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Finansavimo kryptis
APLINKOS ORO APSAUGA:
• projektai, susiję su oro teršalų valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu;
• 500.000 Eur.
• prevenciniai projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių gamybinės ar
kitos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, diegimu.
• 500.000 Eur.

Išskyrus projektus, susijusius su gyvenamojo sektoriaus ar gamybos plėtra arba naujo taršos šaltinio sukūrimu;
Išskyrus atliekų deginimo įrenginių diegimą.

Paraiškų teikimas
PAREIŠKĖJAS:
• LR veikiantys juridiniai asmenys arba LR įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės
valstybėse įsisteigusių įmonių filialai;
• Nėra sunkumus patirianti įmonė;
• Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba)
restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės
biudžetui arba kitiems valstybės fondams;
• Pareiškėjas yra tinkamai įvykdęs arba vykdantis įsipareigojimus pagal LAAIF, ATP ir
Klimato kaitos programas;
• Pareiškėjas nėra atsisakęs paramos, skirtos iš LAAIF, ATP ir Klimato kaitos programų lėšų,
kai tokia parama jau buvo paskirta.

Paraiškų teikimas
PROJEKTO PARAIŠKA:
• Paraiška turi būti teikiama tik pagal Paraiškos pateikimo momentu galiojančias
finansavimo kryptis;
• Paraiškos priimamos nuo 2018 m. lapkričio 19 d. 8:00 val. iki 2019 m. vasario 11
d. 12:00 val.
• Viena paraiška, vienai krypčiai;
• Tiesiogiai, registruotu arba elektroniniu paštu;
• Paraiškos originalas ir kartu su ja privalomų pateikti dokumentų popierinis egzempliorius ir
Paraiškos elektroninė versija MS Word formatu;
arba
• Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais, pasirašytais teisinę galią turinčiu saugiu
elektroniniu parašu.

Paraiškų teikimas
IŠLAIDŲ TINKAMUMAS:
• Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos yra išlaidos, kurios patirtos ir
apmokėtos po Paraiškos pateikimo APVA iki Projekto įgyvendinimo
laikotarpio pabaigos ir skirtos Projektu įgyjamų įrenginių finansavimui,
kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir
užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas;
• Skiriamo finansavimo suma negali viršyti 200 000 Eur paskutinių 3 metų
laikotarpyje gautą finansavimą;
• Skiriamas finansavimas ne daugiau kaip 80 procentų tinkamų finansuoti
išlaidų;
• Detalus netinkamų išlaidų sąrašas pateiktas Tvarkos aprašo 15 p.
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Naudos ir kokybės vertinimas
Projektai, susiję su oro teršalų valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų
mažinimu:
• Projekto atitikimas tarptautiniams oro taršos mažinimo susitarimams
• Projekto techninis įvertinimas:

• Projekte taikomi veiksmingiausi ir pažangiausi veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo būdai;
• Numatyta aplinkos apsaugos parametrų kontrolė;
• Naujų valymo įrenginių diegimas.

• Projekto poveikio aplinkai vertinimas:
• Sumažinami išmetimai;
• Subsidijos aplinkosauginis efektas;
• Išvalomų teršalų pavojingumo klasė.

• Projekto dalis, finansuojama projekto vykdytojo lėšomis

Naudos ir kokybės vertinimas
Prevenciniai oro apsaugos projektai:
• Projekto atitikimas tarptautiniams oro taršos mažinimo susitarimams
• Projekto techninis įvertinimas:

• Projekte taikomi veiksmingiausi ir pažangiausi veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo būdai;
• Numatyta aplinkos apsaugos parametrų kontrolė;
• Diegiama pastovaus monitoringo sistema/įranga.

• Projekto poveikio aplinkos orui vertinimas:
•
•
•
•

Išmetimų į aplinkos orą sumažėjimas;
Pereinama prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo (pvz.: biomasės energija), vietoj neatsinaujinančių;
Sutaupoma kuro pareiškėjo veikloje naudojamame energijos gamybos įrenginyje (padidėjus energijos efektyvumui);
Sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas (CO2, CH4, N2O, Fluoruotos dujos (HFC, PFC, SF6 ir NF3), O3 ir
vandens garai);
• Įgyvendinus projektą sumažėja >20 proc.: energijos sąnaudos, žaliavos, atliekų kiekis, vandens sąnaudos, nuotekų kiekis ir /arba
tarša,
• fizikinė tarša (kvapas, vibracija, triukšmas).

• Subsidijos aplinkosauginis efektas
• Projekto dalis, finansuojama projekto vykdytojo lėšomis
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Projektų priežiūra po užbaigimo
• Praėjus dvejiems metams nuo pirmosios subsidijos dalies gavimo dienos, pareiškėjas
privalo per 30 dienų raštu APVA pateikti antrųjų veiklos metų aplinkosaugos rodiklių
vykdymo ataskaitą;
• Antrųjų veiklos metų aplinkosauginiai rodikliai <70 proc., bauda, lygi 5 procentams
išmokėtos Antrosios subsidijos dalies vertės;
• Nepateikus antrųjų veiklos metų Projekto aplinkos apsaugos efekto ataskaitos, taikomi
0,03 proc. delspinigiai nuo Antrosios subsidijos dalies už kiekvieną pavėluotą dieną;
• Nepateikus antrųjų veiklos metų Projekto aplinkos apsaugos efekto ataskaitos ilgiau kaip
3 mėnesius, bauda, lygi 7 proc. išmokėtos Antrosios subsidijos dalies vertės.

Kontaktiniai asmenys
Aplinkos oro apsaugos kryptis:
• Egidijus Petraitis – tel. 8 (5) 205 3101, egidijus.petraitis@apva.lt ;
• Antonas Misevičius – tel. 8 (5) 216 9520, antonas.misevicius@apva.lt;

Nuorodos
• Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2018 m. lėšų
naudojimo finansavimo kryptys.
• Aplinkos apsaugos investicinių projektų vertinimo metodika.
• Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis
finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos
aprašas;
• Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
• Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų
pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas.

Dėkoju už dėmesį
Vytautas Vrubliauskas
LR Aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūros
Taršos mažinimo projektų skyriaus vedėjas
Tel.: +37067756423, 8 5 278 73 22,
el.p.: vytautas.vrubliauskas@apva.lt

