2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 4 prioriteto
„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.1.1.-LVPA-K-112 priemonės
„Biokurą naudojančių šilumos gamybos
įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 1
2 priedas
PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 25.
Paraiškos kodas
Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 140.
Pareiškėjo pavadinimas
Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 150.
Projekto pavadinimas
Projektą planuojama įgyvendinti: Pažymima projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.
-ių)

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)
Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

Prioritetinis projektų
atrankos kriterijaus
(toliau – kriterijus)
pavadinimas
1. Keičiamo biokurą

naudojančio šilumos
gamybos įrenginio
eksploatavimo
laikotarpis.

Kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai

Didžiausias
galimas
kriterijaus
balas

Aukštesnis
įvertinimas
suteikiamas projektams, kuriuos
įgyvendinus, bus pakeisti ilgiau
eksploatuojami (skaičiuojant nuo
įvedimo į eksploataciją iki
paraiškos pateikimo) biokurą
naudojantys šilumos gamybos
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Kriterijaus vertinimas
(jei taikomi svoriai)
Kriterijaus
Svorio
įvertinima koeficien
s
-tas
9

Vertinimo Minimalus
metu
privalomas
suteiktų
surinkti
balų
balų
skaičius
skaičius

Komentarai

įrenginiai.
Maksimalus
balų
skaičius
bus
skiriamas
projektams, kurie skirti pakeisti
ilgiausiai
eksploatuojamus
šilumos gamybos įrenginius,
lyginant su kitais tinkamumo
finansuoti vertinimą praėjusiais
projektais.
Mažiau
nei
16
metų
eksploatuojamiems
biokurą
naudojantiems šilumos gamybos
įrenginiams
balai
nebus
suteikiami.
Kitiems projektams suteikiami
apskaičiuojami balai.
Balų skaičiavimas:
1) kai A ≤ 16 metų (0 balų);
2) kai A = Amax (5 balai);
3) kai Amax < A > 16 metų,
balai
apskaičiuojami
pagal
formulę:
Y = (A – 16) / (Amax – 16) ∙ 5;
kur:
A
–
keičiamo
biokurą
naudojančio šilumos gamybos
įrenginio eksploatavimo trukmė;
Amax – ilgiausiai eksploatuojamo
šilumos
gamybos
įrenginio,
lyginant su kitais tinkamumo
finansuoti vertinimą praėjusiais

2. Projektai, kuriuos
įgyvendinant šilumos
gamybos įrenginių
vardinės (nominalios)
galios vieneto (1 MW)
įrengimo sąnaudos būtų
mažiausios.

projektais, eksploatavimo trukmė;
Y – balų skaičius.
Informacijos šaltinis: investicijų
projekte ir (arba) paraiškoje.
Prioritetas
teikiamas
tiems
projektams,
kuriuose numatyta mažiausiomis
sąnaudomis įrengti energijos
gamybos
pajėgumų galios vienetą (1 MW),
lyginant su kitų tinkamumo
finansuoti vertinimą praėjusių
projektų
1
MW
įrengimo
sąnaudomis.
Balų skaičiavimas:
1) kai K = Kmaks (0 balų);
2) kai K = Kmin (5 balai);
3) kai Kmin < K < Kmaks, balai
apskaičiuojami pagal formulę:
Y = (K – Kmin)/(Kmaks – Kmin) ∙ 5,
kur:
K – įrengiamų energijos gamybos
įrenginių
įrengtosios
galios
vieneto (1 MW) įrengimo
sąnaudos;
Kmaks – didžiausios įrengiamų
energijos gamybos
įrenginių
įrengtosios galios vieneto (1 MW)
įrengimo sąnaudos iš tinkamumo
vertinimą praėjusių projektų;
Kmin – mažiausios įrengiamų
energijos gamybos
įrenginių
įrengtosios galios vieneto (1 MW)
įrengimo sąnaudos iš tinkamumo
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3. Projektas prisideda

prie konkrečios
integruotos teritorijų
vystymo programos
(toliau – ITVP) tikslų ir
uždavinių
įgyvendinimo.

vertinimą praėjusių projektų;
Y – balų skaičius.
Informacijos šaltinis: investicijų
projektas ir (arba) paraiška.
Balai bus suteikiami projektams,
kurie prisidės prie konkrečios
ITVP
tikslų
ir
uždavinių
įgyvendinimo. Bus vertinama, ar
projektas yra įgyvendinamas
tikslinėje teritorijoje arba su
tiksline
teritorija
susietoje
teritorijoje ir prisideda prie bent
vieno konkrečioje ITVP nustatyto
rezultato rodiklio pasiekimo.
Jeigu projektas įgyvendinamas
tikslinėje
teritorijoje
arba
teritorijoje, susietoje su tiksline
teritorija ir prisideda prie bent
vieno konkrečioje ITVP nustatyto
rezultato rodiklio pasiekimo, bus
skiriami balai.
Informacijos šaltiniai: paraiška,
patvirtinta ITVP.

Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:

____________________________________
(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos
atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

1

Pasirašoma, jei pildoma popierinė lentelės versija.
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2

100
20

________________
(data)

___________________________
(vardas ir pavardė, parašas1)

