GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ
PLĖTROS PASKOLA

Paraiškų
pateikimas ir
vertinimas

Paskola skirta saulės elektrinių, kurios atitinka gaminančiam vartotojui keliamus reikalavimus, montavimui/
diegimui.
Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, diegiantys saulės
elektrines gaminantiems vartotojams (saulės elektrinių
rangovai).

ENERGIJOS EFEKTYVUMO

FINANSAVIMO

PLATFORMOS
Projekto
įgyvendinimas

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS:

Mokėjimo
prašymo
pateikimas

• turėti diegiamos įrangos kokybę/klasę ar standartą
patvirtinantčius dokumentus;

Sutarties
pasirašymas

Paskolos (jos
dalies)
išmokėjimas

• pateikti laisvos formos projektų įgyvendinimo planą;
• pateikti dviejų paskutinių finansinių metų patvirtintas ataskaitų kopijas (jeigu veikla trumpesnė nei vieni
metai, tuomet praėjusių metų arba einamųjų metų,
jeigu veiklos trukmė trumpesnė nei metai);
• pateikti einamųjų finansinių metų tarpines finansines
ataskaitas arba lygiaverčius dokumentus;

Paraiškos ir
projekto (-ų)
vertinimas

Paskolos
graﬁko
sudarymas

• pateikti esamų kreditorių ir debitorių detalizaciją;
• pateikti finansinės veiklos prognozes;
• pateikti pasirašomų tipinių sutarčių su gaminančiais
vartotojais formas.

PASKOLOS
ENERGINIAM

• turėti reikiamas technines žinias, pakankamai
žmogiškųjų resursų, teisę verstis įrangos prekyba,
diegti saulės elektrines;
• pareiškėjas yra įvykdęs arba tebevykdantis ne mažiau
kaip 5 projektus (įrangos prijungimas prie tinklo);

TEIKIAMOS ILGALAIKĖS

Paraiškos ir
projekto (-ų)
pateikimas

Grąžinimai EEFP
pagal paskolos
graﬁką

Daugiau išsamesnės informacijos apie EEFP teikiamas
ilgalaikes paskolas energinio efektyvumo didinimo projektų
įgyvendinimui galite rasti VIPA tinklapyje www.vipa.lt arba
tel. (8 5) 203 4 898 ir el. p: kub@vipa.lt

EFEKTYVUMUI DIDINTI

APIE ENERGIJOS EFEKTYVUMO
FINANSAVIMO PLATFORMĄ
Komanditinė ūkinė bendrija „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ (toliau – EEFP) yra neribotos
civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris
veikia kaip privataus kapitalo fondas. EEFP įsteigė nacionalinės plėtros įstaiga UAB Viešųjų investicijų plėtros
agentūra ir energijos skirstymo bendrovė AB „Energijos
skirstymo operatorius“ (toliau – ESO).

EEFP tikslas – teikti finansines paslaugas, skirtas Lietuvoje vykdomų energijos vartojimo efektyvumą didinančių
arba žaliosios energetikos vartojimą skatinančių projektų
įgyvendinimui.

TIESIOGINĖS PASKOLOS ĮMONĖMS,
ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI
Paskolos skirtos:
• diegti saulės elektrines, kurios atitiktų gaminantiems
vartotojams keliamus reikalavimus;
• įgyvendinti energijos vartojimo audito rekomendacijas.

Galimi pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys
įskaitant ūkininkus, įgyvendinantys energijos efektyvumo
didinimo projektus (teikiamas tiesioginis finansavimas).

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS:

PASKOLOS RANGOVAMS, SKIRTOS
ĮMONIŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO
DIDINIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI
Paskolos skirtos įgyvendinti energijos vartojimo audito
ataskaitos rekomendacijas.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, vystantys energijos efektyvumo didinimo projektus pagal energijos
vartojimo audito rekomendacijas.
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS:
• turėti reikiamas technines žinias, pakankamai
resursų energijos efektyvumo didinimo priemonių
įdiegimui įmonėse;

• pateikti numatomo vykdyti projekto aprašymą (projektas – saulės elektrinės diegimas) arba energijos vartojimo auditą (jeigu diegiama);

• pareiškėjas yra įvykdęs ne mažiau kaip 3 projektus;

• pateikti dviejų paskutinių finansinių metų patvirtintų
ataskaitų kopijas (jeigu veikla trumpesnė nei vieni metai, tuomet praėjusių metų arba einamųjų metų, jeigu
veiklos trukmė trumpesnė nei metai);

• pateikti dviejų paskutinių finansinių metų patvirtintas
ataskaitų kopijas (jeigu veikla trumpesnė nei vieni metai, tuomet praėjusių metų arba einamųjų metų, jeigu
veiklos trukmė trumpesnė nei metai);

• finansuojama iki 80 % projekto vertės;

• pateikti einamųjų finansinių metų tarpinę finansinę
ataskaitą arba lygiaverčius dokumentus;

• pateiki einamųjų finansinių metų tarpines finansines
ataskaitas arba lygiaverčius dokumentus;

• galimas avansinis mokėjimas iki 30 %;

• pateikti esamų kreditorių ir debitorių detalizaciją;

• pateikti esamų kreditorių ir debitorių detalizaciją;

• finansinė priemonė yra suderinama su kitomis finansavimo formomis (ES parama).

• pateikti finansinės veiklos prognozę.

• pateikti finansinės veiklos prognozę;

EEFP teikiamų paskolų finansavimo sąlygos:
• paskolos terminas – iki 10 metų;
• neteikiamas prioritetas turto užstatui (užstatas priklausomai nuo rizikos profilio);
• paskolos grąžinimo atidėjimo terminas – iki 18 mėn.;
• taikoma palūkanų norma – nuo 4,5 % (+EURIBOR);

• pateikti laisvos formos projektų įgyvendinimo planą ir
energijos vartojimo audito ataskaitą;

• pateikti įgyvendintų projektų tipines sutarčių formas.

