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DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO

Teikiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl „Juridinių asmenų
investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar sumažinimą, ir (ar) atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimą“ (toliau – priemonės) tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – projektas)
ir prašome pateikti pastabas.
Projekto tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsniu (straipsnio nuostata
„išlaidoms leidžiamai valstybės pagalbai verslui pagal Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji
valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją
prieš Ukrainą, sistema“ (2022/C 131 I/01) apmokėti“), parengti priemonės, kurios tikslas finansuoti
įmonių konversiją iš taršaus iškastinio kuro naudojimo į atsinaujinančius energijos išteklius – tokiu
būdu bus mažinama priklausomybė nuo iškastinio kuro, siekiama šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio mažinimo tikslų, mažinama finansinė našta dėl išaugusių energijos kainų.
Pagal komunikatą maksimali paramos suma 400 000 eurų vienai įmonei; visos sumos
nurodomos bruto, t. y. prieš mokesčių ar kitokių rinkliavų atskaitymą. Įmonėms teikiama 50-70 %
parama tinkamoms finansuoti išlaidoms, priklausomai, nuo įmonės dydžio: 70 % tinkamų išlaidų
labai mažoms, mažoms įmonėms; 60 % tinkamų išlaidų vidutinėms įmonėms; 50 % tinkamų išlaidų
didelėms įmonėms.
Projekte numatytos finansavimo sąlygos ir kriterijai pareiškėjams ir jų įgyvendinamiems
projektams. Priemonė bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą iš valstybės biudžeto ar
kitų finansavimo šaltinių. Dėl konkrečios finansavimo sumos bus nuspręsta, finansavimo sumą
suderinus su Finansų ministerija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybe.
Planuojama, kad priėmus reikiamus teisės aktus ir gavus finansavimą kvietimą paraiškų
teikimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. skelbs Aplinkos projektų valdymo agentūra. Paraiškų
atrankos būdas tęstinis, kol pakaks priemonei skirtų lėšų.
Priėmus projektą, neigiamų pasekmių, įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai, kriminogeninei
situacijai ir korupcijai nenumatoma.
Projektu neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.
Priėmus projektą, nereikės priimti ar pakeisti kitų norminių teisės aktų siekiant įtraukti į teisės
sistemą.
Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos
teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas, apraše
įtvirtinamos sąvokos.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (toliau –
TAIS) projektų registravimo posistemėje. Suinteresuotos institucijos ir visuomenė pastabas, ir

pasiūlymus gali pateikti per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo TAIS. Negavus argumentuotų
pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad įsakymo projektui pritarta.
PRIDEDAMA:
1. Įsakymo projektas, 7 lapai.
2. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 2 lapai.
3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai.
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