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Projektai, susiję su oro teršalų valymo įrenginių diegimu ir (ar) kvapų
mažinimu. Numatytos lėšos – 800 000 EUR.
Prevenciniai projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių
gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų
teršalų kiekį, diegimu. Numatytos lėšos – 1 410 847 EUR.

Išskyrus projektus, finansuotus arba finansuojamus valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES Struktūrinės paramos ar kitų
fondų bei programų lėšomis;
Išskyrus projektus, susijusius su gyvenamojo sektoriaus ar gamybos plėtra arba naujo taršos šaltinio sukūrimu;
Išskyrus projektus, kuriuose numatoma mažinti tik išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2, CH4, N2O, fluoruotos dujos
(HFC, PFC, SF6 ir NF3)) kiekį;
Išskyrus atliekų deginimo įrenginių diegimą;
Išskyrus projektus, numatytus arba tinkamus finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, ir projektus, susijusius su
biodegalų gamyba.

Reikalavimai pareiškėjui
Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai:
• Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti
kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai.
• pareiškėjas nėra sunkumus patirianti įmonė.
• pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas,
neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems
valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų
vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama tokiu
atveju, kai pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus
valstybei.
• yra tinkamai įvykdęs arba vykdantis įsipareigojimus pagal Lietuvos aplinkos apsaugos
investicijų fondo, Klimato kaitos ar Atliekų tvarkymo programų nuostatas.
• pareiškėjas nėra atsisakęs paramos, skirtos iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
programos, Atliekų tvarkymo ar Klimato kaitos programų lėšų, kai tokia parama jau buvo
paskirta.

Paraiškų teikimas
• Paraiškos priimamos nuo 2019 m. spalio 1 d. 8:00 val. iki 2019 m. spalio 31 d.:
- Paraiškos tiesiogiai turi būti pristatytos APVA iki 2019 m. spalio 31 d. 16:00 val.
- Registruotu paštu paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui arba išsiųstos
elektroniniu būdu ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 31 d. 24:00 val.
• pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką kiekvienai finansavimo krypčiai.
• Paraiška teikiama pagal APVA patvirtintą formą kartu su privalomais pateikti
dokumentais, nurodytais APVA interneto svetainėje www.apva.lt. Pareiškėjas arba
jo įgaliotas asmuo (jei Projekto paraišką pasirašo ne Pareiškėjas) turi pateikti:
- Paraiškos originalo ir kartu su ja privalomų pateikti dokumentų popierinį
egzempliorių ir Paraiškos elektroninę versiją MS Word formatu.
Arba
- Paraišką kartu su privalomais pateikti dokumentais, pasirašytais teisinę galią
turinčiu saugiu elektroniniu parašu.

Išlaidų tinkamumas
• Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų,
tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt)
procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.
• Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos yra išlaidos, kurios patirtos ir
apmokėtos po Paraiškos pateikimo APVA iki Projekto įgyvendinimo
laikotarpio pabaigos ir skirtos Projektu įgyjamų įrenginių bei jų
transportavimo ir (ar) montavimo finansavimui, kuriuos įdiegus
mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas
tęstinis aplinkos apsaugos efektas.
• Netinkamos finansuoti Projekto išlaidos detalizuotos Aprašo 14 p.

Paraiškų vertinimas
• Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas – konkursinis. Projektams, naudos ir
kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė,
vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų
aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės
vertinimo balų lentelėmis, patvirtintomis aplinkos ministro įsakymu kartu
su finansavimo kryptimis.
• Atlikus naudos ir kokybės vertinimą paraiškos toliau nevertinamos , jeigu:
- suteikiama mažiau kaip 30 balų.
• Jeigu įvertinus pagal naudos ir kokybės vertinimo lentelę projektai surenka
vienodą balų skaičių (ne mažesnį negu 30 balų), reitingavimas vykdomas
pagal subsidijos aplinkosauginį efektą, prioritetą teikiant didesnio
aplinkosauginio efekto siekiančiam projektui.
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Projektų įgyvendinimas
• I subsidijos dalies išmokėjimas: 60 procentų paskirtos subsidijos sumokama, kai pareiškėjas įsigijo, sumontavo ir pradėjo
eksploatuoti pagal paskirtį Projekte numatytus įrenginius ir pateikė APVA mokėjimo prašymą. Mokėjimas atliekamas jei:
- pateikiama tinkamai užpildyta techninio įgyvendinimo ataskaita;

- pareiškėjas yra galutinai atsiskaitęs su rangovais, darbų, įrangos ir paslaugų tiekėjais;
- Projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti;
- pareiškėjas pažymėjo Projektu įgytą įrangą, nurodydamas, kad ji finansuojama Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
lėšomis ir paskelbė straipsnį visuomenės informavimo priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis arba spaudoje) apie
įgyvendintą Projektą ir APVA suteiktą subsidiją;
- išlaidos yra tinkamai dokumentuotos, t. y. visos pareiškėjų patirtos išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų
apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.
• II subsidijos dalies išmokėjimas: 40 procentų paskirtos subsidijos sumokama, kai pareiškėjas pateikė APVA pirmųjų vienerių
metų įrenginių, kurių įsigijimui skirta subsidija, eksploatacijos rezultatus apie faktiškai pasiektą aplinkos apsaugos efektą:

- Visa subsidijos dalis sumokama jeigu paraiškoje numatyti aplinkosaugos rodikliai įvykdomi ne mažiau kaip 95 proc. Kai Projekte
numatyti aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 95 proc., bet ne mažiau kaip 50 proc., Antroji subsidijos dalis mažinama,
subsidiją perskaičiuojant pagal APVA patvirtintą Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo
metodiką. Jeigu aplinkosaugos rodikliai vykdomi mažiau kaip 50 proc. arba projekto sutartyje nustatytu terminu nepateikiama
galutinio įgyvendinimo ataskaita, laikoma, kad aplinkos apsaugos efektas nepasiektas ir Antroji subsidijos dalis nesumokama. Šiuo
atveju taip pat turi būti grąžinta išmokėta Pirmoji subsidijos dalis. Aplinkosaugos rodiklių įvykdymas procentais apskaičiuojamas
palyginant Paraiškoje numatytus aplinkosaugos rodiklius su faktiškai pasiektais metiniais aplinkosaugos rodikliais.

GEROJI PRAKTIKA

RANKOVINIAI FILTRAI
Įrenginiai skirti KD sugaudymui ir valymui
nuo mechaninių gamybos ir degimo
procesų. Projektinis valymo efektyvumas
siekia nuo 95 iki 99 proc.

ORO VALYMO ĮRENGINIAI NUO METALŲ SUVIRINIMO IR APDIRBIMO
„PUSH PULL“ sistema, „FILTOWER“ sistema, vietiniai nutraukėjai (stalai ir mobilios rankovės). Šių valymo įrenginių
projektinis išvalymo laipsnis nuo KD siekia nuo 80 iki 85 proc.

DAŽYMO KAMEROS, DAŽYMO SIENELĖS
Šie įrenginiai diegiami tose gamybos šakose, kuriose atliekamas detalių
gruntavimas, dažymas, lakavimas. Dažymo sienelės sulaiko dažymo
metu susidarančius KD aerozolius. Dažymo kameros sulaiko tuos pačius
KD aerozolius, o taip pat dažymo kamerose įdiegta sistema, kuri leidžia
išvalyti orą ir jį grąžinti atgal į dažymo kamerą, tokiu būdu mažinamos
šilumos energijos sąnaudos, o tuo pačiu teršalų išsiskyrimas kuro
deginimo įrenginyje.

DUJŲ DEGIKLIAI IR EKONOMAIZERIAI
Naujos kartos dujų degikliai, kuriuose dėl įdiegtų
konstrukcinių sprendimų galima sutaupyti gamtinių dujų
kiekio suvartojimą bei sumažinti NOx išmetimus. Gamtinių
dujų degikliai dažniausiai diegiami su ekonomaizeriais, tokiu
būdu gaunamas didesnis aplinkosauginis efektas bei
taupomos kuro sąnaudos.

LOJ DEGINIMO ĮRENGINIAI
Šių įrenginių diegimas tikslingas, kur susidaro
dideli LOJ kiekiai, kuriuos surinkus galima
deginti ir išgauti energiją, kuri gali būti
panaudojama gamybos reikmėms, o tuo pačiu
sugaudyti ir sudeginti LOJ neišsiskiria į aplinkos
orą.

FILTRAS SU ANGLIES ĮKROVA
Šis įrenginys gali būti diegiamas tose pramonės
gamybos šakose, kuriose gamybos proceso metu
susidaro LOJ, acetonas ir kt. lakūs junginiai. Šio
įrenginio veikimo principas pagrįstas aktyvuotos
anglies adsorbcija t. y. kai teršalai yra sugeriami
aktyvuotos anglies, o praėjus tam tiktam laikui anglis
yra regeneruojama. Tokių valymo įrenginių
efektyvumas priklauso nuo valomo teršalo, ir jis gali
svyruoti nuo 60 iki 85 proc.

KVAPŲ MAŽINIMO ĮRENGINIAI
Dažniausiai kvapai yra mažinami nuotekų valymo įmonėse. Prie tokių įrenginių galima priskirti
ozonatorius, biofiltrus ir pan. Minėtų įrenginių oro valymo projektinis efektyvumas nuo sieros
vandenilio, amoniako ir kt. teršalų siekia nuo 80 iki 95 proc.

REKUPERAVIMO SISTEMOS
Jos diegiamos kaip prevencinė priemonė, kurią įdiegus sumažėja oro tarša kurą deginančiame įrenginyje
t. y. išmetamas iš gamybos patalpos oras pašildo paduodamą orą iš lauko, tokiu būdu mažiau šilumos
energijos reikia pagaminti kuro deginimo įrenginyje, o tuo pačiu mažinama ir oro tarša KD, CO, NOx ir kt.
Taip pat rekuperacinėje sistemoje įdiegtos filtravimo kasetės sulaiko ir KD.

Tirpiklio surinkimo ir regeneravimo
įrenginiai
Šie įrenginiai diegiami tose gamybos vietose, kuriose
naudojami tirpikliai dažymo įrankių plovimui ir pan., o tirpiklio
regeneravimas/panaudojimas pakartotinai sumažina ne tik
atliekų kiekį bet ir oro taršą.

ELEKTROSTATINIS FILTRAS
Šie filtrai diegiami energetikos objektuose
KD valymui. Valymo efektyvumas siekia net
99 proc., tačiau šių įrenginių dideli diegimo
kaštai.

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

Ačiū už dėmesį.

