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Atmintinė Trijų jūrų iniciatyvos 

investicinio fondo potencialiems 

pareiškėjams



Trijų jūrų iniciatyvos investicinis fondas

Trijų jūrų iniciatyva (3SI) – tai šalių vadovų lygmens politinė

bendradarbiavimo platforma, įkurta 2015 metais.

Joje dalyvauja 12 ES šalių, išsidėsčiusių tarp Adrijos, Baltijos ir

Juodosios jūros: Austrija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija,

Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija,

Vengrija.

JAV, Vokietija ir Europos Komisija yra 3SI strateginės partnerės.

Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo (3SIIF) įsteigto 2019 m.

tikslas – investuoti į transporto, energetikos ir skaitmeninę

infrastruktūrą 3SI šalyse ir padėti įveikti atskirų ES regionų

vystymosi skirtumus.

Svarbus 3SIIF vaidmuo – papildyti ir sustiprinti atskirų 3SI šalių kapitalo panaudojimą ir ES finansines priemones



Transportas

kapitalą (akcijos) – rizikos 

kapitalo investicijos

kvazi-kapitalą, pvz.:

- privilegijuotosios akcijos

- konvertuojamosios obligacijos

- akcininko paskolos ar pan.)

Investavimo kryptys
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3 jūrų fondas

Fondas investuoja į:

Plyno lauko investicijos  
(nedidelė dalis investicijų į jau 

egzistuojančius projektus)
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Infrastruktūros pavyzdžiai

4

Transportas

(i) transeuropiniams transporto 
tinklai („TEN-T“), įskaitant kelius, 
geležinkelio linijas, vidaus 
vandens kelius, jūrų uostus, oro 
uostus, geležinkelio ir kelių 
terminalus, 

(ii) riedmenis ir kitai svarbiai 
susijusiai infrastruktūrai 
eksploatavimui

Energetika Skaitmenizavimas

(i) skatinimas saugaus energijos 
tiekimas, pvz. didinant elektros 
sistemos lankstumą arba 
diversifikuojant energijos šaltinius 

(ii) remiamas energijos perėjimas 
(angl. transition) Trijų jūrų regione. 
Ypatingas dėmesys skiriamas 
transeuropiniams energetikos 
tinklams („TEN-E“) / bendro 
intereso projektams (angl. Projects
of Common Interest (PCI), įskaitant 
perdavimą, paskirstymą, 
saugojimą, atsinaujinančios 
energijos gamybą ir efektyvaus 
energijos vartojimo didinimą

(i) daugiausia dėmesio skiriama 
su  kibernetiniu saugumu, 
išmaniosioms ir kitoms 
skaitmeninėms technologijos 
susijusiais infrastruktūrai



3 JIIF investavimas
G

rą
ža

Rizika

 Brownfield  
(įsigijimai)

 Brownfield  (su 
esminiu kapitalo 

poreikiu)

Projektai su 
statybos rizka

Vystymo rizika

Investavimo geografija 
Rytų Europa

Strategioja
80%+ kapitalo augimo

Siekiama grąža 
12%-15%

Sektoriai
Transportas, energetika, 

skaitmeninis



3 JIIF tipinė investavimo struktūra

3 JŪRŲ INICIATYVOS 
INVESTICINIS FONDAS

KITI INVESTUOTOJAI

HOLDINGAS

INFRASTRUKTŪROS ĮMONĖS BANKAI

TURTAS

- Kontroliuojanti dalis ar blokuojanti akcijų dalis
- Atstovavimas valdyboje ir įtaka valdymui

INVESTICIJOS

INVESTICIJOS

INVESTICIJOS

PASKOLOS

• Fondas investuoja į komerciškai 
gyvybingus projektus

• Kapitalo investicija įpratai siekia 
10-30% reikalingų investicijų vertės

• Likusiai daliai siekiama pritraukti 
bankų finansavimą



3 JIIF investavimo schema

Investicijų patarėjas

Fondo investicinis 
komitetas

Fondo valdytojas

Rekomendacija dėl 

investicijos

Rekomendacija dėl 

investicijos

Sprendimas dėl 

investicijos

Investicijų 

patarėjo tinklas

3JIIF 

tinklas
Kiti šaltiniai

• techninio pagrįstumo patikrinimas

• rizikos analizė

• išsamus įvertinimas (due diligence)

• atitiktis investicijų gairėms

• pasirengimo investuoti įvertinimas

• kokybinis įvertinimas

• rizikos / grąžos įvertinimas

Fondo investicinis komitetas susideda iš:

• akcininkų atstovas (ekspertas)

• energetikos sektoriaus ekspertas

• transporto sektoriaus ekspertas

• skaitmeninimo sektoriaus ekspertas

• infrastruktūros ekspertas



Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA)

www.vipa.lt

(8 5) 203 49 77

justinas.bucys@vipa.lt, 
renata.adomaviciene@vipa.lt
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