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I. Visa Lietuvos ES struktūrinė parama 2007-2013 m. ir 
energetikos sektoriaus dalis (mln. lt) 

1632 
875 

20765 

Energijos efektyvumas
(pastatų renovacija)

Energetikos infrastruktūra
(elektros/dujų tinklai,
šilumos tinklai,
atsinaujinančių energijos
išteklių plėtra)

Kiti prioritetai
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II. 2014-2020 m. ES struktūrinė parama 
skiriama mažiau išsivysčiusiems regionams 

3 regionų 

kategorijos 

 

 

 

< 75 % ES vidurkio 
BPV vienam 

gyventojui* 

*indeksas ES 27 = 100 

75-90 % > 90 % 

Mažiau išsivystę regionai  

Pereinamojo laikotarpio regionai  

Labiau išsivystę regionai  

 

Už administracinių ribų nustatymą atsakinga © „EuroGeographics“ asociacija  
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ES Sanglaudos politikos (struktūrinės paramos) 
tikslai 2014-2020 m. 

 
• Strategijos ES 2020 (ES dešimties metų 

ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategija) tikslai 
 

• Orientavimasis į rezultatus – sutartų tikslų 
siekimo eigos stebėjimas 
 

• Maksimalus ES finansavimo poveikis 
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ES2020 strategijos tikslai 

• 75 % 20–64 amžiaus žmonių turėtų dirbti; 
• 3% ES BVP turėtų būti investuojami į mokslinius 

tyrimus; 
• Įgyvendintini „20/20/20“ klimato ir energetikos 

tikslai;  
• Mokyklos nebaigusių asmenų dalis turėtų būti 

nedidesnė kaip 10 %, bent 40 % jaunesnės 
kartos atstovų turėtų turėti aukštąjį išsilavinimą; 

• ant skurdo ribos turėtų būti 20 mln. žmonių 
mažiau. 
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Visa Lietuvos ES struktūrinė parama 2014-2020 m. ir 
energetikos sektoriaus dalis (mln. lt) 

1564 

2434 

19087 

Energijos efektyvumas
(pastatų renovacija)

Energetikos infrastuktūra
(elektros/dujų tinklai,
šilumos tinklai,
atsinaujinančių energijos
išteklių plėtra)

Kiti prioritetai
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2014-2020 m. ES struktūrinės paramos paskirstymas  
energetikos srityje (mln. Lt) 

220 
290 

240 

120 

1564 

1104 

Dujų perdavimo/skirstymo
sistemos

Elektros perdavimo sistemos

Šilumos tinklai

Elektros skirstymo sistemos

Viešųjų ir daugiabučių pastatų
renovacija

AEI plėtra
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Kas toliau? 

2014 m. vid. 

• Europos Komisija patvirtina Lietuvos 2014-2020 m. 
ES struktūrinės paramos veiksmų programą 

2014 m. pab. 

• Europos Komisija patvirtina Lietuvos valstybės 
pagalbos teikimo schemas 

2015 m. pr. 

• Pirmieji kvietimai teikti paraiškas 
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Informacija apie planuojamas priemones 

Priemonė Paramos 
suma 

Pareiškėjai Galimas 
intensyvumas 

Dujų perdavimo ir skirstymo 
sistemų plėtra ir modernizavimas 

220 mln. lt  AB „Amber Grid“, AB 
„Lietuvos dujos“ 

40-50 proc. 

Elektros perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra 

290 mln. lt  AB „Litgrid“ 40-50 proc. 

Elektros skirstymo sistemos 
modernizavimas ir plėtra 

120 mln. lt AB LESTO  40-50 proc. 

Šilumos tinklų modernizacija ir 
plėtra 

240 mln. lt  Centralizuoto šilumos 
tiekimo įmonės 

45 proc. 

Atsinaujinančių energijos išteklių 
plėtra 

1 100 mln. 
lt  

Centralizuoto šilumos 
tiekimo įmonės 

45-65 proc. 

Centrinės valdžios institucijų 
pastatų renovacija 

220 mln. lt Centrinės valdžios 
institucijos 

Finansų inžinerija 

Miesto gatvių apšvietimas 155 mln. lt  Miestų savivaldybės Finansų inžinerija 
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Planuojami didelės apimties projektai 

• Magistralinis dujotiekis „Klaipėda – Kuršėnai“; 
• Biokuro kogeneracinė elektrinė Vilniuje; 
• Biokuro kogeneracinė elektrinė Kaune. 
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III. Kiti galimi finansinės paramos šaltiniai 

1. Europos infrastruktūros tinklų priemonė (angl. 
Connecting Europe Facility) – skiriama parama 
tarpvalstybinėms elektros ir dujų jungtims (centralizuotas ES 
fondas); 
 
2. Horizon 2020 – skiriama parama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, tame tarpe ir energetikos sektoriui  
(centralizuotas ES fondas); 
 
2. Klimato kaitos specialioji programa - tai įstatymu įsteigta 
programa, skirta už taršos leidimų pardavimus gautų pajamų 
paskirstymui aplinkosauginiams projektams finansuoti. 
Atsakinga Aplinkos ministerija. 
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Dėkui už dėmesį! 


