
ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ 

IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS PLĖTROS PROJEKTŲ 

FINANSAVIMO GALIMYBĖS



KŪB Tvariųjų išteklių plėtros 
skatinimas (TIPS)
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Tikslas – tikslinės investicijos 

klimato kaitos mažinimui

Įsteigta 2018 m. liepos mėn. 

Lietuva
Investicinis regionas -

Pritrauktos
Kreditorių lėšosTIPS kapitalas

2021 m. rugsėjo 30 d. 

pritrauktas naujas investuotojas

TIPS investuotojas

Europos energijos efektyvumo fondas 

(eeef) įsteigtas Europos komisijos iniciatyva. 

Fondo tikslas - investuoti į energijos efektyvumą 

didinančias iniciatyvas. 

12,5
mln. eurų

12
mln. eurų

Galimybė išplėsti 
fondą lėšomis:

Papildomomis investuotojų

Kreditorių
Valstybės 



Viešųjų pastatų 

modernizavimas

Įmonių energinio efektyvumo 

didinimas

Gatvių apšvietimo 

modernizavimas

Saulės elektrinių 

įrengimas
(*galimybė finansuoti 

vėjo parkus)

TIPS investavimo strategija

▪ Projektu turi būti siekiama 

sumažinti išmetamą CO2 kiekį 

daugiau nei 30 %

▪ Visos investicijos turi atitikti 

tvarumo bei aplinkosauginius 

reikalavimus

▪ Teikiamos ilgalaikės paskolos

▪ Galimybė derinti paskolą su 

subsidijomis 
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TIPS finansavimo sąlygos (saulės elektrinės)

Kas gali teikti 

paraiškas?

Pagrindinės 

finansavimo sąlygos

Pagrindinės sąlygos projektams Užstatas

▪ Juridinis asmuo 

(kai elektrinė 

naudojama 

savo reikmėms)

▪ Vystytojas (kai 

statomas 

nutolęs saulės 

parkas)

▪ paskola iki 80 proc. 

investicijų vertės

▪ Paskolos terminas 

iki 10 metų

▪ Palūkanų norma 

~ 5 % + EURIBOR. 

(nustatoma 

individualiai)

▪ PVM 

nefinansuojamas

▪ Elektrotechninė įranga turi būti nauja, 

niekur nenaudota bei eksploatuota 

(įranga turi turėti garantiją) ir prioritetą 

teikiant Europos gamintojų įrangai

▪ Individualus įmonės kreditingumo 

vertinimas, atsižvelgiant į projekto įtaką 

įmonės tolimesnei veiklai

▪ Paskolos teikiamos pagal de minimis

reglamentą

▪ Tikslinė paskola turtui sukurti

▪ Saulės elektrinės 

įkeitimas

▪ Gautinų sumų 

įkeitimas

▪ Susijusių įmonių 

laidavimas
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TIPS portfelis šiandien

▪ Pasirašytos 7 paskolų sutartys, kurių 
bendra vertė sudaro 5,4 mln. Eur, iš 
kurių:

□6 paskolų sutartys saulės elektrinių 
statybai (~ 96 % portfelio);

□1 paskolos sutartis energijos efektyvumo 
priemonėms (~ 4 % portfelio)

▪ Šiuo metu vertinami 3 projektai už 
~ 5 mln. EUR

▪ ~16 mln. EUR yra laisvos lėšos

5,4 mln. 
EUR

5,0
mln.
EUR

14,1 
mln. 
EUR

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS, MLN. 
EUR

Išduotų paskolų suma Vertinama laisvų lėšų suma
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Įgyvendintų projektų pavyzdžiai

▪ Patalpose atnaujintas apšvietimas bei 

įdiegti šilumokaičiai, kurie leido 

kompresorių aušinimo ir stiklo lydymo 

krosnies atliekinę šilumą panaudoti 

patalpų šildymui. 

Sutaupymas 8,5 GWh per metus 

▪ Ant gamybinių pastatų stogų įrengta 

~1,5 MW saulės elektrinė. 
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Diskusijai

▪ Ar problema yra finansavimo kaina bei sąlygos?

▪ Ar problema įmonės rizikingumo ir užstato vertinimas?

▪ Ar problema, kad rinkoje trūksta administracinių paslaugų 

inicijuojant, planuojant bei įgyvendinant AIE plėtros projektus?

▪ Gal kitos problemos, kurios nebūtinai susijusios su finansavimu?

Iš įmonių norime išgirsti ko reikia šiandien, kad galėtumėte priimti 

sprendimą dėl investavimo į energijos gamybą savo reikmėms? 
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www.vipa.lt/tips,  tips@vipa.lt

Uždaroji akcinė bendrovė 

Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, 

01103 Vilnius, Lietuva

Tel. (8 5) 203 4977

www.vipa.lt, info@vipa.lt
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