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Apie ką kalbėsime?
1. Paramos teikimą
besivystančioms šalims
2. Reikalavimus vystomojo
bendradarbiavimo projektams
3. Vystomojo bendradarbiavimo
projektų atranką

1. Paramos teikimas
Klimato kaitos programa
- Įsteigta įstatymu 2009 m.
- Skirta klimato kaitos valdymo priemonėms papildomai finansuoti
- Pajamos: ATL pardavimas
- Išlaidos: subsidijos pastatų renovacijos, AEI diegimo ir kt.
projektams
Tarptautinis klimato kaitos finansavimas
- JT bendroji klimato kaitos konvencija
- Paryžiaus susitarimas
- ES įsipareigojimai besivystančioms šalims
- AM finansavimą teikia nuo 2011 m.
- Dvišaliai projektai nuo 2014 m.

1. Paramos teikimas
Paramos teikimo tikslai
Prisidėti prie klimato kaitos poveikio mažinimo, įgyvendinant CO2 kiekį
mažinančias ir prisitaikymo priemones;
Didinti besivyst. šalių institucijų, NVO ir visuomenės gebėjimus, perduodant
Lietuvos patirtį;
Stiprinti projekto vykdytojo bendradarbiavimo su besivyst. šalimis
(galimomis eksporto rinkomis) gebėjimus;
Gerinti Lietuvos įvaizdį, pristatant Lietuvoje pagamintas technologijas ir
skleidžiant informaciją apie Lietuvos finansuojamą projektą;
Vykdyti Lietuvos tarptautinius ir ES finansinius įsipareigojimus klimato kaitos
valdymo srityje;
Įtraukti privataus sektoriaus finansus į klimato kaitos projektų vykdymą, taip
papildant viešąjį finansavimą;
Prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo.

2. Reikalavimai projektams
Bendradarbiavimo sritys
Klimato kaitos švelninimas, pasiekiant kiekybiškai
išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD)
sumažinimą šiose ar kitose aktualiose srityse:
• Energijos gamyba (pvz., saulės jėgainės, vėjo jėgainės,
biokuro katilai);
• Pastatai (pvz., pastatų renovacija, efektyvesnis
apšvietimas);
• Transportas (pvz. viešojo transporto tobulinimas);
• Žemės ūkis ir miškai (pvz., žemės įdirbimo metodai,
miškų atkūrimas ir įveisimas);
• Atliekų tvarkymas (pvz., atliekų perdirbimas, sąvartynų
tvarkymas).

2. Reikalavimai projektams
Valstybės-partnerės
• Žemų ir žemų-vidutinių pajamų valstybės pagal Pasaulio
banko klasifikaciją, visos valstybės paminėtos Kvietime.
Papildomi vertinimo balai (maks. 8) skiriami:
• 4 balai, jei valstybė–partnerė yra Europos Sąjungos Rytų
partnerystės šalis, pasirašiusi asociacijos susitarimą
(Armėnija, Gruzija (Sakartvelas), Moldova);
• 4 balai, jei diegiama technologija ar taikomas sprendinys
sukurti ir (ar) pagaminti Lietuvoje.

2. Reikalavimai projektams
Galimi koncepcijų teikėjai
• Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai
asmenys
Projekto partneriai
• būtinas partneris besivystančioje šalyje:
• galimi partneriai Lietuvoje
Galutiniai naudos gavėjai
• Besivystančios šalies juridiniai asmenys, išskyrus
ūkinę-komercinę veiklą vykdančius subjektus

2. Reikalavimai projektams
Preliminarus projekto biudžetas:
• Iki 85 % subsidija
• Ne mažesnis nei 15 % nuosavas įnašas
• Iki 500.000 Eur paramos dydis
• Iš viso numatyta 1,6 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė:
ne daugiau kaip 18 mėn. nuo projekto įgyvendinimo
pradžios

2. Reikalavimai projektams
Tinkamos finansuoti išlaidos
Vyriausybės tvarkos aprašo 66 punktas:
• Išlaidos numatytoms veikloms (įranga, darbai, paslaugos, honorarai,
komandiruotės, viešinimas, DU ir kt.)
• Kitos vykdymo išlaidos (iki 10 % subsidijos: pvz. transporto nuoma, ryšių
ir finansinės paslaugos, išorės auditas)
• Administravimo išlaidos (iki 10 %: projekto vadovo, finansininko ir
koordinatoriaus DU ir soc. draudimas)
Netinkamos finansuoti išlaidos
• Palūkanos, nekilnojamojo turto įsigijimas ir pan.
• Išlaidos, kurios jau finansuojamos iš kitų šaltinių

2. Reikalavimai projektams
Projektų paraiškų teikimas
Užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais turi būti pateiktos:
• Agentūrai tiesiogiai, naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis
paslaugomis adresu Labdarių g. 3, Vilnius.
• Tiesiogiai Paraiškos priimamos:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00–17:00 val., penktadieniais 8:00–15:45
val.
• Taip pat yra galimybė teikti Paraiškas elektroniniu paštu (apva@apva.lt
arba naudojantis e-pristatymu), pasirašant pareiškėjui sertifikuotu
elektroniniu parašu.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 31 d. 14:45 val.

3. Projektų atranka
Administracinis vertinimas
• Atliekamas per 5 d. d. nuo paraiškų teikimo termino pabaigos ir
vertinama, ar paraiška:
–
–
–
–
–

pateikta iki nustatyto termino;
atitinka nustatytas valstybes-partneres;
atitinka nustatytas bendradarbiavimo sritis;
tinkamai užpildyta;
pateikta su reikalaujamais priedais.

Esminių ir neesminių projekto paraiškos trūkumų (techninio pobūdžio
klaidų) sąrašas.
Administracinio vertinimo metu nustatytiems neesminiams
trūkumams pašalinti gali būti suteikiama iki 5 d. d.

3. Projektų atranka
Paraiškų vertinimo kriterijai
• Projekto aktualumas (iki 4 balų);
• Projekto veiksmingumas (iki 15 balų);
• Projekto finansavimas (iki 35 balų);
• Projekto poveikis ir tvarumas (iki 22 balų);
• Projekto organizavimas ir valdymas (iki 10 balų);
• Projekto viešinimas (iki 6 balų);
• Privalumai (iki 8 balų).
Projekto paraiška vertinimo metu gali surinkti 100 vertinimo
balų.

3. Projektų atranka
•
•
•
•
•

Projekto administratoriaus vertintojų sprendimas
Paraiškų vertinimo išvados teikiamos AM Komisijai
Komisija gali pritarti, pritarti su išlyga arba nepritarti
Užsienio reikalų ministerija
Galutinį sprendimą dėl finansavimo ir sąlygų priima
aplinkos ministras
• Projekto įgyvendinimo sutartis (per 30 kalend. d.)

Patarimai į ką atkreipti dėmesį
• Partnerio pasirinkimas
• Techninės sąlygos/galimybės
• Biudžeto sudarymas/išlaidos (neproporcingai didelės išlaidos
viešinimui, administravimui, transportavimui ir pan.)
• Pvz., jei planuojama įrengti saulės fotovoltinę elektrinę, tai
turi būti ekonomiškai pagrįstas 1 kW įkainis
• CO2 skaičiavimai turi būti atlikti vadovaujantis AM patvirtinta
ŠESD kiekio sumažinimo vertinimo metodika ir
skaičiavimams naudojami besivystančios šalies emisijos
taršos faktoriai
• Jei nurodomos sumos su PVM, reikalinga pridėti aiškinamąjį
raštą dėl PVM nesusigrąžinimo

Ačiū už dėmesį

