DNR plano veiksmų ir projektų administravimo procedūros 4 priedas

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
Jūrinio vėjo infrastruktūros įrengimas – parengiamieji darbai veiksmo (projekto) įgyvendinimui
ĮGYVENDINAMO
Energetikos ministerija
Institucija, įgyvendinanti veiksmą
VERTINIMO IŠVADA

I DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO ATITIKIMO DNR PLANO TISKLAMS IR BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS
NR.

REIKALAVIMAS

1.1.

Veiksmo/Projekto veiklos bei jų siekiami
rezultatai ir rodikliai atitinka DNR plano
tikslą ir sąlygas
Veiksmas/Projektas atitinka kitus
Bendruosius Veiksmo reikalavimus

1.2.

CPVA IŠVADA
Taip. Veiksmo koncepcijoje pateikti rodikliai atitinka DNR
plano tikslus ir sąlygas.
Ne. Nėra socialinio ekonominio vertinimo, sukurtas produktas –
galimybių studija ir konsultavimo sutartis (iki 2021m.) ir
vėlesnės studijos, bus socialinio ekonominio vertinimo
pagrindas. Be to, veiksmas apima finansavimą ir po 2023 m.

II DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO GALIMYBĖS BŪTI KOKYGIŠKAI PARENGTAM IR ĮGYVENDINTAM, LAIKANTIS
DNR PLANO TERMINŲ, VERTINIMAS
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NR.
1.1.
1.2.

REIKALAVIMAS
Numatoma Veiksmo/Projekto įgyvendinimo pradžia
Numatomi Veiksmo/Projekto įgyvendinimo terminai

1.3.

Numatomas Veiksmo projektų kvietimų ir išlaidų išmokėjimo grafikas

IŠVADA
2020 m. rugsėjis
Veiksmo veiklų įgyvendinimas numatomas iki 2023
IV ketvirčio.
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III DALIS
VEIKSMO/ PROJEKTO ILAGALIKIO FINANSINIO IR SOCIALINIO EKONOMINIO TVARUMO VERTINIMAS
VERTINIMO OBJEKTAS
1. Išlaidos suplanuotos ir paskaičiuotos tinkamai
1.1. Investicijos

1

CPVA IŠVADA1
Koncepcijoje suplanuotų veiklų įgyvendinimą galima išskirti į du etapus:
 1 etapas. Nuo 2020 m. I ketv. Iki 2021 m. IV ketv. galimybių
studijos, skirtos įvertinti jūrinio vėjo infrastruktūros įrengimo
galimybes ir atsiperkamumą, parengimo etapas.
 2 etapas. Nuo 2022 m. I ketv. iki 2023 m. IV ketv. tolimesnės
dokumentacijos, atlikus galimybių studiją ir priėmus sprendimą
įgyvendinti optimalią jūrinio vėjo infrastruktūros įrengimo
alternatyvą, parengimo etapas.

Jei Veiksmo/Projekto vertinimo metu sumos buvo tikslintos, apie tai pažymima, nurodant konkrečias sumas ir CPVA vertinimą.

3

Siūloma finansuoti išskirtinai šias veiksmo veiklas:
 Projekto įgyvendinimo studija – 0,2 mln. Eur;
 Konsultacinių paslaugų pirkimas – 0,167 mln. Eur (pro rata principu
išskaidant konsultacinių paslaugų pirkimą tolygiai per 2021-2023 m.
laikotarpį ir priskiriant išskirtinai 2021 m. išlaidas).
Siūloma nefinansuoti šių veiksmo veiklų (atitinkamai patikslinant veiksmu
siekiamus rodiklius):
 Konsultacinių paslaugų pirkimas – 0,333 mln. Eur (pro rata principu
išskaidant konsultacinių paslaugų pirkimą tolygiai per 2021-2023 m.
laikotarpį ir priskiriant išskirtinai 2022-2023 m. išlaidas);
 Trasos jūroje nustatymo studija – 0,05 mln. Eur;
 Teritorijų planavimo dokumentų (TPD) parengimas – 0,2 mln. Eur;
 Patvirtinto specialiojo TPD sprendinių įgyvendinimas – 1,8 mln. Eur;
 Jūros dugno tyrimas – 2,5 mln. Eur;
 Techninių specifikacijų ir rangos darbų pirkimo dokumentų
parengimas – 0,7 mln. Eur.

1.2. Reinvesticijos
1.3. Veiklos išlaidos2
2. Investicijų likutinė vertė suplanuota ir paskaičiuota
tinkamai
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Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.

Atsižvelgiant į tai, kad I etapo veiklos leis įsitikinti, kad vėjo infrastruktūros
vystymo projektas yra atsiperkantis ir pritarimas II etapo veikloms galimas
tik įgyvendinus I etapo veiklas siūloma:
 šiai veiksmo koncepcijai iš DNR finansavimo šaltinio skirti – 0,367
mln. Eur sumą;
 iš DNR plano finansavimo šaltinio nefinansuoti prašomos – 5,583
mln. Eur. Sumos.
Nenumatomos.
Nenumatomos.
Nevertinama.
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3. Veiklos pajamos3 suplanuotos ir paskaičiuotos
tinkamai
4. Finansiniai rodikliai korektiškai apskaičiuoti
4.1. FGDV investicijoms4
4.2. FNIS5
5. Išorinio socialinio ekonominio poveikio (naudos /
žalos) apskaičiavimas

5.1. Komponentai pasirinkti korektiškai
5.2. Naudos / žalos mąstas įvertintas korektiškai
6. Ekonominiai rodikliai
6.1. EGDV6

6.2. ENIS7
7. Veiksmo rezultatų poveikis viešiesiems finansams

Nevertinama.

Nevertinama.
Netaikoma.
Veiksmo koncepcijos socialinė (ekonominė) nauda negali būti vertinama,
nes veiksmu siekiama finansuoti galimybių studijos parengimą, kurioje ir
būtų atlikta jūrinio vėjo infrastruktūros įrengimo techninė, finansinė ir
socialinė-ekonominė analizė.
Atliktos studijos sudarytų galimybę pasirengti vėjo elektrinių plėtrai
Lietuvos jūrinėje teritorijoje, identifikuotų tinkamiausią infrastruktūros
plėtros technologiją, Lietuvos jūrinėje teritorijoje vietą ir kaštus. Tokiu būdu
bus sutaupytas laikas infrastruktūros išvystymui ir sutaupytos visų elektros
energijos vartotojų lėšos, t. y. studijų ir tyrimų kaštai nebus įtraukti į
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas, kurios įtraukiamos į visų
elektros energijos vartotojų mokamą elektros energijos kainą. Taip pat
sudarytos sąlygos savalaikiam Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės
strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimui.
Nevertinama.
Nevertinama.
Nevertinama.

Nevertinama.

Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.
Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) – būsimų Veiksmo/Projekto pajamų ir (investicijų ir veiklos) išlaidų skirtumo dabartinė vertė
5
Finansinės naudos ir išlaidų santykis (FNIS) – būsimų Veiksmo/Projekto pajamų ir veiklos išlaidų grynųjų dabartinių verčių santykis.
6
Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – būsimų Veiksmo/Projekto socialinės ekonominės naudos ir patiriamų išlaidų dabartinė vertė.
7
Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS) – būsimos Veiksmo/Projekto socialinės ekonominės naudos išlaidų dabartinių verčių santykis. Jei prielaidos
kelia abejonių, papildomai įvertinamos socialinės ekonominės naudos kiekio prielaidos, kad ENIS reikšmė būtų artima 1.
3
4

5

7.1. Veiksmo/Projekto rezultato palaikymui reikalinga
metinė lėšų suma įvertinta
7.2. Numatomas rezultato palaikymo finansavimo šaltinis

Veiksmo rezultato palaikymui papildomas finansavimo užtikrinimas yra
nereikalingas.
Netaikoma.

Vertinimą atlikusių administruojančiosios institucijos darbuotojų ir ekspertų vardas, pavardė, parašas
1. Algirdas Vaidotas
2. Dominykas Pošiūnas
_______________

