimą ir toksinių atliekų 
perdirbimą 

□  

1.7 Projektai, kuriuos įgyvendinus energijos 
panaudojimo efektyvumas padidėja ne mažiau 
kaip 20 proc., ir kiti projektai, žymiai pagerinantys 
energijos naudojimo efektyvumą 

□  

1.8 Visi MTTP ir inovacijų projektai, aiškiai ir žymiai 
susiję su konkrečiu specifiniu energetikos tikslu 

□  

1.9 TEN-E energetikos projektai ir kitos investicijos, 
siekiant sukurti paneuropinę energetikos bendriją 
su kaimyninėmis šalimis ir šalimis partnerėmis 

□  

1.10 TEN-E energetikos projektai ir kita energetikos 
tinklų ir strateginių energijos saugyklų 
infrastruktūra 

□  

1.11 Jėgainės, prisidedančios prie energetikos 
diversifikavimo Europos mastu, įskaitant 
gaminančias energiją iš atliekų (išskyrus 
investicijas į naujas dideles jėgaines) 

□  

1.12 Kiti projektai, žymiai prisidedantys prie 
konkurencijos gerinimo ES energetikos rinkose 

□  

1.13 Projektai, prisidedantys prie ES energetinio 
saugumo didinimo 

□  

    

2. Ekonominės veiklos plėtra ar 
racionalizavimas* 

  

2.1 Naujų ekonominių veiklų, diversifikuojančių šalies 
(regiono) ekonominę bazę, plėtra 

□  

2.2 Esamų ekonominių veiklų stiprinimas, 
racionalizavimas, vystymas (investicijos 
atsižvelgiant į augančią paklausą, 
konkurencingumą, mokslinius tyrimus ir 
ekonominę plėtrą) 

□  

2.3 Energijos efektyvumo didinimas □  



2.4 Atsinaujinančių ir alternatyvių technologijų 
vystymas ir naudojimas 

□  

2.5 Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas □  

    

3. MTTP   

3.1 Europos MTTP infrastruktūros plėtra □  

3.2 Bendrų technologijų iniciatyvų plėtra □  

3.3 Technologinių platformų ir iniciatyvų plėtra □  

3.4 Mokslo ir technologijų parkų, technopolių ir 
inkubatorių centrų bei į tyrimus orientuotų 
branduolių (klasterių) plėtra 

□  

3.5 Viešųjų ir privačiųjų MTTP centrų plėtra □  

3.6 MTTP ir inovacijų skatinimas, tęstinumo 
užtikrinimas ir pritaikymas šalies (regiono) 
pramoniniuose branduoliuose (klasteriuose) 

□  

3.7 Privačiojo sektoriaus MTTP ir inovacijų plėtra □  

3.8 MTTP bendradarbiavimas (viešojo ir privačiojo 
sektoriaus, viešojo ir (ar) privačiojo sektoriaus ir 
švietimo/mokslo sektoriaus) 

□  

    

4. Informacijos ir ryšių technologijos (toliau – 
IRT) 

  

4.1 Infrastruktūros plėtra siekiant didinti laidinio ir 
belaidžio ryšio (telefoninio, telekomunikacijų) 
paslaugų konkurencingumą 

□  

4.2 Skaitmeninės televizijos plėtra   

4.3 Duomenų apsikeitimo sistemų sąveikos 
(interoperabilumo) plėtra 

  

4.4 Specialiųjų tinklų („Galileo“, GMES, TETRA, 
GSM-R) plėtra 

  

4.5 Plačiajuosčių tinklų ir sistemų (xDSL, kabelinis, >= 
3G ryšys, WiFi, palydovinis DTTV ir pan.) 
infrastruktūros plėtra 

□  

4.6 E. paslaugų ir programų plėtra (techninė įranga, 
programinė įranga, turinio plėtra, inovatyvus 
naudojimas bei susijusios teikimo paslaugos) 

□  

4.7 Audiovizualinio sektoriaus inovacijos ir turinio 
plėtra 

□  

4.8 Nano- ir optoelektronikos plėtra □  

4.9 MTTP ir gamyba, orientuota į IRT plėtrą □  

4.10 IRT prieinamumo užtikrinimas □  

    

5. Transporto tinklas   

5.1 Priemonės, skirtos sumažinti transporto 
kamščiams ir taršai miestuose, įskaitant riboto 
eismo ir pėsčiųjų zonas, aplinkkelius, miesto 
logistiką, transporto srautų valdymą 

□  

5.2 Kito tvaraus transporto plėtra (geležinkeliai, 
uostai, vidaus vandenys ir intermodaliniai 
terminalai, riedmenų įsigijimas, jūriniai laivai ir 
baržos), investicijos į eismo saugumą, inovatyvias 
transporto sistemas ir eismo valdymo sistemas 

□  

5.3 Papildomų transporto jungčių plėtra ir sąveikumas □  

    

6. Transeuropiniai transporto tinklai (toliau – 
TEN) 

  

6.1 TEN projektai, nustatyti Europos Parlamento ir 
Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 
884/2004/EK „Dėl transeuropinių transporto tinklų 
plėtros gairių“ III priede  

□  



6.2 Kiti TEN-T projektai (transporto infrastruktūros, 
transporto valdymo sistemos plėtra, ypač Europos 
traukinių eismo valdymo sistemos/Europos 
traukinių kontrolės sistemos (angl. European Rail 
Traffic Management System/European Train 
Control System (ERTMS/ETCS)) geležinkelių 
infrastruktūrai ir riedmenų atnaujinimas Europos 
traukinių kontrolės sistemos įranga, specializuotos 
kombinuoto transporto įrangos įsigijimas, 
tiesioginių transporto jungčių iš bendro intereso 
uostų ir oro uostų iki artimiausių TEN-T kelių ir 
geležinkelių plėtra).  
(Bendro intereso uostų ir oro uostų projektai 
privalo būti nurodyti TEN gairių žemėlapiuose ir 
(arba) papildomose specifikacijose. 
Kelių, vidaus vandenų ir geležinkelio 
infrastruktūros projektai privalo būti nustatyti 
atitinkamuose TEN žemėlapiuose) 

□  

6.3 Projektai, vykdomi pagrindiniuose transporto 
koridoriuose su kaimyninėmis šalimis, jeigu tokie 
koridoriai buvo nustatyti ir dėl jų susitarta tarp 
šalių 

□  

6.4 Projektai, vykdomi penkiuose transporto 
transnacionaliniuose koridoriuose (kurių kiekvieną 
sudaro keletas atšakų), jungiančiuose ES su 
kaimyninėmis šalimis 

□  

6.5 Bendro intereso transporto projektai, skirti 
Europos integracijai ir bendrai rinkai plėtoti, bei 
tarptautinių transporto jungčių tarp ES ir trečiųjų 
šalių plėtra  

□  

    

7. Techninė parama Ekonomikos augimo 
veiksmų programai įgyvendinti 

  

7.1 ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės 
sistemos funkcionavimas 

□  

7.2 Informavimas ir viešinimas □  

7.3 ES struktūrinės paramos vertinimas □  

 
* projektams energetikos srityje papildomai pildomas A PRIEDAS. 
 
2.3. Pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą numatomam (-iems) 

bendrai finansuoti (bendrai finansuojamam (-iems)) projektui (-ams): 
 

Eil. 
Nr. 

EIB paskolos lėšomis tinkama finansuoti 
investicijų sritis 

Taip Komentarai 

1. Gamtos išteklių valdymas   

1.1 Saugomų teritorijų apsauga ir būklės gerinimas 
(įskaitant „Natura 2000“ tinklą)  

□  

1.2 Gamtos išteklių (žemės, upių baseinų, jūros 
aplinkos) apsauga ir valdymas; ekologinė 
miškininkystė 

□  

1.3 Stichinių nelaimių prevencija ir gamtos išteklių 
atkūrimas (potvynių prevencija ir apsisaugojimo 
priemonės, investicijos stichinių nelaimių vietose 
(pvz., naftos produktų išsiliejimo, miškų gaisrų 
teritorijose)) 

□  

1.4 Užterštos žemės atkūrimas □  

1.5 Aplinkosaugos technologijos ir priemonės, 
skirtos ekologiniam efektyvumui didinti, įskaitant 
efektyvų išteklių naudojimą, tausojantį 
atsinaujinančių ir neatsinaujinančių išteklių 
naudojimą 

□  



    

2. Darnios bendruomenės    

2.1 Miestų infrastruktūra, viešosios erdvės ir 
komercinės, kultūrinės, administracinės 
paskirties pastatai, laikantis „Darnių miestų ir 
bendruomenių“ darbotvarkės 

□  

2.2 Kiti miestų atnaujinimo ir atkūrimo projektai □  

2.3 Kultūros paveldas ir kultūros paveldo objektų 
išsaugojimas ir atnaujinimas 

□  

2.4 Socialinis būstas pagal integruotus miesto arba 
būsto planus, socialinio būsto atnaujinimas 
(modernizavimas) ir socialinės aprėpties 
didinimas 

□  

2.5 Bendrosios investicijos švietimo srityje, 
prisidedančios prie žmogiškųjų išteklių 
infrastruktūros gerinimo  

□  

    

3. Sveikatos apsauga   

3.1 Sveikatos infrastruktūros plėtra siekiant pagerinti 
sveikatos paslaugų teikimą ir kokybę; esamos 
sveikatos infrastruktūros atnaujinimas 

□  

3.2 Sveikatos informacinių sistemų ir medicinos 
įrangos, skirtų teikti aukštos kokybės 
paslaugoms, įsigijimas ir modernizavimas 

□  

3.3 Socialinės infrastruktūros plėtra ir pritaikymas 
pagyvenusiems ir neįgaliesiems 

□  

3.4 Mokymas ir gebėjimų stiprinimas siekiant sukurti 
tinkamą rūpybos (slaugos) modelį ir efektyviai 
paskirstyti išteklius 

□  

3.5 Prevencijos paslaugų gerinimas, švietimas 
visuomenės sveikatos, aplinkos sveikatos ir 
sveikatos mokymo temomis; nestacionarinių 
sveikatos ir slaugos paslaugų plėtra 

□  

    

4. Aplinka ir tvari plėtra*   

4.1 Energijos efektyvumas (įskaitant kuro rūšies 
pakeitimą, termofikacinių elektrinių, šildymo 
sistemų ir katilinių modernizavimą) 

□  

4.2 Atsinaujinantys energijos šaltiniai (vėjo, saulės, 
vandens, bangų, geoterminė energija, biomasė, 
biokuras ir pan.) 

□  

4.3 Priemonės, skirtos mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (išskyrus CO2) emisijoms 
(įskaitant metano surinkimą sąvartynuose ir 
įrenginių modernizavimą) 

□  

4.4 Biologinis atkūrimas (įskaitant (at)želdinimą 
mišku) ir anglies sandėliavimas  

□  

4.5 Žymus (>20 proc.) transporto (ypač geležinkelio, 
miesto transporto ir jūros transporto) šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijų sumažinimas  

□  

4.6 Pramoninės taršos mažinimas (įskaitant oro ir 
vandens užterštumo, triukšmo, pramoninių 
chemikalų gamybos mažinimą) 

□  

4.7 Transporto sukeliamos taršos mažinimas 
(priemonės, skirtos žymiai sumažinti oro ir 
vandens užterštumą ir triukšmą) 

□  

4.8 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 
surinkimas, valymas ir pakartotinis panaudojimas 

□  

4.9 Atliekų tvarkymas ir perdirbimas, įskaitant atliekų 
mažinimą, pakartotinį panaudojimą, utilizavimą 
(išskyrus atliekų deginimą ir toksinių atliekų 
perdirbimą) 

□  



4.10 Viešasis miesto transportas (įskaitant 
požeminius traukinius, metro, tramvajus, 
autobusus, multimodalines jungtis, transporto 
tinklų integravimą, žaliąjį transportą, riedmenų 
atnaujinimą) 

□  

4.11 Atsinaujinančios energijos įrangos gamyba ar 
atsinaujinančių energijos išteklių gamyba 

□  

4.12 MTTP, susiję su atsinaujinančios energijos 
technologijomis ir jų pritaikymu 

□  

4.13 Energijos iš atliekų gamyba (tik jei priskiriama 
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui), 
išskyrus atliekų deginimą ir toksinių atliekų 
perdirbimą 

□  

4.14 Projektai, kuriuos įgyvendinus energijos 
panaudojimo efektyvumas padidėja ne mažiau 
kaip 20 proc., ir kiti projektai, žymiai 
pagerinantys energijos naudojimo efektyvumą 

□  

4.15 Visi MTTP ir inovacijų projektai, aiškiai ir žymiai 
susiję su konkrečiu specifiniu energetikos tikslu 

□  

4.16 Jėgainės, prisidedančios prie energetikos 
diversifikavimo Europos mastu, įskaitant 
gaminančias energiją iš atliekų, išskyrus 
investicijas į naujas dideles jėgaines 

□  

    

5. Techninė parama Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programai įgyvendinti 

  

5.1 ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės 
sistemos funkcionavimas 

□  

5.2 Informavimas ir viešinimas □  

5.3 ES struktūrinės paramos vertinimas □  

 
* projektui energetikos srityje papildomai pildomas A PRIEDAS. 
 

2 išvada. Projektas (-ai) atitinka EIB paskolos lėšomis tinkamą (-as) finansuoti investicijų sritį (-is): 
□ TAIP;  
□ NE. 

 
Pastaba. Projektas (-ai) laikomas (-i) atitinkančiu (-iais) EIB paskolos lėšomis tinkamą (-as) 

finansuoti investicijų sritį (-is), jei atitinka nors vieną 2.1, 2.2 arba 2.3 lentelėje nustatytą investicijų sritį (žyma 
„Taip“).  

 
Projektas (-ai), kuris (-ie) neatitinka EIB paskolos lėšomis tinkamos (-ų) finansuoti investicijų srities (-

ių), toliau nevertinamas (-i). 
KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 
(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 
3. Ar projektas (-ai) susijęs (-ę) su EIB paskolos lėšomis netinkama finansuoti investicijų 

sritimi?  
 

Eil. Nr. EIB paskolos lėšomis netinkama finansuoti 
investicijų sritis 

Ne Komentarai 

1. Projektas (-ai) susijęs (-ę) su ginklų, amunicijos, 
karinės ar policijos įrangos ar infrastruktūros, kitos 
įrangos ar infrastruktūros, ribojančios žmogaus 
asmens teises ir laisves, gamyba (kūrimu), 
naudojimu, prekyba ar disponavimu kitais būdais  

□  

2. Projektas (-ai) susijęs (-ę) su azartinių lošimų ar 
susijusios įrangos gamyba (kūrimu), naudojimu, 
prekyba ar disponavimu kitais būdais 

□  

3. Projektas (-ai) susijęs (-ę) su tabako produktų 
gamyba, apdorojimu ar platinimu 

□  



4. Projektas (-ai) yra etiškai ar morališkai 
prieštaringas (-i) (pvz., žmonių klonavimo tyrimai) 

□  

5. Projekte (-uose) numatytas neigiamo poveikio 
aplinkai perkėlimas iš vienos vietos į kitą 

□  

6. Projekto (-ų) metu bus atliekami bandymai su 
gyvūnais nesilaikant Europos Tarybos 
konvencijos dėl stuburinių gyvūnų, naudojamų 
bandymų ar kitais mokslo tikslais, apsaugos 

□  

7. Projekto (-ų) tikslas ir (ar) esmė yra nekilnojamojo 
turto plėtra, turint tikslą nekilnojamąjį turtą 
parduoti 

□  

8. Projekte (-uose) numatytos investicijos į naujas 
dideles jėgaines 

□  

9. Projekte (-uose) numatytas atliekų deginimas 
(įskaitant didelio šilumingumo frakciją (angl. 
refuse-derived fuel (RDF) ir toksinių atliekų 
perdirbimą) 

□  

10. Projekto (-ų) išlaidos skirtos įprastai 
eksploatacinei veiklai finansuoti 

□  

 

3 išvada. Projektas (-ai) susijęs (-ę) su EIB paskolos lėšomis netinkama finansuoti investicijų sritimi: 
□ TAIP;  
□ NE. 

 
Pastaba. Projektas (-ai) laikomas (-i) nesusijusiu (-iais) su EIB paskolos lėšomis netinkama 

finansuoti investicijų sritimi, jei visi 3 lentelės teiginiai pažymėti žyma „Ne“.  
 
Projektas (-ai), kuris (-ie) susijęs (-ę) su EIB paskolos lėšomis netinkama finansuoti investicijų sritimi, 

toliau nevertinamas (-i). 
 
4. Ar projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti EIB paskolos lėšomis? 
 
Pastaba. Tam tikros projekto išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti ES fondų ir (ar) Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, yra netinkamos finansuoti EIB paskolos lėšomis.  
 
4.1. EIB paskolos lėšomis netinkamos finansuoti išlaidų kategorijos, kurios yra tinkamos 

finansuoti ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis: 
 

Eil. 
Nr. 

EIB paskolos lėšomis netinkamų finansuoti išlaidų 
kategorija 

Projekto išlaidų suma pagal šią išlaidų 
kategoriją, Lt 

1. Žemės įsigijimas  
(atitinka projektų, finansuojamų iš Europos regioninės 
plėtros fondo arba Sanglaudos fondo, biudžeto 1 
išlaidų kategoriją „Žemė“ arba  
projektų, finansuojamų iš Europos socialinio fondo, 
biudžeto 3 išlaidų kategorijos atitinkamą eilutę „Kita“) 

 

2.  Nekilnojamojo turto įsigijimas 
(atitinka projektų, finansuojamų iš Europos regioninės 
plėtros fondo arba Sanglaudos fondo, biudžeto 2 
išlaidų kategoriją „Nekilnojamasis turtas“ arba  
projektų, finansuojamų iš Europos socialinio fondo, 
biudžeto 3 išlaidų kategorijos atitinkamą eilutę „Kita“)  

 



3.  Nesukurto nematerialiojo turto įsigijimas: telekomo 
licencijų mokesčiai, naudingųjų išteklių tyrinėjimo 
licencijos, teisės į naudingąsias iškasenas ir kitos 
licencijos, kvotos politiniu pagrindu, patentai ir prekių 
ženklai 
(atitinka projektų, finansuojamų iš Europos regioninės 
plėtros fondo arba Sanglaudos fondo, biudžeto 4.5 
išlaidų eilutę „Patentai/licencijos/prekių ženklai“ arba  
projektų, finansuojamų iš Europos socialinio fondo, 
biudžeto 1.5 išlaidų eilutę „Ilgalaikio nematerialiojo 
turto įsigijimas“) 

 

4. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės 
mokestis (PVM), kurio negalima įtraukti į PVM 
atskaitą 

 

5. Naujos didelės elektrinės  

6. Atliekų deginimas (įskaitant didelio šilumingumo 
frakciją (angl. refuse-derived fuel (RDF)) ir toksinių 
atliekų perdirbimą) 

 

7. Vien tik finansiniai sandoriai, kurie tiesiogiai 
nesusiję su naujomis fizinėmis investicijomis 

 

Iš viso EIB netinkamų finansuoti išlaidų  

 
4.2. EIB paskolos lėšomis netinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos palyginimas su iš ES 

fondų lėšų finansuojama projekto išlaidų suma: 
 

Eil. 
Nr. 

Išlaidos Suma, Lt Komentarai 

1. Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma   

2. Iš ES fondų lėšų finansuojama projekto 
išlaidų suma 

 Projektas tinkamas finansuoti 
EIB paskolos lėšomis, jei išlaidų 
suma, nurodyta 2 eilutėje, lygi 
išlaidų sumai, nurodytai 3 
eilutėje, arba didesnė už šią 
išlaidų sumą 

3. EIB paskolos lėšomis netinkamų finansuoti 
projekto išlaidų suma 

 

 
KEISTA: 
2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 
(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
 

5. Galutinė išvada. Projektas (-ai) tinkamas (-i) finansuoti EIB paskolos lėšomis: 
□ TAIP;  
□ NE. 

 
Komentarai: 
 

 
 

 
Įgyvendinančiosios institucijos atstovas (-ai), atlikęs (-ę) projekto (-ų) tinkamumo finansuoti EIB 

paskolos lėšomis vertinimą: 
 

(pareigų pavadinimas)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
 

___________________ 
(data) 

______________ 
 

A PRIEDAS. Ar projektas atitinka EIB energetikos projektų tinkamumo kriterijus? 
 
Pastaba. Pildoma tik projektui energetikos srityje. 
 

Eil. Nr. EIB tinkama finansuoti investicijų sritis Taip Ne Netaikoma Komentarai 



1. Energijos efektyvumas 

1.1 Investicijos, kurios leistų bent 20 proc. 
padidinti energijos efektyvumą, palyginti su 
padėtimi neįgyvendinus projekto. Toks 
padidėjimas gali reikšti energijos 
suvartojimo sumažėjimą arba vienetinio 
vartojimo sumažėjimą  
arba 
Investicijos, kurios leistų mažiau kaip 20 
proc. padidinti energijos efektyvumą, jei 
sutaupomos energijos kiekis gali pateisinti 
bent 50 proc. investicijų vertės

1
 (

*
) 

□ □ □  

Papildomi specifinių projektų reikalavimai (taikoma investicijoms į didelio efektyvumo kogeneraciją arba 
pastatus) 

1.2 Investicijos į didelio efektyvumo 
kogeneraciją, jei tos investicijos atitinka 
2004 m. vasario 11 d. Direktyvoje 
2004/8/EB apibrėžtus kriterijus. 
Reikalavimus taip pat atitinka nedidelio 
masto ir mikrokogeneracija, kaip apibrėžta 
direktyvoje. Elektros gamybos sąnaudos, 
atėmus šilumos pardavimą 96 EUR/MWh, 
taikant 5 proc. diskonto normą ir 15 metų 
ekonominio gyvavimo trukmę (

*
). 

□ □ □  

1.3 Investicijos susijusios su pastatų 
energetiniu efektyvumu (

*
):  

□ □ □  

1.3.1 Esami pastatai: bet kurios investicijos, 
kuriomis siekiama sumažinti energijos 
vartojamą, įskaitant esamų 
šildymo/vėsinimo įrenginių pakeitimą 
naujausia įranga ir pastatų atitvarų 
apšiltinimą. 

□ □ □  

1.3.2 Nauji pastatai: kurių energijos efektyvumo 
standartas labai panašus į didžiausią 
nustatytą nacionalinės teisės aktuose, 
parengtuose taikant Direktyvą 2002/91/EB. 
Dėl jų tinkamumo kiekvienu pavieniu atveju 
ex ante sprendžia EIB. 

□ □ □  

1.4 Tobulesni skaitikliai □ □ □  

2.  Atsinaujinanti energija
2
 (projektas pagal savo pobūdį priskiriamas tam tikrai kategorijai (-oms). 

Likusios kategorijos žymimos žyma „Netaikoma“) 

2.1 Elektros ir šilumos gamyba naudojant 
atsinaujinančios energijos šaltinius, jei: 

□ □ □  

2.1.1 elektrą gaminančios atsinaujinančios 
energijos atveju, diskontuotos elektros 
pagaminimo sąnaudos (per 15 metų, 
taikant 5 proc. diskonto normą) neturėtų 
viršyti 96 EUR/MWh 

□ □ □  

2.1.2 biodujų įrenginiams, išskyrus biodujų 
įrenginius, kuriais siekiama tinkamai šalinti 
atliekas pagal nacionalinės teisės aktus 
(pavyzdžiui, srutos iš nutekamojo vandens 
valymo įrenginių ar galvijų ūkių) (netaikomi 
jokie vieneto sąnaudų apribojimų 
reikalavimai), pateikta ex ante patvirtinta 
EIB  

□ □ □  

2.1.3 neįtraukiamos didelio masto hidroelektrinės 
(pagal Tarptautinio didelių užtvankų 
komiteto apibrėžtis ar rekomendacijas) 

□ □ □  

2.1.4 elektros gamybai nenaudojamas biokuras □ □ □  

2.2 Naujos technologijos (saulės fotovoltų 
energija, saulės šiluminė energija elektros 

□ □ □  



gamybai ir vėjo jėgainės)
3
, jei: 

2.2.1 įrodytas reikalavimus atitinkantis finansinis 
pelningumas; 

□ □ □  

2.2.2 kitų naujų technologijų, kurios nepatenka į 
nurodytas kategorijas, atveju turi būti 
pateikta ex ante patvirtinta EIB 

□ □ □  

2.3 Atsinaujinančios energijos įrangos gamybos 
(montavimo) pramonė: 

□ □ □  

2.3.1 investicijų į tiesiogiai su atsinaujinančia 
energija susijusi įranga, išskyrus vėjo 
malūnus ir fotovoltų skydus, atveju turi būti 
pateikta ex ante patvirtinta EIB 

□ □ □  

2.4 Kombinuoto ciklo dujų turbinos, 
naudojančios gamtines dujas  

□ □ □  

2.5 Laikymas ir platinimas: 
(investicijos pagal pobūdį turi atitikti vieną iš 
toliau minimų punktų) 

□ □ □  

2.5.1 Strateginių naftos laikymo projektų 
investicijos, jei visiškai atitinka ES ir 
nacionalinę politiką 

□ □ □  

2.5.2 Elektros ir dujų skirstomieji ir perdavimo 
tinklai, įskaitant dujų saugyklas ir 
importuojamų dujų saugyklas 

□ □ □  

2.5.3 Centralizuotų šilumos tiekimo centrų, be 
pagrindinio energijos efektyvumo kriterijaus, 
vartotojams tiekiama šiluma turi konkuruoti 
su daugeliu energijos efektyvumo 
decentralizavimo sprendimų, kurie įmanomi 
toje teritorijoje (ilgalaikio šilumos tiekimo 
sąnaudos, įskaitant visą būtiną remontą, 
turi konkuruoti su pavieniais vandens 
šildytuvais pastatuose) 

□ □ □  

2.6 Energijos valdymo investicijos: 
(investicijos turi atitikti vieną iš toliau 
minimų punktų) 

□ □ □  

2.6.1 investicijos į hidrosiurbimo stotis, jei jose 
nėra didelių užtvankų pagal Tarptautinio 
didelių užtvankų komiteto apibrėžtis ar 
rekomendacijas

4
 

□ □ □  

2.6.2 kitų energijos valdymo investicijų atveju turi 
būti pateikta ex ante patvirtinta EIB 

□ □ □  

2.7 Projektas, susijęs su anglimi kūrenamų 
elektrinių pertvarkymu

5
: 

(investicijos turi atitikti visus toliau minimus 
punktus)  

□ □ □  

2.7.1 nedidelės (mažesnės kaip 200 EUR/kW), 
kad įrenginių pakeitimo strategijos 
neišsitęstų iki vidutinės trukmės laikotarpio 

□ □ □  

2.7.2 išlaikyti EIB ekonominį testą, kad būtų 
užtikrinta, jog įrenginiai nebus uždaryti per 
labai trumpą laikotarpį 

□ □ □  

2.7.3 susijusios su investicijomis, kuriomis 
siekiama iš esmės sumažinti taršą ir 
padidinti energijos efektyvumą pagal 
pirmiau nurodytas gaires 

□ □ □  

 
___________________ 
1
 Lemiamas energijos efektyvumo projekto veiksnys – ryšys tarp gautos naudos (sutaupytos 

energijos) ir investicinių sąnaudų. Siūloma šį ryšį vertinti atsižvelgiant į energijos balansą prieš projekto 
įgyvendinimą ir po jo. Diskontuota sutaupytos energijos vertė pinigine išraiška turi padengti bent 50 proc. 
energijos efektyvumo investicinių sąnaudų, taikant 5 proc. diskonto normą ir 15 metų projekto gyvavimo laiką 
(arba projekto laikotarpį, kai jis trumpesnis kaip 15 metų). 



2
 Bet kurios skirtos investicijos turi būti pagrįstos geru išteklių modeliavimu (pvz., vėjas, saulės 

spinduliuotė, geoterminė energija ir kt.) ir kvalifikuotų specialistų, kurių patirtis įrodyta, atliktais galimybių 
tyrimais. 

3
 Tokios investicijos atitinka reikalavimus neribojant vieneto sąnaudų. Tačiau schemose turi būti 

įrodytas reikalavimus atitinkantis finansinis pelningumas. 
4
 Pirmojoje atrankoje: mažesnės kaip 15 m užtvankos paprastai nelaikomos didelėmis užtvankomis. 

5
 Privalo būti visapusiškai įvertinta EIB. 

 
A PRIEDO išvada: Projektas atitinka EIB energetikos projektų tinkamumo kriterijus: 
□ TAIP;  
□ NE. 
 
Pastabos:  
Energijos efektyvumo projekto investicijų sritis laikoma atitinkančia EIB tinkamą finansuoti 

investicijų sritį (-is), jei atitinka 1.1 punktą. Taip pat, atsižvelgiant į projekto pobūdį, turi atitikti bent vieną iš 
toliau minimų punktų: investicijos į didelio efektyvumo kogeneraciją – 1.2 punktą, investicijos į esamų pastatų 
energijos efektyvumą – 1.3.1, naujų – 1.3.2, nepriklausomai nuo pobūdžio – 1.4. 

 
Atsinaujinančių išteklių projektas pagal savo veiklų pobūdį priskiriamas tam tikrai kategorijai (-

oms). Likusios kategorijos žymimos žyma „Netaikoma“. Projekto investicijų sritis laikoma atitinkančia EIB 
tinkamą finansuoti investicijų sritį (-is), jei: 

pagal 2.1 punktą – elektros ir šilumos gamybos investicijos visais atvejais turi atitikti 2.1.3 ir 2.1.4 
punktus; atsižvelgiant į projekto veiklų pobūdį: elektrą gaminančios atsinaujinančios energijos atveju – 2.1.1 
punktą; biodujų įrenginiams, išskyrus biodujų įrenginius, kuriais siekiama tinkamai šalinti atliekas pagal 
nacionalinius teisės aktus – 2.1.2 punktą; 

pagal 2.2 punktą – investicijos turi atitikti vieną iš toliau minimų punktų; 
pagal 2.3 punktą – investicijos pagal pobūdį turi atitikti 2.3.1 punktą; 
pagal 2.4 punktą – investicijos pagal pobūdį turi atitikti šį punktą; 
pagal 2.5 punktą – investicijos pagal pobūdį turi atitikti vieną iš toliau minimų punktų; 
pagal 2.6 punktą – investicijos turi atitikti vieną iš toliau minimų punktų; 
pagal 2.7 punktą – investicijos turi atitikti visus toliau minimus punktus. 

______________ 
 


