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Finansiniai instrumentai (FI) 

Administruojamos EIB.  

Dviejų rūšių: 

 Energijos vartojimo efektyvumo privataus 
finansavimo priemonė (angl. Private Financing 
for Energy Efficiency, PF4EE). 

 Gamtos turtų finansavimo priemonė (angl. 
Natural Capital Financing Facility, NCFF). 

 

  



 

 

 

Finansavimo instrumentai 

Energijos vartojimo efektyvumo privataus finansavimo 
priemonė (PF4EE) 

 Investicijoms į energetinio efektyvumo didinimą. 

 Padėti valstybėms narėms pasiekti savo energetinio efektyvumo 
tikslus. 

 Paskatinti privačius komercinius bankus ir kitus finansinius 
tarpininkus traktuoti energetinio efektyvumo sektorių kaip atskirą 
rinkos elementą. 

Gamtos turtų finansavimo priemonė (NCFF) 

 Prisidėti prie LIFE tikslų: 

 gamta ir biologinė įvairovė. 

 prisitaikymas prie klimato kaitos. 

 

 

 

 



 

 

 

Energijos vartojimo efektyvumo privataus 
finansavimo priemonė 

EIB/EK skolina privatiems tarpininkams valstybėse narėse su 
nuostolių (rizikų) padengimo garantija. 

Privačios finansinės institucijos valstybėje narėje teikia  
paskolas energetinio efektyvumo didinimo projektams. 

Šios programos  turi būti suderintos su Nacionaliniais 
energetinio efektyvumo planais. 

LIFE programa skyrė 80 mln. EUR kredito rizikos apsaugai ir 
ekspertų pagalbos paslaugoms finansuoti. 

EIB pritrauks šią sumą iš privačių šaltinių – ilgalaikiam 
finansavimui numatyta 480 mln. EUR. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PF4EE – Naudos gavėjai 

 

Privatūs investuotojai valstybėse narėse, 
investuojantys į energetinį efektyvumą. 

Pvz., nedidelių viešbučių savininkai, privatūs asmenys, 
savivaldybės, įgyvendinančios energetinio efektyvumo 
priemones. 

Paskolos dydis galėtų būti nuo 40 000 iki 5 mln. EUR, o 
kai kuriais atvejais ir daugiau. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PF4EE – Pavyzdys 
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Gamtos turtų finansavimo priemonė 
Tikslas yra pademonstruoti, kad gamtinio kapitalo 
projektai gali duoti pajamų ar sutaupyti lėšų, tuo pat 
metu prisidėdami prie biologinės įvairovės ir 
prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų įgyvendinimo; 

Projektais, remiamais NCFF, bus skatinama saugoti, 
atkurti ir valdyti  gamtos turtus, kas turės teigiamos 
įtakos biologinei įvairovei ir prisitaikymui prie klimato 
kaitos; 

Apima ekosistemomis paremtus sprendimus 
problemoms, susijusioms su ţeme, dirvoţemiu, 
miškininkyste, ţemės ūkiu, vandeniu ir atliekomis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gamtos turtų finansavimo priemonė 

Gavėjai gali būti viešosios institucijos, privatūs 
komercinę veiklą vykdantys subjektai ar privačios pelno 
nesiekiančios organizacijos. 

Bendras NCFF biudţetas 100 – 125 mln. EUR 2014 – 
2017 m. laikotarpiui.   

Parama vienam pareiškėjui 5-15 mln. EUR galima būtų 
skirti 10 metų laikotarpiui. 

Paramą tiesiogiai teikia EIB. 

 

 

 

 

 



 

 

 

NCFF – Projektų pavyzdžiai 
Ţalioji infrastruktūra –ţaliosios erdvės, ekosistemomis 
paremtas lietaus vandens surinkimas/antrinio vandens 
panaudojimo sistemos, apsauga nuo potvynių ir erozijos 
kontrolė. 

Išmokos uţ ekosistemų paslaugas/funkcijas – išmokos, 
susijusios su mokėjimu uţ naudą, gaunamą iš gamtos turtų. 

Biologinės įvairovės kompensacijos (angl. offsets). Tai 
išsaugojimo veiksmai, kuriais siekiama kompensuoti likutinę, 
neišvengiamą ţalą, kurią biologinei įvairovei kelia plėtros 
projektai.  

Inovatyvios investicijos, skatinančios biologinę įvairovę ir 
prisitaikymą prie klimato kaitos – tvari miškininkystė, ţemės 
ūkis, akvakultūra, ekoturizmas. 

 

 

 

 



 

 

 

Daugiau informacijos 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/fina
ncial_instruments/index.htm 

 

www.eib.org/pf4ee 

 

www.eib.org/ncff 
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Ačiū už dėmesį! 
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