Struktūrinė paskola VIPA, skirta energijos
vartojimo efektyvumui gerinti
Šalis: Lietuva
Projekto numeris:48417
Verslo sektorius: Savivaldybių ir aplinkos apsaugos infrastruktūra
Pranešimo rūšis:Viešas
Aplinkos apsaugos kategorija: B
Planuojama valdybos posėdžio data: 2017 m. sausio 11 d.
Statusas: Patvirtinta koncepcija
PSD paskelbimo data: 2016 m. gegužės 20 d.

Projekto aprašymas
ERPB svarsto galimybę suteikti iki 50,0 mln. EUR dydžio paskolą Lietuvos Respublikos Finansų
ministerijos Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (toliau – VIPA), kuri būtų nukreipta investicijų, skirtų
daugiabučių gyvenamųjų namų energijos vartojimo efektyvumui gerinti, poreikio finansavimui (toliau
– Projektas).

Projekto tikslai
Projektas padės tausoti energiją, sumažinti aplinkos taršą anglies dioksidu ir paskatins taikyti sutartis
dėl efektyvaus energijos naudojimo, kas leistų pajusti naudą, kurią daugiabučiam duoda efektyvus
energijos naudojimas.

Poveikis pereinamajam laikotarpiui
Laukiamas Projekto poveikis pereinamajam laikotarpiui bus iš dviejų pagrindinių šaltinių:
Standartų nustatymas. Projektas sumažins energijos nuostolius ir CO2 išmetimą į aplinką maždaug 40
proc. Sutaupymo mažinant taršą CO2 potencialas bus peržiūrėtas ir patvirtintas atliekant išsamų
padėties patikrinimą.
Naujų produktų ir procesų poveikio demonstravimas. Siekiant įgyvendinti patobulinimus, kurie
užtikrintų efektyvų energijos naudojimą daugiabučiuose, Projektas rems sutarčių dėl efektyvaus
energijos naudojimo taikymą.

Informacija apie klientą
LIETUVOS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA (VIPA)
VIPA bus paskolos gavėjas ir atliks telkėjo, kuris nukreipia ir valdo antrines paskolas, funkciją.

Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas
50 000 000,00 EUR
Iki 50,0 mln. EUR investicijų į efektyvų energijos naudojimą finansavimui.

Bendra projekto kaina
EUR 124 000 000,00
Bendra projekto kaina 124,0 mln. EUR. Be siūlomos ERPB paskolos, 4,0 mln. EUR investicijų
papildomai finansuojamos iš VIPA gautų Europos Sąjungos paramos lėšų.

Trumpas aplinkos apsaugos ir socialinės padėties apibūdinimas
Projektas priskirtas B kategorijos projektams. Išsamų aplinkos apsaugos ir socialinės padėties
patikrinimą (toliau – ESDD) atliks kviestiniai konsultantai, kurie lankysis vietose.
Šis projektas bus labai naudingas gerinant efektyvų energijos naudojimą, mažinant aplinkos taršą ir
gerinant Lietuvoje esančių daugiabučių kokybę.
Siekiant, kad būtų išvengta galimos laikinos netvarkos ir nepatogumų, atsiradusių vykdant projekto
statybos ir įgyvendinimo darbus, bei tinkamai pateikti informaciją gyventojams apie planuojamus
renovacijos darbus, atliekant ESDD daugiausia dėmesio bus skiriama tinkamo valdymo plano
sudarymui.
Siekiant užtikrinti, kad rangovai griežtai laikytųsi ir taikytų gerą statybų praktiką bei aplinkos
apsaugos, sveikatos ir saugos darbe bei socialinius standartus pagal Banko PR, bus parengtas Aplinkos
apsaugos ir veiksmų socialinėje srityje planas (toliau – ESAP).
PSD bus atnaujintas užbaigus ESDD ir apibendrinus rezultatus.

Techninis bendradarbiavimas
Prieš paskolos sutarties pasirašymą
Visas finansinės, techninės ir aplinkos apsaugos bei socialinės padėties išsamus patikrinimas bus
parengtas pagal Paslaugų savivaldybėms rengiant projektus ERPB aukštesnio pereinamojo laikotarpio
šalyse sistemą ir jį finansuos Slovakijos Respublikos vyriausybė, tam skirdama iki 5000 EUR dydžio
biudžetą.

Po pasirašymo
Lietuvai skirtos akcionavimo teisinės ir reguliavimo sistemos kūrimas, tuo siekiant padėti Finansų
ministerijai akcionavimo teisinės sistemos kūrimo procese. Siūloma, kad 150 000 EUR biudžetą
finansuotų tarptautinis donoras ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerija.

Įmonės kontaktiniai duomenys
Gvidas Dargužas
g.darguzas@vipa.lt
+370 64695979
+37052034986
http://vipa.lt/en/
Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva.

Verslo galimybės
Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų kreiptis į kliento įmonę.
Dėl valstybinio sektoriaus projektų kreiptis ERPB Viešųjų pirkimų padalinį tel.: +44 20 7338 6794
El. paštas: procurement@ebrd.com

Bendro pobūdžio paklausimai
Su viešaisiais pirkimais nesusiję paklausimai dėl ERPB projektų:
Tel: +44 20 7338 7168
El. paštas: projectenquiries@ebrd.com

Informacijos viešinimo politika (PIP)
Informacijos viešinimo politika nustato, kaip ERPB skelbia informaciją ir konsultuojasi su
suinteresuotosiomis šalimis, tuo siekdamas paskatinti geresnį informuotumą ir supratimą apie jo
strategijas, politikas bei veiklą.
PIP tekstas

Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas (PCM)
Siekdamas suteikti galimybę nešališkai išnagrinėti vieno ar kelių asmenų arba organizacijų skundus
dėl Banko finansuojamų projektų, kuriais pagal turimus įtarimus buvo padaryta arba galimai bus
padaryta žala, ERPB įdiegė Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmą (PCM).
Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas
Visi skundai, kurie pateikiami taikant PCM mechanizmą, turi būti pateikti per PCM Darbo tvarkos
taisyklėse nustatytą laikotarpį. Jei dėl ko nors abejojate, galite kreiptis pagalbos į PCM pareigūną (el.
paštu pcm@ebrd.com).

