Proj ektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS
JSAKYMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSEJO 22 D.
jSAKYMO NR. 1-247 ,,DEL 2014-2020 METIJ EUROPOS S4JUNGOS FOND1J
INVESTICIJIJ VEIKSM1J PROGRAMOS 4 PRIORITETO ,,ENERGIJOS EFEKTYVUM()
IR ATSINAUJINANHJ ITEKLIIJ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO
SKATINIMAS” 04.1.1-LVPA-K-112 PRIEMONES ,,BIOKUR4 NAUDOJAN(flJ ILUMOS
GAMYBOS JRENGINI1J KEITIMAS” PROJEKTIJ FINANSAVIMO S4LYGIJ APRAO
NR. 1 PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
2018m.

d.Nr.
Vilnius

P a k e i i u 2014—2020 met Europos Sajungos fondq investicijq veiksmq programos
4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinaniq itek1ii energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas” 04.1.1 -LVPA-K- 112 priemonés ,,Biokur4 naudoj anèiq i1umos gamybos jrenginiq
keitimas” projektq finansavimo sqiygq apra Nr. 1, patvirtint4 Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2017 m. rugséjo 22 d. sakymu Nr. 1-247 ,,Dél 2014—2020 metl4 Europos Sajungos fondq
investicij4 veiksm programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinaniq itekIiq
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” 04.1.1-LVPA-K-112 priemones ,,Biokur4 naudojanéiq
i1umos gamybos frenginiq keitimas” projekt4 finansavimo s1ygq aprao Nr. 1 patvirtinimo”:
1. Pakeièiu 2 priedo 2 punkt irj idéstau taip:
,,2. Projektai, kuriuos
jgyvendinant i1umos
gamybos jrenginiq
vardinés (nominalios)
galios vieneto (1 MW)
jrengimo snaudos bUt4
maiausios.

Prioritetas
teikiamas
tiems
projektams,
kuriuose numatyta maiausiomis
snaudomis
jrengti
energijos
garnybos
pajégum4 galios vienetq (1 MW),
lyginant su kitq tinkamumo
finansuoti vertinim praéjusiq
proj ektq
1
MW
jrengimo
snaudomis.
Baly skaióiavirnas:
1) kai K Kmaks (0 balq);
2) kai K = Kimn (5 balai);
3) kai Kmjn < K < Kanaks, balai
apskaiéiuojami pagal formulç:
Y 5

kur:

(Krnaks

—

K)/(Kmaks

Krnin),

45

9”

2

K jrengiamq energijos gamybos
jrenginiq
jrengtosios
galios
vieneto
(1
MW)
jrengimo
sqnaudos;
Krnaks
didiausios jrengiamq
energijos
gamybos
jrenginiq
jrengtosios galios vieneto (1 MW)
frengimo snaudos i tinkamumo
vertinim praèjusiq projektq;
maiausios jrengiamq
energijos
gamybos
jrengini4
jrengtosios galios vieneto (1 MW)
jrengimo snaudos i tinkamumo
vertinim praejusiq projektij;
Y bahj skaiius.
—

—

—

—

Informacij os a1tinis: investicijq
projektas ir (arba) paraika.
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SUDERTA
Viesosios staigos Lietuvos verslo paramos
2018 m.

d. ratu Nr.
Entikp, rninifcrijps
TeIsesskyriausvyusjoj. Specja1stè

Brgfta Pa*fjenè

4

