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SAVIVALDYBIŲ PASTATŲ FONDAS (SPF) 
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SAVIVALDYBIŲ PASTATŲ FONDAS (SPF)

• 2017-05-17 įvyko Projektų atrankos komiteto susitikimas, kuriame rekomenduota pasirašyti Savivaldybių
pastatų fondo steigimo sutartį su VIPA.

• 2017-06-27 VIPA pasirašė trišalę sutartį su LR finansų ir LR aplinkos ministerijomis, kuria įsteigtas savivaldybių
pastatų fondas. Jo lėšomis numatoma finansuoti savivaldybių pastatų modernizavimo projektus – tam skirta
17 mln. eurų ES fondų lėšų.

• Šiuo metu rengiami preliminarūs pirkimo dokumentai, planuojama, kad išankstinis skelbimas apie
finansinės priemonės valdytojo pirkimą per CVP IS galėtų būti paskelbtas per 2017 m. gruodžio mėn.

Svarbiausi įvykiai

Fondo administracinė struktūra
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Siūlomo finansinio produkto – paskolos – sąlygos:
• paskolos terminas – iki 20 metų
• paskola savivaldybėms arba jų paskirtiems subjektams teikiama iki 100 % projekto vertės, paskola ETPT

įmonėms teikiama iki 80 % projekto vertės;
• iš projekto vykdytojų gali būti prašomos papildomos užtikrinimo priemonės (pvz. sąskaitos įkeitimas)
• projektams gali būti teikiama papildoma subsidija iš kitų lėšų šaltinių
• ETPT kompanijos, įgyvendindamos projektą, privalo prisidėti savomis lėšomis
• Projektai turi atitikti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos nuostatas :
• padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio

naudingumo klasė
• Bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise priklauso savivaldybei

SIŪLOMA FINANSINĖ PRIEMONĖ 
SAVIVALDYBIŲ PASTATŲ RENOVACIJAI

Savivaldybių pastatų renovacijos naudojant finansinę priemonę schema:
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KULTŪROS PAVELDO FONDAS (KPF) 
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KPF PROJEKTŲ FINASAVIMO SCHEMA

Svarbiausi įvykiai:

• 2017-06-30 VIPA pasirašė trišalę sutartį su Finansų ir
Kultūros ministerijomis, kuria įsteigtas Kultūros paveldo
fondas. Įsteigtam fondui skirta 5 mln. eurų ES fondų lėšų.

• 2017-07-25 KPF patvirtintos Finansinės priemonės
valdytojo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos ir
sutarties sąlygų sąvadas bei aptarti Finansinės priemonės
įgyvendinimo terminai.

• Suderinti pirkimo dokumentai (kvalifikaciniai reikalavimai)
su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) dėl Kultūros paveldo
fondo Finansinės priemonės valdytojo paslaugų pirkimo
sąlygų.

• Finansinės priemonės valdytojas bus atrinktas 2018 m.
pradžioje.
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KAIP GAUTI KPF PASKOLĄ?

Siūlomos paskolos sąlygos:

Projektai turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos nuostatas:

• paskolos terminas – iki 20 metų;
• galutiniai naudos gavėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys;
• iš projekto vykdytojų gali būti prašomos papildomos užtikrinimo priemonės (pvz. sąskaitos įkeitimas,

užstatas ir pan.);
• KP objektų aktualizavimo projektai gali būti derinami su KP objektų paveldotvarkos projektais, su tuo

susijusiomis subsidijomis ar kitokiomis priemonėmis;
• paskola KP objektų aktualizavimo investicijoms gali būti teikiama ir be subsidijos.

• Objektas, į kurį numatomos investicijos, yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą;
• Projekte, kuriame numatomos investicijos, yra numatytos įgyvendinti rinkodaros priemonės, kuriomis

bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai;
• Užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei, sudarytos sąlygos visuomenei lankytis

sutvarkytame kultūros paveldo objekte, ne mažiau kaip 5 m. po finansavimo pabaigos.
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GARANTIJOS GATVIŲ APŠVIETIMUI (KPF) 
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GATVIŲ APŠVIETIMO FP SCHEMOS KEITIMAS
ENEF

Savivaldybė inicijuoja 
projektą

Atliekama infrastruktūros 
inventorizacija

Parengiamas investicinis 
projektas

Pareiškėjas teikia paraišką

VIPA įvertina paraišką ir 
investicinį projektą. 

Suteikia sąlyginį raštą dėl 
garantijos dydžio ir kitų 

sąlygų

Atliekami viešieji pirkimai 
(priklausomai nuo 

įgyvendinimo būdo)

Laimėjęs subjektas 
(kreditorius) teikia prašymą 

suteikti garantiją

VIPA įvertina pateiktus 
dokumentus ir pasirašo 

garantijos sutartį (priedas

Savivaldybės taryba priima 
sprendimą dėl projekto 

įgyvendinimo, 
įgyvendinimo būdo ir 

pareiškėjo
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DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO 
FONDAS (DNMF) 
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Naujas dalyvis daugiabučių namų renovacijos finansavime

Finansavimo statusas

• Paraiškas VIPA priima nuo 2017 m. gegužės 8 d.

• Preliminariai galima finansuoti 120 daugiabučių namų renovacijos projektų

• EBRD nenustato jokių naujų finansavimo sąlygų. Finansavimas teikiamas LR teisės aktų numatytomis
sąlygomis

• Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (angl. The European Bank for Reconstruction and
Development) – tarptautinė finansų institucija. EBRD narėmis yra 65 valstybės ir dvi tarptautinės
institucijos – Europos Komisija ir Europos investicijų bankas, savo veiklą vykdantis 36 Vidurio ir Rytų
Europos bei Pietų ir Rytų Viduržemio regiono valstybės

• 2017-05-04 VIPA pasirašė sutartį su EBRD dėl finansavimo skyrimo daugiabučių namų renovacijai

• Daugiabučių namų renovacijai skirta 50 mln. Eur finansavimas

• Pirmasis tokio tipo finansavimas EBRD istorijoje, kuris yra paremtas grįžtančių srautų prognoze
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KITOS SAVIVALDYBĖMS SVARBIOS 
INICIATYVOS
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KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS 
ĮGYVENDINIMO SCHEMA

5. 

SAVIVALDYBĖ

1. TVIRTINAMA 
KVARTALŲ 

ATNAUJINIMO 
PROGRAMA

2. PASKIRIAMAS 
PROGRAMOS 

ADMINISTRATORIUS

3. SUDAROMAS 
PROGRAMOS 
PRIEŽIŪROS 
KOMITETAS

4. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

DAUGIABUČIAI
(INVESTICINIAI 

PLANAI)

VIEŠIEJI PASTATAI
(INVESTICINIAI 

PROJEKTAI)

GATVIŲ 
APŠVIETIMAS

(INV. PROJEKTAI)

ŽALIOSIOS 
ERDVĖS

6. KVARTALO 
RENOVACIJOS PARAIŠKA

7. ETAPAIS PATEIKIAMI 
DOKUMENTAI DĖL 

KIEKVIENO OBJEKTO

KVARTALO ATNAUJINIMO PROJEKTAS

8. FINANSAVIMO 
PLANAS

7. VERTINIMAS
9. FINANSAVIMO 

SKYRIMAS

VIPA SU 
KITOMIS ĮI - 

FINANSUOTOJAI

BETA - 
METODINĖS 
PAGALBOS 
CENTRAS
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SAVIVALDYBIŲ DOTACIJA
FINANSAVIMO SHEMA
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VIPA VYSTOMI INSTRUMENTAI

KELIŲ 
INFRASTRUKTŪROS 
MODERNIZAVIMAS

30 mln. EUR

VANDENS VALYMO 
SISTEMŲ 

MODERNIZAVIMAS

70 mln. EUR
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ !
z.kaciuska@vipa.lt


