Kvartalo energinio efektyvumo
didinimo programos
įgyvendinimo finansavimo
galimybės
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Viešųjų investicijų plėtros agentūra - VIPA

Daugiabučiai
namai
Bendrabučiai (JESSICA)
(JESSICA)

+
+ mln. EUR
30

15
mln. EUR

2014

ENEF

Daugiabučiai
namai
(2014-2020)

+
mln. EUR
80

+
mln. EUR

2015

74

Grąžinamoji
subsidija

+
mln. EUR
42

2016

Kt.
???
mln. EUR

2016-06-01 LRV nutarimu Nr. 547 VIPA yra
įpareigota:
• Parengti 3 atrinktų savivaldybių (Utenos, Šiaulių
ir Birštono) KEE programų finansavimo planus;

• Finansuoti 3 atrinktų savivaldybių KEE
programose numatytas priemones iš
administruojamų finansavimo šaltinių.

Priemonės įgyvendinimo statusas
2016-08-18 paskelbtas

2016-06-08 paskelbtas

2|
1|

2016-06-01 LRV
patvirtino KEE
didinimo tvarkos
aprašą

kvietimas atrinktoms
savivaldybėms teikti KEE
paraiškas finansavimo
planams sudaryti

3|

4|
2016-06-15 atrinktoms
savivaldybėms sudaryti
KEE didinimo
finansavimo planai
(> 44 mln. Eur)

kvietimas teikti pirmąsias
KEE paraiškas
lengvatinėms daugiabučių
atnaujinimo paskoloms
gauti

Pagrindinės sąlygos
•
•
•

•
•

Savivaldybės tarybos turi patvirtinti konkretaus kvartalo
energinio efektyvumo didinimo programą;
Savivaldybė turi paskirti kvartalo energinio efektyvumo didinimo
programos administratorių (-ius);
Programos administratorius turi parengti ir su VšĮ BETA suderinti
kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos
įgyvendinimo planą;
Programos administratorius VIPAi pateikia nustatytos formos
paraišką dėl kvartalo finansavimo plano sudarymo;
Patvirtinus kvartalo finansavimo planą pagal galiojančius
finansavimo aprašus ir sąlygas VIPAi ir kitiems finansuotojams
teikiamos paraiškos dėl kiekvieno kvartalo objekto finansavimo.

KEE didinimo projektų įgyvendinimo schema
SAVIVALDYBĖ

1|

1. TVIRTINAMA
KVARTALŲ
ATNAUJINIMO
PROGRAMA

|

BETA METODINĖS
PAGALBOS
CENTRAS

3. SUDAROMAS
PROGRAMOS
PRIEŽIŪROS
KOMITETAS

2. PASKIRIAMAS
PROGRAMOS
ADMINISTRATORIUS

4. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

5.

DAUGIABUČIAI
(INVESTICINIAI
PLANAI)

VIEŠIEJI PASTATAI
(INVESTICINIAI
PROJEKTAI)

4|

GATVIŲ
APŠVIETIMAS
(INV. PROJEKTAI)

ŽALIOSIOS
Vertinama
ERDVĖS
paraiškų už
2,4 mln. EUR

KVARTALO ATNAUJINIMO PROJEKTAS

VIPA SU
KITOMIS ĮI FINANSUOTOJAI

7. ETAPAIS PATEIKIAMI
DOKUMENTAI DĖL
KIEKVIENO OBJEKTO

6. KVARTALO
RENOVACIJOS PARAIŠKA

7. VERTINIMAS

8. FINANSAVIMO
PLANAS

9. FINANSAVIMO
SKYRIMAS

Pagrindinės išlaidos
Daugiabučių namų
modernizavimas

Kt. susijusių
objektų
modernizavimas

Gatvių apšvietimo
sistemų
modernizavimas

Išlaidų
grupės
Ne energinį
efektyvumą
didinančių
priemonių
modernizavimas

CVVP
modernizavimas
SVP
modernizavimas

2014 m. sausio 1 d.

* Visos Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo
programoje bei KEE didinimo apraše nurodytos priemonės.

2023 m. gruodžio 31 d.

Pagrindinės sąlygos
Investicijos EUR Finansavimo sąlygos

Galimi finansuotojai

Galimi finansavimo
šaltiniai

Daugiabučių namų modernizavimo -Jessica II
fondo (DNMF) valdytojas – VIPA;
- Daugiabučių namų modernizavimo
Jessica II finansiniai tarpininkai.
fondo (DNMF) lėšos

Daugiabučiams
namams

Kaip numatyta Daugiabučių
atnaujinimo programoje

CVVP

Kaip numatyta Lengvatinių paskolų
teikimo centrinės valdžios viešųjų
Finansinės priemonės valdytojas;
pastatų atnaujinimui
atrinkti finansiniai tarpininkai;
tvarkos apraše
(http://www.vipa.lt/puslapis/centriniaip ENEF valdytojas – VIPA
astatai)

- DNMF lėšos (tik pilotiniams)

Savivaldybės
viešiesiems
pastatams

Numatomos sąlygos analogiškos kaip ir
Centrinės
valdžios
viešiesiems Finansinės priemonės valdytojas;
pastatams
atrinkti finansiniai tarpininkai;
(http://www.vipa.lt/puslapis/centriniaip
DNMF valdytojas – VIPA
astatai )

-Savivaldybių
viešųjų
modernizavimo priemonė;
- DNMF lėšos (tik pilotiniams)

Gatvių
apšvietimo
sistemoms

Kaip numatyta Garantijų teikimo miestų
Energijos efektyvumo fondo (ENEF)
gatvių
apšvietimo
sistemų
valdytojas – VIPA (Garantijos teikimas) ir - ENEF
modernizavimui
tvarkos
apraše
kredito įstaigos (paskolos teikimas) ETPT
(http://www.vipa.lt/puslapis/garantijos)
(energijos taupymo paslaugų teikimas); - VIPA, kaip nacionalinė skatinamojo
arba
nacionalinės
skatinamojo
VIPA kaip Nacionalinė skatinamojo finansavimo institucija
finansavimo institucijos paskolų teikimo
finansavimo institucija
sąlygomis

Ne energinį
efektyvumą
didinančios
priemonėms

DNMF arba nacionalinės skatinamojo VIPA kaip Nacionalinė
finansavimo institucijos paskolų teikimo finansavimo institucija;
sąlygomis
DNMF valdytojas – VIPA

namų

skatinamojo

- ENEF;

pastatų

- VIPA, kaip nacionalinė skatinamojo
finansavimo institucija

Kvartalų energinio efektyvumo
finansavimas
• Intensyviai ieškoma finansavimo šaltinių ir
vykdomos
derybos
su
potencialiais
finansuotojais (Ministerijų programos, EBRD,
KfW, NSFI (VIPA) ir EFSI) ;
• Finansavimo planai KEE didinimui bus
rengiami tik žinant aiškias finansavimo
galimybes.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

