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• EIB grupė į projektus Lietuvoje investavo beveik  
454 mln. EUR.

• Rekordinis sandorių skaičius, daugiausia paramos  
skirta mažosioms įmonėms, atsigaunančioms po 
koronaviruso pandemijos.

• Didelė parama Vilniui, kurios paskirtis – gerinti vandentiekio 
ir nuotekų valymo infrastruktūrą ir šilumos tiekimo tinklus. 

2021 m. Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF), kartu sudarantys EIB grupę, skyrė rekordinį 
beveik 95 mlrd. eurų finansavimą. Projektams Lietuvoje skirta maždaug 454 mln. EUR, tai sudaro 0,84 % šalies 

ekonomikos. Šalyje pasirašyta rekordiškai daug – 14 – sutarčių. Parama skirta mažosioms įmonėms, aplinkai ir inovacijoms.

Pagrindinė šių pasiekimų priežastis buvo Europos garantijų fondo (EGF) panaudojimas. EGF yra Europos Sąjungos 
540 mlrd. EUR vertės gelbėjimo nuo koronaviruso paketo, skirto sunkumų patiriančioms mažosioms įmonėms finansuoti, 
dalis. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinėmis skatinamojo finansavimo įstaigomis (VIVA ir INVEGA) ir aštuoniais 
Lietuvos finansiniais tarpininkais mažosioms įmonėms bus galima skirti apie 1 mlrd. EUR. O Lietuvos novatorė jutiklių 
srityje įmonė „Brolis“ pasirašė pirmąją šalyje rizikos paskolos sutartį su EIB pagal Europos garantijų fondą. Bankas 
taip pat skyrė didelę paramą projektams, kuriais siekiama pagerinti Vilniaus vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą ir 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklą.

385 mln. EUR 
MVĮ

EIB grupės  
investicijos 

LIETUVOJE
2021 m. (mln. EUR)

63 mln. EUR
aplinkai

7 mln. EUR
inovacijoms



2 | Informacijos suvestinė | LIETUVA

Būdas išaugti iš krizės
Europos garantijų fondas padeda teikti naujas, palankias paskolas

Lietuvos įmonėms ir toliau kenčiant dėl koronaviruso pandemijos pasekmių, Europos garantijų fondas teikia labai 
reikalingą papildomą finansavimą mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). UAB „PayRay Bank“, vieno iš tarpininkų, 
gaunančių EGF garantijas iš Europos investicijų fondo, valdybos narys Paulius Jokšas, gruodį vykusiame renginyje 
teigė, kad konkurencingumo ir efektyvumo didinimas – esminis MVĮ atsigavimo veiksnys, kuriam būtinas lankstus 
finansavimas. Jis pažymėjo, kad naujasis susitarimas – jau antrasis „PayRay“ EGF garantijos sandoris, atvėrė naujų 
galimybių finansavimo siekiančioms mažosioms įmonėms, nes apima daugiau finansavimo produktų, tarp kurių – 
paskolos, faktoringas ir lizingas.

Abiejų EIB grupės institucijų teikiamos EGF garantijos kartu su Lietuvos vyriausybės parama suteikia mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms (įmonėms, turinčioms iki 3 000 darbuotojų) maždaug 
1 mlrd. EUR naujo finansavimo. Finansavimas Lietuvos įmonėms teikiamas per tokius finansinius tarpininkus kaip 
„Mano bankas“, „SME Bank“, „Faktoro“, „Finora Kreditas“, „Orion lizingas“, „PayRay Bank“ ir SEB bankas, taip pat per 
Lietuvos nacionalinę skatinamojo finansavimo įstaigą INVEGA ir valstybės investicijų valdymo agentūrą VIVA. 

Lietuvos įmonė „Brolis“, jutiklių kūrėja, gavo 7,5 mln. EUR EGF remiamą banko finansavimą savo mokslinių tyrimų ir 
plėtros veiklai ir naujai lazerinės spektroskopijos jutiklių technologijai vystyti.

Europos investicijų fondas 
EIB grupė projektams skyrė

357 mln. EUR
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Europos investicijų bankas  
EIB grupė projektams skyrė 

97 mln. EUR 

Paskolos geresniam gyvenimui Vilniuje
EIB paskolomis bus remiamos investicijos, skirtos vandentiekio ir nuotekų 
infrastruktūrai gerinti ir sostinės šilumos tinklams modernizuoti
EIB ir Vilniaus miesto vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ susitarė dėl 50 mln. EUR vertės 20 metų trukmės 
paskolos. 2021 m. kovo mėn. buvo pasirašyta pirmoji 20 mln. EUR paskolos dalis. Ji bus naudojama sostinės regiono 
vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrai gerinti, bus naudinga aplinkai ir pagerins gyventojų gyvenimo sąlygas. 
„Vilniaus vandenys“ atnaujins nuotekų valymo įrenginius Vilniuje ir Švenčionyse, gautą finansinę paramą naudos ir 
vandentiekio bei nuotekų tinklams Vilniuje ir jo apylinkėse atnaujinti ir pagerinti.

Įgyvendinus projektą pagerės paslaugų kokybė, daugiau namų ūkių galės prisijungti prie centralizuotos vandentiekio 
sistemos. „Vilniaus vandenys“ yra didžiausia vandentvarkos bendrovė Lietuvoje, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti 
nuotekas daugiau kaip 265 000 klientų sostinėje ir Vilniaus, Švenčionių bei Šalčininkų rajonuose. 

Bankas taip pat pasirašė iki 43 mln. EUR ilgalaikio kredito sutartį su AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT), pagal kurią bus 
finansuojamas Vilniaus šilumos ūkio infrastruktūros modernizavimas. Šios investicijos labai svarbios siekiant padidinti 
šilumos tiekimo patikimumą, energijos vartojimo efektyvumą ir lankstumą, patenkinti esamą ir būsimą šilumos ir 
karšto vandens poreikį. Investicijų programa ne tik prisidedama prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo, bet ir 
siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų gaminant šilumą, kiekį. Maždaug 17 km modernių, 
iš anksto izoliuotų vamzdynų pakeis senus, susidėvėjusius praėjusio šimtmečio vamzdžius, dėl kurių patiriami dideli 
šilumos nuostoliai ir didėja avarijų rizika. 4 km naujų vamzdynų leis padidinti energijos vartojimo efektyvumą, prie tinklo 
prijungiant naujai pastatytus namus ir tarnybinius pastatus. Įgyvendinant projektą bus įrengtas biomasės kogeneracinės 
jėgainės katilas ir saulės energijos kolektorius. VŠT taip pat įrengs absorbcinį šilumos siurblį, kuris padidins biomasės 
katilo efektyvumą.
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KONTAKTAI ŽINIASKLAIDAI

Kristiina Randmaa
+352 4379-72894
k.randmaa@ext.eib.org

EIB grupės atstovybė  
Baltijos šalims
Liejyklos g. 8 
LT-01121 Vilnius
+370 5232 7400
vilnius@eib.org

Spaudos sekretoriatas
+352 4379-21000
+352 4379-61000
press@eib.org
www.eib.org/press

BENDRIEJI KONTAKTAI

Europos investicijų bankas
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Informacija
+352 4379-22000
+352 4379-62000
info@eib.org  –  www.eib.org

EIB Grupės pasiekimai 2021 m.

Rekordinio finansavimo metai
EIB grupė patvirtino

95 mlrd. EUR
projektams finansuoti Europos Sąjungoje  

ir už jos ribų

Projektai ir iniciatyvos Lietuvoje
EIB grupė skyrė

454 mln. EUR

EIB grupės parama
mažosioms ir vidutinėms įmonėms visame pasaulyje 

45 mlrd. EUR

Su COVID-19 susijęs finansavimas 
 Lietuvoje pasitelkiant Europos garantijų fondą

389,5 mln. EUR

Kovos su klimato kaita veiksmai 2021 m. 

51 %
 visų EIB projektų buvo žali 

Indėlis į Lietuvos BVP
EIB grupė Lietuvoje finansavo projektus,  

kurių vertė atitinka

0,84 %
Lietuvos BVP
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