APVA administruojamos finansinės
paramos priemonės fiziniams
asmenims
Vilnius, 2019 m. birželio 3 d.

Aplinkos projektų valdymo agentūra administruos finansinės
paramos priemones fiziniams asmenims, kuriomis siekiama ne
tik sumažinti šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas, sukurti
daugiau galimybių mažosios energetikos plėtrai, bet ir
veiksmingiau kovoti su klimato kaita.

Rekordinė finansinė parama
Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose
4,0 mln. Eur;
Atsinaujinančių energijos išteklių diegimui individualiuose
namuose 2 mln. Eur

Pagrindiniai skirtumai
Priemonė

Finansavimas

Išlaidų patyrimo laikotarpis

Parama neefektyviai biomasę
naudojančių katilų keitimui

ES investicijos

Nuo 2019 m. sausio 1 d., tačiau
projektas negali būti užbaigtas iki
RF pateikimo dienos.

Parama atsinaujinančių energijos išteklių
diegimui

Nacionalinės
investicijos

Taikomas 3 metų retrospektyvus
laikotarpis, skaičiuojant nuo 2019
m. sausio 1 d. Projektas turi būti
užbaigtas.

Kompensavimo procesas
Kvietimas
www.apva.lt
Išmokėjimas

RF surinkimas

Įrengimas ir
MP teikimas

RF vertinimas

Informavimas

Katilų keitimas namų ūkiuose
Kompensacijos gavėjas:
• Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios
paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodų paskirties
pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka
yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo
kvietimo teikti Registracijos formas dienos.
• Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra
skiriama.
• Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis
katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į
vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą.

Katilų keitimas namų ūkiuose
Reikalavimai įrangai
Neefektyvius biomasę naudojančius katilus galima keisti į:
• naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų
išmetamų teršalų reikalavimus;
• šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,
energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o sezoninis
naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5;
• šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,
energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o
sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5;
• šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,
energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o sezoninis
naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,0.

Katilų keitimas namų ūkiuose
Reikalavimai įrangai
• Jei namų ūkis registruotas
didžiuosiuose Lietuvos miestuose
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje) ir norite
įsirengti naują biokuro katilą
turite žemėlapyje pasitikrinti ar
nepatenkate į padidintos aplinkos
oro taršos zoną.

Žemėlapį galite rasti Aplinkos apsaugos agentūros
interneto svetainėje adresu http://gamta.lt/ 
Greitosios nuorodos  Žemėlapiai priemonei
„Katilų keitimas namų ūkiuose“

• Jei namų ūkis patenka į padidintos
aplinkos oro taršos zoną
neefektyviai biomasę naudojantis
katilas gali būti keičiamas tik į
lokalios teršalų emisijos
neturinčius įrenginius.
Namų valda, kuri visa arba kurios dalis patenka į
mėlyną skritulį, priskirtina taršos zonai

Katilų keitimas namų ūkiuose
Paramos dydis
Bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra
paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio
galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno
kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo
įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos.
Parama atitinkamai mažėja, jei name yra
registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo
plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant
paramą).

Katilų keitimas namų ūkiuose
Paramos dydis

Kompensuojama 50 proc. sumos (fiksuotas įkainis x įrenginio galingumas)

Katilų keitimas namų ūkiuose
Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai
• Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų
(2019 m. jei registracijos formą planuojate teikti šiais metais) sausio 1 d,
tačiau biokuro katilai ir šilumos siurbliai negali būti sumontuoti (negali būti
išrašytas priėmimo-perdavimo aktas, išrašyti gręžinių pasai) iki
registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama
parama.

• Įrangą galite įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar
jūsų projektas bus finansuojamas.
• Išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei įsigyjama įranga yra iš tiekėjo:
– juridinio asmens;
– fizinio asmens, kuris turi teisę verstis įrangos pardavimo veikla pagal
verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Katilų keitimas namų ūkiuose
RF vertinimo kriterijai
1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:
• aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų
ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio
kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

2. Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimą padidintos aplinkos oro taršos zonose - vertinama
teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:
• jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos
zoną, jam skiriami 2 balai ;
• jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje nustatytą padidintos
aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;
• jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.
3. Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą - vertinama namų ūkyje įgyvendinamu
projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:
• aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje
keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios
kaina yra mažesnė.

Kokius dokumentus pateikti APVA
su išlaidų kompensavimo prašymu?
• Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto
neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų
tvarkytojams, kopijas;
• Įrangos įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo Fizinio
asmens nuosavybėn (įrangos perdavimo – priėmimo
aktas) įrodančių dokumentų kopijos;
• Įrangos techninius duomenis patvirtinančių dokumentų
kopijas (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija).

Kokie įsipareigojimai atsiranda
gavus kompensacinę išmoką?
• Už suteiktas finansavimo lėšas savo nuosavybėn įsigytą materialųjį
turtą naudoti projekto rezultatams pasiekti ne mažiau kaip 5 metus
nuo finansavimo išmokėjimo dienos;
• 5 metus nuo Projekto veiklos pabaigos be rašytinio APVA sutikimo
neįkeisti, neperleisti už finansavimo lėšas įsigyto turto;
• Neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, prisiimtų įgyvendinant
šį projektą, tretiesiems asmenims be rašytinio APVA sutikimo;

• Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, Projekto įgyvendinimą vietoje ir savo
veiklą per visą 5 metų laikotarpį.

Įgyvendinti sprendimai
Informacinė sistema APVIS, skirta:
• Registracijos formų pateikimui – automatiniam
registravimui, paraiškų pateikimui (integracija su NTR),
informacijos tikslinimui, informavimui apie vertinimo
rezultatus;
• Išlaidų kompensavimo prašymų pateikimui – dalinai
užpildyto mokėjimo prašymo pateikimui, tikslinimui,
informavimui;
DUOMENŲ BAZĖ
• Komunikacijai su pareiškėjais;
Paraiškos modulis
Ataskaitų modulis
Duomenų bazė

MP Modulis
APVA patikros
procedūros
Paraiškos vertinimas
MP vertinimas
Patikrinimai

Informacinės sistemos APVIS nauda
•

•
•
•
•

Mažiau pareiškėjų daromų klaidų ir atmetamų registracijos
formų;
Galimybė pasitaisyti registracijos formos pildymo metu;
Galimybė atsisakyti administracinės atitikties vertinimo;
Spartesnis administravimas;
Patikimesnė kontrolė;

Ačiū už dėmesį

